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VUOSIKOKOUS KANGASNIEMELLÄ 

Tervetuloa OPH-Eläkeläiset Suur-Savon vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.5.2019 
klo 11 Kangasniemellä, Kangasniemi salissa osoite Otto Mannisentie 2, 51200 
Kangasniemi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Hallituksesta ovat 
erovuorossa Elli Rantanen ja Matti Tarvainen.  
 

Päivän ohjelma: 

klo 11 –  Kangasniemisali 

Kangasniemen Op:n tervehdys 
Vuosikokous 

klo 12.30 Pitopalvelu Siiskonen 
Kangasniemen Op:n tarjoama lounas 
klo 13.30 – 14.30 Opastettu tutustuminen  
Pirtin perinnepuistoon, jossa on 200 perinnekasvia, yli 50 v. Kangasniemellä kasvaneita. 
Opastettu tutustuminen Kotiseutumuseoon, esineitä n. 2000 kpl. 
 

                                          

Kustannukset: Kangasniemen Op tarjoaa lounaan noutopöydästä kaikille (myös 
seuralaisille). Yhdistys tarjoaa näyttelylipun kotiseutumuseoon, opastukset ovat 
maksuttomia. Maksu (bussimatka 10€/hlö) kerätään bussissa. Ellet halua osallistua 
näyttelykierroksille, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. 

Bussikuljetukset lähtevät Mikkelistä noin klo 10 ja Savonlinnasta noin klo 8.30 (tarkka aika 
ilmoitetaan lähtijöille). Savonlinnan bussi ajaa Rantasalmen kautta. Kyytiin voi tulla myös 
matkan varrelta. Toki voit sopia jonkun kanssa myös kimppakyydistä. 

Ilmoittaudu vuosikokoukseen 23.4.2019 mennessä jollekin seuraavista hallituksen 
jäsenistä, mielellään sähköpostilla. Kerro samalla mahdollinen kyytitarpeesi ja 
erikoisruokavaliosi.  

 Tuula Koivusalo Mikkeli 050 572 0849 tuula.koivusalo@gmail.com 

 Liisa Kämäräinen Rantasalmi 050 360 7159 liisakamarainen@suomi24.fi 

 Jukka Lappi Pieksämäki  040 5506819  lappi.jukka@gmail.com  

 Merja Ollikainen Mikkeli 040 8431807  ollikainen.merja@gmail.com  

 Elli Rantanen Pieksämäki 050 3222513  rantanenelli2016@gmail.com  

 Matti Tarvainen Juva 050 357 5477 matti.tarvainen53@gmail.com 

 Eija Suni Savonlinna 050 340 4819 eija.suni@saunalahti.fi 
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OPH-Eläkeläisten vuoden 2019 valtakunnallisia tapahtumia, joista saat lisätietoa 
kotisivuiltamme www.oph-elakelaiset.fi.  
 

Kesäpäivät ja vuosikokous Hämeenlinnassa 20. – 22.8.2019 

 Rooma ja Sorrento 10.4. – 15.4.2019 

 Normandian rannikko 20.5. – 24.5.2019 

 Patikkamatka Irlantiin 22.9. – 27.9.2019 

 Laanilan viikot: hiihto vko 14 eli 30.3. -6.4., ruska vko 37 eli 7. – 14.9., kaamoshiihto 
vko 48 23.11. – 30.11., majoittumiset Aparthotel Kuukkeli Aurorassa (entiset ”OKO:n 
majat”)  

 
Jäsenmaksu 2019 
Kuluvan vuoden jäsenmaksu on 20 euroa, maksu tilille FI78 5650 9740 0038 20 OPH-
Eläkeläiset, Suur-Savo. Eräpäivä 03.05.2019. 
 
OPH-eläkeläisten kotisivujen rooli korostuu 
 
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018. Tämän johdosta OP-Eläkesäätiö ei 
ole enää toimittanut meille listoja eikä osoitetarroja eläkkeellä olevista henkilöistä. Näin 
ollen tämä tiedote tulee vain sähköpostina, joiden osoitteet ovat tiedossamme, se on 
ainakin toistaiseksi mahdollista.  
 
Emme siis saa tietoa uusista eläkeläisistä emmekä joukostamme poistuneista. Saadessaan 
eläkepäätöksen henkilölle kerrotaan OPH-eläkeläistoiminnasta ja häntä ohjataan 
käyttämään kotisivujamme. Kotisivuille on lisätty lomake ”Uuden jäsenen yhteystiedot”, 
jota kautta henkilö voi ilmoittautua mukaan myös alueosaston toimintaan.  
 
Näin ollen olisi erittäin toivottavaa, että myös te nykyiset jäsenet kehottaisitte uusia 
eläkkeelle jääneitä tuttujanne tutustumaan OPH-eläkeläisten toimintaan nettisivuilla. Lisäksi 
on jäseniä, joilla ei ole sähköpostia, ja jotka eivät käytä nettiä. Yritetään itse kukin muistaa 
ottaa myös heidät mukaan toimintaan. Se tarkoittaa, että jaamme tietoa toisillemme. 
 
OPH-eläkeläisten kotisivut saattavat siis jatkossa olla ainoa tiedonvälityskanavamme. 
Tiedotteemme ovat jo olleetkin muutaman vuoden siellä Alueosastot-välilehdellä 
www.oph-elakelaiset.fi/suur-savo. Siellä on myös paljon tietoa valtakunnallisista 
tapahtumista ja ulkomaan matkoista. Kannattaa tutustua kotisivuihimme! 
 
Aurinkoista kevättä ja tervetuloa Kangasniemelle – myös seuralaiset! 
 
OPH-Eläkeläiset Suur-Savo  
Hallitus 
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