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 Hei yhdistyksemme jäsen!  

 Elämme varsin erikoisessa tilanteessa. Maailman terveysjärjestö WHO:n ilmoitti eilen 
11.3, että koronavirus on muuttunut pandemiaksi, joka tarkoittaa maailmanlaajuiseksi 
levinnyttä epidemiaa. Tänään Suomen hallitus piti tiedotustilaisuuden, jossa se julkaisi 
suunnitelmat virusepidemian johdosta. 

 Tämä vaikuttaa tavalla tai toisella meidän jokaisen arkeen. Suunnatkaamme kuitenkin 
katseen tulevaisuuteen ja katsotaan, missä määrin supistamme elämäämme, kunnes 
tilanne taas jossain vaiheessa normalisoituu. 

 Alla on muutamia ajankohtaisia asioita yhdistyksestämme, OPH-eläkeläisistä sekä 
vuosikokouskutsu Rantasalmelle. 
 
OPH-eläkeläisten kotisivujen rooli tiedonvälityskanavana korostuu 

 
EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR astui voimaan toukokuussa 2018. Tämän johdosta OP-
Eläkekassa ei ole enää voinut toimittaa meille listoja eikä osoitetarroja eläkkeellä 
olevista henkilöistä. Näin ollen tämäkin tiedote tulee vain sähköpostina niille jäsenille, 
joiden osoitteet ovat tiedossamme.  

 
Tietosuoja-asetuksesta johtuen emme saa myöskään tietoa uusista eläkkeelle jääneistä 
henkilöistä. Eläkkeelle jäädessään henkilö saa tiedon OPH-eläkeläiset ry:stä ja on 
hänestä itsestä kiinni, haluaako hän ilmoittaa tietonsa. Oph-elakelaiset.fi -sivuilla on 
mahdollisuus täyttää jäsenhakemuslomake, jolla uuden jäsenen tiedot välittyvät myös 
alueosastoille.  
 
Kun tapaat eläkkeelle jääneitä tuttujasi, niin ohjaa heitä ilmoittamaan tietonsa 
kotisivuilla, jos he eivät ole vielä liittyneet jäseneksi. Mikäli henkilö itse ei käytä nettiä, 
voit täyttää hänen kanssaan yhdessä tiedot kotisivuille. OPH-eläkeläiset on ottanut 
tämän vuoden alusta käyttöön jäsenrekisterin, ja siksi on tärkeää, että tiedot välittyvät 
kotisivuilta suoraan rekisteriin. 

 
OPH-eläkeläisten kotisivut oph-elakelaiset.fi ovat jatkossa tärkein tiedonvälitys-
kanavamme. Tiedotteemme ovat jo olleetkin muutaman vuoden siellä Alueosastot-
välilehdellä. Siellä on myös paljon tietoa valtakunnallisista tapahtumista ja ulkomaan 
matkoista.  
 
OPH-Eläkeläisten vuoden 2020 valtakunnallisia tapahtumia, joista saat lisätietoa 
kotisivuilta www.oph-elakelaiset.fi.  

 
Kesäpäivät Maarianhaminassa 18. – 20.8.2020  
Seefeldin patikka 1.- 6.6.2020, täynnä 
Agatha Christien jalanjäljillä 25. – 29.8.2020 
Motenegro 5. – 10.10.2020 
Laanilan viikot: hiihtoviikko 14 eli 28.3. - 4.4., ruskaviikko 38 eli 5. – 12.9., kaamoshiihto 
vko 48 21.11. – 28.11., majoittumiset Aparthotel Kuukkeli Aurorassa, entisillä OKOn 
majoilla. 

 
Jäsenmaksu 2020 
Kuluvan vuoden jäsenmaksu on 20 euroa ja maksun eräpäivä 2.4.2020. Maksa tilille 
FI78 5650 9740 0038 20, OPH-Eläkeläiset Suur-Savo ja käytä viitettä 5380. 
 

 
Aurinkoista kevättä ja tervetuloa Rantasalmelle jäsenet ja seuralaiset! 

http://www.oph-elakelaiset.fi/


  JÄSENTIEDOTE 1/2020 
          Suur-Savo  12.3.2020 

 

 

VUOSIKOKOUSKUTSU RANTASALMELLE 

 

Tervetuloa OPH-Eläkeläiset Suur-Savon vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 
5.5.2020 klo 14.30 Rantasalmella, Jumikkalan kartanossa, osoite Kylätie 58, 58900 
Rantasalmi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Hallituksesta 
ovat erovuorossa Jukka Lappi ja Merja Ollikainen.  

 
Päivän ohjelma: 

klo 11 – 13.30 The Addamas Family musikaali, Musiikki- ja Teatterisali TORNADO, 
Parkumäentie 192, 58900 Rantasalmi. Musikaalin kesto n. 2,5 tuntia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

klo 13.45 –  Jumikkalan kartano, Kylätie 58, 58900 Rantasalmi. Rantasalmen 
Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Mäkelän tervehdys, jonka jälkeen pankin tarjoama 
lounas sekä jäsenille että seuralaisille.  

 
klo 14.30 – Vuosikokous, jonka jälkeen mahdollisuus tutustua kartanon museoon. 

 

Kustannukset: Rantasalmen Osuuspankki tarjoaa lounaan noutopöydästä kaikille. 
Yhdistys tarjoaa musikaalilipun ja väliaikakahvin/teen ja kahvileivän jäsenille, 
seuralaisilta maksu on yhteensä 20 euroa. Bussimatkan hinta kerätään bussissa.  

Bussikuljetukset lähtevät Mikkelistä ja Pieksämäeltä, mikäli lähtijöitä on riittävästi. 
Savonlinnasta järjestetään kimppakyydit. Tarkat ajat ilmoitetaan lähtijöille. Kyytiin voi 
tulla myös matkan varrelta.  

Ilmoittaudu vuosikokoukseen viimeistään 2.4.2020 jollekin seuraavista hallituksen 
jäsenistä mielellään sähköpostilla. Kerro samalla mahdollinen kyytitarpeesi ja 
erikoisruokavaliosi.  

Eija Suni,  Savonlinna 050 3404 819/eija.suni@saunalahti.fi 
Liisa Kämäräinen Rantasalmi 050 3607 159/liisa.kamarainen123@gmail.com 
Jukka Kilpeläinen  Pieksämäki  040 3012 201/jupek@gmail.com 
Jukka Lappi  Pieksämäki  040 5506 819/lappi.jukka@gmail.com  
Merja Ollikainen Mikkeli 040 843 1807/ollikainen.merja@gmail.com  
Tuija Peltomaa  Mikkeli 050 3241 898/tuija.peltomaa@surffi.fi  
Matti Tarvainen  Juva 050 357 5477/matti.tarvainen53@gmail.com 
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