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OPH-eläkeläiset ry 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

OPH-eläkeläiset ry perustettiin vuosikokouksessa 2.9.2010.  Omana yhdistyksenä toiminta alkoi 
1.1.2011. Yhdistyksessä toimii 16 alueosastoa, joista kaksi on ruotsinkielistä. Näiden jäsenalueet 
on jaettu OP-liittojen alueiden mukaan. Lisäksi OPK-eläkeläiset edustaa OP keskuksen eläkeläisiä. 
Jäsenluettelon pohjana on OP-Eläkekassan/-säätiön eläkkeensaajarekisteri. Eläkeläistoiminta OP 
ryhmässä on perustettu 1976 nykyisen OP Henkilöstö ry:n jaostoksi.  
 
Alueiden puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP ryhmän OP-Eläkekassasta ja/tai-säätiöstä 
eläkettä saavien eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme 
iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 
 
Vuosi 2018 oli eläkeläistoiminnan 42. toimintavuosi. Itsenäisenä yhdistyksenä olemme toimineet 
nyt kahdeksan vuotta. Toiminnassa olemme huomioineet vahvan eläkeläismäärän kasvun.  
 
OPH-eläkeläisiä oli vuoden 2018 päättyessä 11429. 
 
Vuoden 2018 tapahtumat 

tapahtuma ajankohta     osallistujia 
   
Hiihtoretki, Laanila 7.-14.4.2018 17+5 
Ruskaretki, Laanila 8.-15.9.2018  15+7 
Kaamoshiihto, Laanila 24.11.-1.12.2018  6+2 
Kesäpäivät Lappeenranta 21.-22.8.2018 92 
Malta 19.-24.4.2018 24 
Santiago de Compostela vaellus 
Kanada 
Hampuri-Lyypekki – ei toteutunut 
 

22.-30.5.2018  
6.8-14.8.2018 
syksy 2018 

25 
24 
 

Hallinto 

OPH-eläkeläiset ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokouksessa esitetään 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistetaan 
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, valitaan hallituksen puheenjohtaja 
ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Vuosikokous 22.8.2018 Lappeenrannassa 

Kokous vahvisti yksimielisesti vuosikokoukselle kuuluvat asiat; vuoden 2017 toimintakertomuksen, 
tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Kokouksessa oli paikalla 78 äänivaltaista jäsentä. 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 8/2018- 8/2019 valittiin yksimielisesti Eija Suni Savonlinnasta. 
Hänen puheenjohtajakautensa on ensimmäinen. 
 
Erovuorossa olleiden hallitusedustajien tilalle valittiin hallitusvuorossa olevan Sydkustenin 
alueosaston edustajana Kenneth Sandberg Helsingistä. Hänen toimikautensa on 2018-2021.  
Toiminnantarkastajana toimii pankinjohtaja, HT Seppo Koski Kuopiosta, varalla pankinjohtaja, HT 
Raimo Liukku Kiteeltä. 
 
Hallitus 

OPH-eläkeläiset ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kuuteen 
jäsentä. Hallitusvuorot on arvottu vuosikokouksessa vuonna 2000. Siirryttäessä 3-vuotiskauteen 
vuoden 2011 alusta suoritettiin arvonta edellisen arvotun järjestyksen pohjalta. 
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Hallituksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi 
alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden 
vuosikokouksen päättymiseen. 
 
Hallituksen muut jäsenet vuosikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten 
toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy vuosikokouksen 
päättymiseen kolmen vuoden päästä. 
 
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa yksi tai kaksi jäsentä. Nyt vuoden 2018 vuosikokouksessa oli 
erovuorossa kaksi jäsentä ja yksi valittiin tilalle.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla myös 
hallituksen ulkopuolelta sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontui kauden aikana neljä kertaa. 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2018 saakka 
 
Raili Kuosma   Savonlinna, Suur-Savo, puheenjohtaja 
Olavi Laukkanen   Kirjavala, Kaakkois-Suomi (2018), varapuheenjohtaja 
Liisa Harju    Nivala, Keski-Pohjanmaa (2018) 
Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020) 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2018 alkaen 
 
Eija Suni   Savonlinna, puheenjohtaja 
Pekka Harju    Saarijärvi, Keski-Suomi (2019)  
Riitta Suutari   Rovaniemi, Lappi (2019) 
Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020), varapuheenjohtaja 
Kenneth Sandberg  Helsinki, Sydkusten (2021) 
 
Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors Lopelta. 
 
Toiminnantarkastajat 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HT, Kuopio 
Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HT, Kitee 
 
Talous 
 
Valtakunnallisesti OPH-eläkeläiset ry ei kanna jäsenmaksua. Toimintaan tarvittavat varat on saatu 
avustuksena OP-Eläkesäätiöltä. Alueelliset osastot voivat kantaa jäsenmaksua. Osuuspankit ja 
OP-liitot ovat avustaneet alueosastojen toimintaa. 
 
