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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 
Osaston vuosikokous pidettiin 15.2.2019 Tampereella. Jäsenmaksun määrä päätettiin 
pitää ennallaan 13 eurossa, puheenjohtajana jatkaa Tuula Rimpelä ja kaikki 
hallituksen erovuorossa olleet jäsenet, Mirja Hirvikoski, Heikki Teräväinen ja Kerstin 
Visala valittiin uudelleen hallitukseen. Kokoukseen osallistui 32 jäsentä ja kokouksen 
jälkeen lounas/teatteri -tapahtumaan muutama lisää. 
 
Muistutus jäsenmaksusta, ellet ole sitä jo hoitanut. 
 
Maksa jäsenmaksu 13 euroa tilille FI15 5730 0852 1400 33.  
Eräpäivä 20.3.2019.  
 
Kirjeessä kerrotaan näistä asioista.  
 

− Kevätretki 15.5.2019 Enkelipuistoon ja Kainon tehtaanmyymälään 
− Kesäteatteri Valkeakoskella 4.7.2019, musikaali Danny. 
− Yhden yön retki Tallinnaan 28.-29.8.2019, musikaali West Side Story 

 
KEVÄTRETKI PÖYTYÄLLE ENKELIPUISTOON 15.5.2019 
 
Enkelipuistossa metalli on taipunut monenlaisiin veistoksiin hitsari Kyösti Iitin 
käsissä. Tämä on kohde jota toivottiin viime syksynä Karvian retkellä tehdyssä 
kyselyssä. Pääsemme tutustumaan Enkelipuistoon tekijän opastuksella. Menomatkan 
varrella käymme lounasruokailemassa Huittisten Wanhalla WPK:lla josta matka 
jatkuu Pöytyälle Enkelipuistoon. Paluumatkalla poiketaan iltapäiväkahvilla 
Huovinrinteen Sotilaskodissa. Kahvin jälkeen matkamme tutustuttaa meidät 
sielultaan ja silmukoiltaan suomalaisiin neuleisiin Köyliön Kainon tehtaan 
myymälälässä joka on retkemme viimeinen kohde. Hyvien kauppojen jälkeen 
kotimatkalle. 
 
Bussireitti ja aikataulu: klo 09:30 Ideapark, eteläinen bussiparkki 
     klo 09:45 Tampere, Vanha kirkko 
     klo 10:20 Kyröskoski, St1 
     klo 10:35 Häijää, Neste 
     klo 11:00 Vammala, linja-autoasema 
 
Ruokailemaan Wanhalle WPK:lle saavumme puolenpäivän maissa ja noin tunnin 
pysähdyksen jälkeen jatkamme matkaa Pöytyälle jonne on tarkoitus saapua kahden 
tienoilla iltapäivällä. Enkelipuiston ihastelun jälkeen suuntaamme Huovinrinteelle ja 
kahvit juotuamme Kainon kutomoon. Arvioidun aikataulun mukaan takaisin 
Tampereella noin klo 19:00 ja vielä Ideaparkkiin. 
 
Ilmoittautuminen 
   Ritva Ketoselle 30.4.2019 mennessä puh. 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
   Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat. 



 
Hinta   40 euroa osallistuja, sama hinta jäsen ja seuralainen 
   Hinta sisältää bussimatkan, ruokailun, kahvit ja pääsymaksun. 
 
Maksu  tilille FI15 5730 0852 1400 33. Eräpäivä 30.4.2019 
 
 
KESÄTEATTERI VALKEAKOSKELLA 4.7.2019 MUSIKAALI DANNY 
 
Apianniemen kesäteatterissa esitetään musikaali Ilkka ”Danny” Lipsasen elämästä. 
 
 Lippuja on varattu 50 kpl 4.7.2019 klo 14:00 esitykseen. 
 Väliajalla kahvit ja leivonnainen.  
 
Hersyvän huumorin värittämä elämäntarina vie katsojan pitkin Dannyn vauhdikasta ja 
tapahtumarikasta elämää Porista Helsinkiin, kohti iskelmätaivaan suursuosiota ja 
musiikkineuvoksen asemaa. Danny on musikaali nuoren laulajan kunnianhimosta, 
viihdemaailman raadollisuudesta ja kyvystä rakastaa. Miespäärooleissa näyttelijät 
Lauri Mikkola ja Ilkka Koivula, naisrooleissa Susanna Laine, Ushma Karnani ja Erika 
Vikman. 
 
