
OPH-ELÄKELÄISET, ETELÄ-SUOMI

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2020

OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomen osastolla 43. toimintavuosi.  Osaston muodostavat OP-
Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavat henkilöt.  Sen tarkoituksena on luoda
ja vahvistaa toimialueen eli Etelä-Suomen Osuuspankkiliiton eläkeläisten 
yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä sekä tuoda arkeemme iloa, hyvää oloa ja 
yhteisiä juhlahetkiä. Toimintamme on jatkumo työelämässä solmittujen ihmis- ja 
ystävyssuhteiden hoitamiselle.

Valtakunnallinen toiminta

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua OPH-eläkeläisten valtakunnallisiin tapahtumiin ja
matkoihin, joita vuoden 2020 aikana ollaan järjestämässä seuraavasti:  

1. Kesäpäivät Maarianhaminassa 18.-20.8.2020.  Samassa yhteydessä on myös 
OPH-eläkeläiset ry:n vuosikokous.

2. Laanilan viikot 14., 37 ja 48.
3. Matka Riikaan (Liettua, Vilna ja Kaunas) 13.-17.5.2020, (matka peruuntunut)
4. Patikkamatka Itävaltaan 1.-6.6.2020.
5. Jane Austenin ja Agatha Christien jalanjäljillä 25.-29.8.2020.
6. Montenegron kiertomatka 28.9.-3.10.2020.

Lisätietoja on mahdollisuus saada verkkosivuiltamme www.oph-elakelaiset.fi

Oma toiminta

11.2.2020 järjestämme retken Suomen Lasimuseoon Riihimäelle.  Samassa 
yhteydessä Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen muistiasiantuntija Marko Mustiala 
luennoi aiheesta ”Muisti ja ikääntyminen”.  Luennon lisäksi nautitaan maksullinen 
lounas sekä tutustutaan Lasimuseon perusnäyttelyyn ja nautitaan kahvit.  Tilaisuus 
on lounasta lukuunottamatta jäsenmaksun maksaneille jäsenille ilmainen.  
Tilaisuuteen osallistui 61jäsentä.

Hallituksen vuoden ensimmäinen kokous pidetään 3.3.2020 Riihimäellä Asema X-
ravintolassa.  Kokouksessa valmistellaan vuosikokouksen asialistaa ja suunnitellaan 
loppuvuoden tapahtumia. 

Vuosikokous pidetään Uudenmaan Osuuspankissa, Järvenpäässä.  Päiväksi on 
sovittu 26.5.2020 klo 13.00 alkaen.  Aloitamme tilaisuuden lounaalla Lounasravintola 
Tyynissä.  Uudenmaan Osuuspankki tarjoaa tilat ja kahvitarjoilun.   Kokouksen 
yhteydessä kuulemme pankin edustajan ajankohtais- ja digikatsauksen.

Hallitus pitää vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseen ja alkusyksystä 
hallitus kokoontuu 22.9.2020 klo 12.00 Riihimäellä suunnittelemaan loppuvuoden 
ohjelmaa.

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


OPH-ELÄKELÄISET, ETELÄ-SUOMI
OPH-eläkeläiset ry:n kesäpäiville 18.-20.8.2020 Maarianhaminaan toivotaan 
osastostamme runsasta osanottoa

Syksyn ohjelmassa on Onnelliset –konsertti 4.10.2020 klo 18.  Konsertti on Muistojen
lauluja meiltä ja muualta –sarjaa ja se pidetään Kerava-salissa, Keskikatu 3, Kerava. 
Esiintyjinä ovat laulajat Mari Palo ja Hannu Lehtonen sekä Seppo Hovin säestys ja 
tarinat.  Tilaisuuteen varattiin 50 paikkaa ja hinta saatiin neuvoteltua 25 eurosta 20 
euroon/henkilö. Asiasta tiedotetaan tarkemmin vuosikokouksen jälkeen.

Hallitus on valmis suunnittelemaan muutakin toimintaa jäsenistön palautteen 
perusteella.  

Tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenistöön

Jäsenkirje toimitetaan kaksi – kolme kertaa vuodessa sähköpostitse niille jäsenille, 
jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa osastollemme.

Sähköpostiviesteissä ja verkkosivuilla aktivoidaan jäseniä tiedottamaan yhteystiedot 
sekä viestittämään alueensa uusille eläkeläisille meistä ja OPH:n jäsensivuista.  
Sähköpostina lähetettävässä jäsenkirjeessä on myös eräpäivä jäsenmaksulle (10 e) 
ja kutsu vuosikokoukseen.  Jäsenmaksun maksaneille jäsenille hyvitetään 
maksullisisista tapahtumista jäsenetua. Tapahtumiin ovat puolisot tai kumppanit 
tervetulleita mukaan.

Otetaan käyttöön uusi jäsenrekisteriohjelma yhdistyksen ohjeiden mukaisesti.

Tapahtumat informoidaan OPH-eläkeläisten verkkosivulle www.oph-elakelaiset.fi 
(Alueosastot ->Etelä-Suomi), jota kehotetaan seuraamaan aktiivisesti.  Osallistumme 
myös yhdistyksen Facebook –sivujen kautta tiedottamiseen.

Riihimäellä 3.3.2020

HALLITUS

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