Tilinpäätös on tilikaudelta 1 830,93 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että 
tilikauden alijäämä kirjataan toimintapääomaan ja siten vähentää OPH-eläkeläiset ry:n omaa 
pääomaa. 
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Tapahtumat  
 
Vuosikokous ja kesäpäivät  
 
Kokoonnuimme vuosikokoukseen ja kesäpäiville Lappeenrantaan 21.-22.8. Päiville osallistui 
kaikkiaan 92 henkilöä ympäri Suomea. Alueosastojen aktiiveille järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 
25 henkilöä. Tapahtuman alustivat puheenjohtaja Raili Kuosma selvittäen EU:n tietosuoja-
asetuksen voimaantulon merkitystä yhdistyksellemme sekä hallituksen jäsen Jouko Kaskinen esitti 
hallituksen strategiatyöskentelyn suuntaviivoja toiminnan kehittämiseksi. Näiden puheenvuorojen 
innoittamana virisi vilkas keskustelu. 
 
Tiistai-iltaa vietimme hieman juhlallisemmin ohjelman ja tanssin kera. Kesäpäivien osanottajat 
kokoontuivat Lappeenrannan linnoituksen Kehruuhuoneelle. Juhlan avasi kesäpäiväisäntä Olavi 
Laukkanen. Iltaan toi terveisensä myös seuraavien kesäpäivien järjestäjän eli Etelä-Suomen 
alueosaston edustajat kesäpäiväemäntä Rauha Kallasmaa ja -isäntä Heikki Kilpeläinen, joita avusti 
Pirkko Tamminen. Illan kohokohtana oli Värttinä-yhtyeessä esiintyneen Sari Kaasinen 
musiikkiesitys. Illan päätteeksi oli tanssia yhdenmiehen orkesterin Kimmo Viinasen haitarin 
tahdissa.  
 
Keskiviikkona oli kesäpäivävieraille leikkimielinen Mölkky-kisa. Siitä kehkeytyikin oiva mittelö, josta 
Keski-Suomen alueosaston joukkue vei voiton kotiin. Kisan jälkeen ehdimme vielä hieman kierrellä 
satamassa ennen kuin lähdimme m/s Camillalla risteilylle. Kävimme ihailemassa Lappeenrannan 
hiekkalinnaa, joka olikin nähtävyys. Miten upeita veistoksia hiekasta voikaan tehdä. Nousimme 
laivaan vähän yli puolen päivän. Risteilyllä menimme kanavassa Mälkiän sulkujen läpi.  
Paluumatkalla nautimme maittavan lounaan ja ihailimme Saimaan sokkeloisia maisemia. Kimmon 
haitarimusiikki viihdytti meitä risteilyn ajan ja lauloimme yhdessä merellisiä lauluja. Satamaan 
tultaessa oli loppuhalien aika ja turvallisen kotimatkan toivotus. 
 
Laanilan viikot  
 
Käytössämme oli Aparthotel Kuukkeli Aurora Laanilassa eli entiset OKOn retkeilymajat. Laanilan 
viikoilla hiihtämässä (vko 15) oli 17+5 (eläkeläisetä+toimihenkilöä), ruskavaelluksella (vko 37) 15+7 
ja kaamoksessa (vko 49) 6+2. Hiihto- ja ruskaviikon osallistujat ovat jo löytäneet luonnossa 
liikkumisen ilon. Kaamosviikolle mahtuu vielä paljon mukaan. Toivomme, että jatkossakin Laanilan 
majat vetävät ja tuovat runsaasti luonnossa liikkumisesta nauttivia mukaamme. 
 
 
Matkat ulkomaille 
 
Vuonna 2018 eri matkakohteita oli tarjolla neljä, joista yksi oli vaellusmatka ja kaksi Eurooppan ja 
yksi Kanadaan suuntautuva matka. Vuoden 2018 ulkomaan matkoista ei toteutunut Hampuri-
Lyypekin –matka osallistujien vähyyden takia. Muille matkoille oli riittävästi osallistujia. Matkat ovat 
omakustanteisia eikä yhdistys tue matkoja. 
 
Malta 
Matka tehtiin 19.-24.4.2018. Matkalle osallistui 24 henkilöä. Maltan pikkuruinen saarivaltio näytti 
meille parhaat kasvonsa. Saimme nauttia alkukesän lämmöstä ja auringonpaisteesta. Matkan 
aikana tutustuimme tärkeimpiin kohteisiin: pääkaupunki Valletta, Gozon saaren muinaistemppeli, 
Mdinan hiljainen kaupunki, sininen luola ym. Meille jäi myös runsaasti omaa aikaa nauttia hotellin 
kylpylän ulkoaltaista tai kaupungin tarjoamista muista palveluista. Maltan matkalla näimme ja 
koimme mielenkiintoisia kohteita. Olimme kaikki matkan antiin tosi tyytyväisiä. 
 
