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Hei Etelä-Suomen OP-eläkeläiset. 

Kesä on lopuillaan ja kääntymässä syksyksi, mutta vielä sitä on jäljellä ja jopa hellesäätä on lu-

vassa tälle viikolle.  Erittäin hyvin onnistuneet OPH-eläkeläisten kesäpäivät vietettiin viime viikolla 

Hämeenlinnassa.  Mukana oli satakunta osanottajaa.  Ruoka oli hyvää ja ohjelma monipuolista ja 

rentouttavaa.  Ensi vuonna on vuorossa laivareissu Maarianhaminaan, jonne saimme kutsun elo-

kuulle 2020. 

Hallitus päätti jo kevään kokouksessa, että syksyllä järjestämme konsertti- tai teatteripäivän Lah-

dessa.  Niinpä nyt on järjestelyt hoidettu ja ei kuin vain ilmoittautumaan.  Tulkaa mukaan isolla jou-

kolla. 

Operetti- ja oopperakonsertti pe 4.10.2019 klo 13 sekä Pro-Puu 

–näyttely 

 
Esiintyjät: Sinfonia Lahti –orkesteri,  kapellimestarina Alberto Hold-Gar-

rido. Solisteina: Marika Hölttä, sopraano ja Jyrki Anttila, tenori,  

Paikka: Sibeliustalo, Lahti, os. Ankkurikatu 7, 15140 Lahti 

Ilmoittautumiset 6.9.2019 mennessä Rauha Kallasmaalle (rauhakallas-

maa@gmail.com) puh. 050-5751450.   

 

Jäsenmaksun maksaneille konsertti maksaa 25 € sisältäen väliaikatarjoilun, 

jonka osasto tarjoaa: kahvit/teet croisantin kera. Myös seuralaiset samalla hin-

nalla eli myös heiltä 25 € maksu tilillemme Keski-Uudenmaan Op,  IBAN FI57 

5092 0920 0666 59.  Viite 2600. 

P-paikat: (satama ja viereinen hiekkakenttä ovat maksullisia klo 8 – 18.  Hinta 

on 1 € ens. tunti ja sen jälkeen 0,50 €.  Maksu maksetaan parkkimittariin). Va-

raa riittävästi P-aikaa. Konsertin kesto väliaikoineen reilut kaksi tuntia. 

Pro Puu –näyttelyyn 

on mahdollisuus tutustua joko ennen konserttia tai sen jälkeen, avoinna 

10 -17, os. vastapäätä Sibeliustaloa, os. Satamakatu 2 A. Sisäänpääsy on 

maksuton.  

Ennen konserttia voit omakustanteisesti lounastaa Sibeliustalon Lastu –ravin-

tolassa, jossa lounaan hinta eläkeläisiltä n. 10 €. 
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Kuten aiemminkin olemme kertoneet, emme saa enää OES:ltä osoitetarroja, 

joten lähetämme tiedotteet vain sähköpostilla niille aktiivisille jäsenille, jotka 

ovat sähköpostinsa meille ilmoittaneet. Jäsentiedotteet ovat tietenkin luetta-

vissa myös osoitteessa www.oph-elakelaiset.fi 

Pyydämme teitä, jotka käytte lukemassa verkkosivujamme, tiedottamaan 

muille oman pankkinne eläkeläisille tästä käytännöstä.  Sähköpostiosoite lähe-

tetään jäsenasioita hoitavalle henkilölle eli Marja-Leena Hurskaiselle: 

marke@hurskainen.org  - puh. 0400 874 311.   

 

OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi 

HALLITUS 

 

Asta Törmä 

puheenjohtaja 

asta.torma@outlook.com 

050-5613545 

 

PS. Ellet ole vielä maksanut vuosijäsenmaksuamme, maksathan 10 e tilil-

lemme Keski-Uudenmaan Op,  IBAN FI57 5092 0920 0666 59.  Viite 1300. Jä-

senmaksun maksaneet saavat tapahtumien maksuista etuja kuten olet huo-

mannut. 
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