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Hyvä OPH-eläkeläiset Pirkanmaan osaston jäsen 
 
Näinpä on taas kerran vuosi vaihtunut ja nyt olemme siirtyneet myös uudelle 
vuosikymmenelle. Milleniumlapset ovat kasvaneet jo aikuisiksi, uusia eläkeläisiä on 
liittynyt joukkoomme ja totuttu toimintamme jatkuu entiseen malliin. Tervetuloa 
mukaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet osaston järjestämiin tapahtumiin. 
 
Kirjeessä kerrotaan näistä asioista. 
 
- Jäsenmaksu 2020   
- Vuosikokous Valkeakoskella ja retki Visavuoreen 11.3.2020 
- Retki Pokrova -Hvitträsk 13.5.2020 
- Kesäpäivät Ahvenamaalla 18.-20.8.2020 
- Loppuvuoden retki 
 
JÄSENMAKSU 2020 
 
Jäsenmaksulla katetaan mm. yleisiä hallinnollisia kuluja ja tuetaan jäsenten 
osallistumisia tapahtumiin. Osaan tapahtumista jäsenet voivat osallistua kustannuksia 
alemmalla hinnalla. Viime vuonna jäsenten osallistumia tapahtumiin tuettiin 1.268,60 
euroa. JÄSENMAKSULLE JA TAPAHTUMAMAKSULLE ON NYT VIITENUMEROT. 
 
Maksa jäsenmaksu 13 euroa tilille FI15 5730 0852 1400 33 
Eräpäivä 20.3.2020. VIITE 1232. 
 
VUOSIKOKOUS VALKEAKOSKELLA JA VISAVUORI 11.3.2020 
 
Tervetuloa vuosikokoukseen jossa käsitellään sääntöjen 9§ määräämät asiat. 
Liitteenä kokouksen esityslista. 
 
Yhteiskuljetus Ari Mattilan bussilla lähtee Tampereelta Vanhalta kirkolta klo 10:00. 
Yhteiskuljetus järjestetään jos lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä.  
Omalla autolla tulijoille on paikoitustilaa Kauppakeskus Koskikarassa.   
 
Paikka: Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki, Valkeakoski, kokoustilat.  
  os. Valtakatu 9-11, 37600 Valkeakoski, Kauppakeskus Koskikara. 
 
Aika:  11.3.2020 klo 11:00, kokouskahvit ennen kokousta klo 10:45. 
 
Lounas: Kokouksen jälkeen noin klo 12:00 buffetlounas Ravintola Rusticheria 
  Stella, Kauppakeskus Koskikarassa. 
 
Visavuori: Ruokailun jälkeen Visavuoreen, jossa yksityinen opastuskierros  
  13:30 – 14:30. Kerstin Visala toimii oppaana.  
  Visavuoreen käy Museokortti.  
  Muut osallistujat maksavat paikan päällä 8 euron pääsymaksun.  
  Kotimatkalle Visavuoreen tutustumisen jälkeen. 



Hinta: 15 euroa osallistuja, sisältää bussikyydin ja lounaan tai 
  9,90 euroa, vain lounas. Vuosikokoukseen osallistuminen on maksuton. 
Maksu: tililille FI15 5730 0852 1400 33. VIITE 1290. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro osallistumisesi yhteiskuljetukseen, lounaalle ja 
Visavuoren retkelle. Mainitse myös jos käytät Museokorttia.  
 
Ilmoittautuminen: Ritva Ketoselle 15.2.2020 mennessä puh. 040 531 8233 tai 
    sähköpostilla ritva.ketonen@elisanet.fi 
    
 
KEVÄTRETKI POKROVA – HVITTRÄSK  13.5.2020 
 
Pokrovan ortodoksinen kirkko ja veljestö sekä Hvitträskin ateljeekoti sijaitsevat 
molemmat Kirkkonummella.  
Toukokuussa pääsemme tutustumaan näihin molempiin kohteisiin samalla retkellä. 
Suunnitelmissa on ensin mennä Pokrovaan, tutustua siellä ortodoksiseen kirkkoon ja 
luostarin puutarhaan sekä syödä maittava lounas. 
Pokrovan jälkeen siirrytään toiseen kohteeseen, Hvitträskiin. Se on 
arkkitehtikolmikon, Eliel Saarinen, Herman Gesellius ja Armas Lindgren itselleen 
suunnittelema erämaa-ateljee ja asuintalo joka on nykyisin museo. 
Retki tarjoaa paljon nähtävää ja erilaisia elämyksiä. Ota päivämäärä muistiin. 

Asiaan palataan seuraavassa jäsenkirjeessä. 
 
KESÄPÄIVÄT JA VUOSIKOKOUS AHVENANMAALLA 18. - 20.8.2020 
 
Taannoin kerättiin jäseniltä ehdotuksia retkikohteista. Usea henkilö toivoi retkeä 
Ahvenanmaalle. OPH-eläkeläisten kesäpäivät ja vuosikokous on tänä vuonna siellä 
kuten olette voineet lukea saamastanne vuosikirjeestä ja oph-eläkeläisten kotisivuilta. 
 
Niinpä Pirkanmaan osaston hallitus on päättänyt satsata tähän tapahtumaan. 
Tarkoitus on tarjota lähtijöille bussikyyti Tampereelta Turun satamaan 18.8. 
ja paluukuljetus 20.8. Bussikyyti järjestetään jos lähtijöitä on tarpeeksi eli 
vähintään 25 henkilöä. Tietoa kesäpäivistä löytyy oph-eläkeläisten kotisivulta. Siellä 
on kaikki ohjeet tapahtumaan ilmoittautumista ja hotellimajoituksen varaamista 
varten. 
 
Ole ystävällinen ja ilmoita jo tässä vaiheessa kiinnostuksesi lähteä kesäpäiville, tee se 
13.5. mennessä, niin voimme kartoittaa bussikyydin tarvetta riittävän ajoissa.  
Ilmoittautuminen: ritva.ketonen@elisanet.fi tai puh. 040 531 8233. 
Toivottavasti kyyti Tampereelta Turun satamaan ja takaisin innostaa lähtemään 
kesäpäiville. 
 
SYKSYLLÄ JOTAKIN MUKAVAA 
 
Teatteri, konsertti tai jotakin muuta loppuvuodesta. Mitä haluaisit nähdä ja kokea? 
Kerro ehdotuksesi mihin tilaisuuteen voisimme yhdessä mennä esim. Tampereella.  
 
Hyvää uutta vuotta 2020 ja tervetuloa mukaan tapahtumiin! 
 
OPH-eläkeläiset Pirkanmaa  
hallitus 