 
 
Santiago de Compostela - Pyhän Jaakobin vaellus 
Matka tehtiin 22.-30.5.2018. Meitä oli matkalla 25. Usean matkalaisen pitkäaikainen unelma 
toteutui, kun lähdimme Santiago de Compostelan eli Pyhän Jaakobin vaellukselle. Tuo lähes 800 
kilometrin pituinen ns. ranskalainen reitti on suosituimpia pyhiinvaellusmatkoja. Me kuljimme siitä 
vajat 100 kilometriä neljänä päivänä. Päivien kuljettavana ollut osuus vaihteli 20 kilometrin 
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kummallakin puolella. Reitit olivat valittu siten, että saimme hienon läpileikkauksen vaellusreitin 
erityyppisistä maastoista. Matkalaiset palasivat kotiin hyvissä voimin ja matkaan tyytyväisinä! 
 
Kanadan kierros 
Matka tehtiin 6.8-14.8.2018. Meitä oli matkalla 24. Kanadan matkassa toteutui usean matkalaisen 
haave käydä Niagaran putouksilla, kun Kanadan yksi matkakohteista oli juuri nuo putoukset. 
 
Näimme ja koimme paljon ennen kuin saavuimme Niagaran putouksille. Matkaohjelmassa oli 
ennen sitä Montreal ja tutustuminen vaahterasiirapin valmistukseen. Lounasristeily Sain Lawrence 
joella. Toronto, jossa illastimme CN Tower näköalaravintolassa. Niegaran putousten jälkeen 
tutustuimme vielä alueen kuuluisaan viinitilaan ja maistelimme paikallista viiniä. Kaikissa kohteissa 
tutustuimme myös alueen lähi ympäristöön kiertoajelulla. 
 
Matkalla nautimme subtrooppisesta loppukesän lempeästä ilmasta. Lämpöä ja auringonpaistetta 
riitti meille Pohjolan matkaajille yllin kyllin. Matkalaisten kasvoista loisti ilo, olihan matkamme 
onnistunut ja täyttänyt monen haaveen. 
 
Toiminta alueosastoissa 
 
Maakunnissa eläkeläisosastojen toimintaan on kuulunut vuosikokousten lisäksi tapaamisia ja 
kesäretkiä. On tutustuttu lähiseudun kulttuuriin sekä tehty konsertti- ja teatteriretkiä lähelle ja välillä 
vähän kauemmaksikin.  
 
Tästä toiminnasta lämmin kiitos alueosastojen aktiiveille, jotka jaksavat kannustaa jäsenkuntaansa 
osallistumaan järjestettyihin tapahtumiin. Alueosastojen toiminta onkin hyvin vilkasta, sillä niihin 
osallistuu vuosittain yli 3800 jäsentä. 
   
Jäsenistö 
 
Vuoden 2018 päättyessä eläkeläisiä oli 11429. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 380 
eläkeläistä. 
 
Jäsenistö maakunnissa: 
     Alueosaston henkilömäärä       2018         (2017) 

Etelä-Pohjanmaa 363 (357) 

Etelä-Suomi 1166 (1137) 

Kaakkois-Suomi 634 (621) 

Kainuu 203 (198) 

Keski-Pohjanmaa 335 (320) 

Keski-Suomi 483 (473) 

Lappi 377 (362) 

OPK-eläkeläiset 3085 (2953) 

Pirkanmaa 714 (698) 

Pohjois-Karjala 494 (475) 

Pohjois-Pohjanmaa 525 (501) 

Pohjois-Savo 493 (479) 

Satakunta 588 (577) 

Suur-Savo 431 (429) 

Sydkusten 128 (121) 

Varsinais-Suomi 1161 (1110) 

Österbotten 249 (238) 

   

Yhteensä 11429 (11049) 
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Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Tulemme edelleen saamaan lähivuosina paljon uusia eläkeläisiä. Osa heistä on ollut aktiivisesti 
mukana OPH:n toiminnassa. Heistä toivommekin saavamme uusia aktiivisia jäseniä joukkoomme. 
Jäsenistömme toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja tiedottamisen 
ajantasaistamiseen ovat vahvat. Edellinen hallitus on tehnyt ansiokkaan strategiasuunnitelman 
aktiivisen toiminnan ylläpitämiseen ja jatkumiseen. 
 
Helsingissä 26. maaliskuuta 2019 
 
OPH-eläkeläiset ry 
 
Hallitus 