Ilmoittautuminen 
   Ritva Ketoselle 2.6.2019 mennessä puh. 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
   Kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
 
Hinta   35 euroa osallistuja, sama hinta jäsen ja seuralainen 
   hinta sisältää teatterilipun ja väliaikakahvit. 
 
Maksu  tilille FI15 5730 0852 1400 33. Eräpäivä 2.6.2019 
   Kerstin jakaa liput sisääntulon portilla.    
 
Tästä päivästä voi tehdä oman retkipäivän Valkeakoskelle. Teatterille voi tehdä 
lounastilauksen etukäteen ja ruokailla siellä ennen esitystä tai lähistön muissa 
ruokapaikoissa. Teatteriin tulijoille on parkkipaikkoja Urheiluhallin edessä. 
 
 
RETKI TALLINNAAN 28.-29.8.2019 Estoniassa West Side Story 
 
Muutamasta kommentista rohkaustuneena on suunnitelmissa toteuttaa teatterimatka 
Tallinnaan. Paikkoja on varattu 40 kpl. Matkan toteutuminen edellyttää kuitenkin 
vähintään 30 osallistujaa. Ari Mattilan bussi on varattu ja se on mukana koko 
matkan ajan. Tämä mahdollistaa tarvittaessa helpot siirtymiset Taidemuseo Kumuun, 
Kadriorgin palatsiin, Kasvitieteelliseen puutarhaan ja uuteen T2 -kauppakeskukseen. 
 
Matkaohjelma ja aikatulu:  
 
Lähtö 28.8.2019 Tampereelta Vanhalta kirkolta Ari Mattilan bussilla klo 7:00. 
Bussin kyytiin voi tulla myös kolmostien ramppien pikavuoropysäkeiltä. Sovi asiasta 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Helsinki-Tallinna matka sujuu Megastar aluksella klo 10:30 – 12:30. Menomatkalla 
nautitaan myöhäinen runsas aamiainen. 
Tallinnassa jatketaan matkaa bussilla Taidemuseo Kumuun ja/tai Kadriorgin palatsiin 
koska aikaa on käytettävissä ennen hotelliin majoittumista. 



Tallink City hotelliin tullaan majoittumaan kahden hengen standart-huoneisiin noin 
klo 16:00. Matkaajille jää kolmisen tuntia aikaa siistiytyä, ruokailla ja siirtyä jalkaisin 
seuraamaan Estonia-teatterissa klo 19:00 alkavaa musikaalia West Side Story. 
 
Seuraavana päivänä 29.8.2019 hyvin nukutun yön ja hotelliaamiaisen jälkeen lähtö 
hotellilta klo 10:00 kohti Kasvitieteellistä puutarhaa. Siellä käynnin jälkeen bussi vie 
uuteen T2-kauppakeskukseen jossa on monia merkkiliikkeitä ja ravintoloita. 
Satamaan tullaan noin klo 15:00 ja Tallinna-Helsinki matka taittuu Star aluksella  
klo 16:30 – 18:30. Helsingissä siirrytään välittömästi bussiin ja kotimatkalle. Takaisin 
Tampereella ollaan noin ilta yhdeksän aikaan. 
 
Matkan hinta on 185 euroa. Sama hinta jäsenelle ja seuralaiselle. 
Hinta sisältää bussikuljetukset, laivamatkat, aamiaisen laivalla, yhden yön kahden 
hengen huoneessa hotelli Tallink Cityssä, hotelliaamiaisen ja musikaalilipun. 
 
Muihin mainittuihin käyntikohteisiin erillinen maksu ja niissä käydään jos on lähtijöitä. 
Kerro ilmoittutumisen yhteydessä haluatko käydä Kumussa, Kadriorgin palatsissa 
ja/tai Kasvitieteellisessä puutarhassa. 
 
Ilmoittautuminen, varausmaksu ja loppumaksu 
 
Ilmoittautuminen   Ritva Ketoselle 2.4.2019 mennessä puh. 040 531 8233 tai 
   sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
 
Maksu   Varausmaksu 35 euroa/hlö maksettava 2.4.2019 mennessä 
   Loppumaksu 150 /hlö maksettava 22.7.2019 mennessä. 
   tilille FI15 5730 0852 1400 33.  
 
Tässä kaikki tähän mennessä suunniteltu. Loppuvuoteen järjestetään vielä mukava 
yhteinen tapaaminen konsertin, teatterin tms. merkeissä.   
 
Paperikirjeitä ei enää lähetetä. Jakakaa tietoa eläkeläiskavereillenne jotka eivät käytä 
sähköpostia. 
 
 

Tervetuloa mukaan tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset, Pirkanmaa 
Hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


