
OPK-ELÄKELÄISET 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

Vuosi 2019 oli OPK-eläkeläisten 43. toimintavuosi.  Toiminta jatkui entiseen tapaan jäsenistöämme 

kiinnostavilla teemoilla - kuukausitapaamisilla, vierailuilla, tutustumis- ja teatteriretkillä. 

Hallituksen/toimikunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja  Heikki Hirvonen                                                                                                        

Varapuheenjohtaja Pirjo Pöntynen                                

Sihteeri  Erkki Pöysti 25.02.2019 alkaen, sitä ennen Matti Ristimäki                  

Rahastonhoitaja Hele Alhonsuo                                                      

Muut jäsenet  Mirja Jehimoff                    

  Ruut Martenson-Nummela 

Hallitus/toimikunta kokoontui 8 kertaa. 

Vuosikokous 

Vuosikokoukseen 25.02.2019 OP:n Vääksyntien auditoriossa osallistui 28 jäsentä.  Kokouksessa 

käsiteltiin ohjesäännön mukaiset asiat.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Puntila, sihteerinä 

Matti Ristimäki sekä pöytäkirjantarkastajina Eeva Voutilainen ja Erkki Pöysti.  OPK-eläkeläisten 

puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2019 Heikki Hirvonen ja hallituksen/toimikunnan jäseniksi 

erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi entinen jäsen Pirjo Pöntynen ja uutena Erkki Pöysti. 

Talous 

Toimintaamme on tukenut OP-keskus kustantamalla kuukausitapaamisten tilat, kahvitarjoilut ja 

jouluaterian.  Jäsenemme ovat itse maksaneet retket, teatteri- ja muiden ohjelmien liput.  OPK-

eläkeläisiltä ei ole peritty erillistä jäsenmaksua. 

Jäsenasiaa 

Vuoden lopussa jäseniä oli 2690. 

Tiedottaminen 

Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista ym. OPH-eläkeläistet r.y.:n nettisivuilla www.oph-elakelaiset.fi 

OPK-eläkeläisten omilla sivuilla (Alueosastot/OPK-eläkeläiset).  Lisäksi OP lähettää uutiskirjeet 

senioreille sähköpostiosoitteeseen, joiden ylläpidosta se huolehtii.  Uutiskirjeissä on linkki ko. 

nettisivulle.  OPK-eläkeläisillä ei ole omaa sähköpostiosoitteistoa. 

OPK-eläkeläisillä on Facebookissa oma suljettu sivusto, jonne jäsenistöllä on mahdollisuus kirjata 

omia kommenttejaan.  Sivustoa on käytetty myös tapahtumia markkinoitaessa.  Sivuston käyttäjiä oli 

vuoden lopussa liki 200 jäsentä. 

 

 



Kuukausitapaamiset 

Kuukausitapaamiset on pidetty Vallilassa OP:n  Vääksyntien auditoriossa tammi-huhtikuussa ja syys-

marraskuussa pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä maanantaina.  Tapaamisiin on ilmoittauduttu 

ennakkoon tarjoilun vuoksi. 

-Tammikuun 28. päivänä OP:n lakimies Mervi Hyvönen luennoi aiheesta "Perintösuunnittelu ja 

testamentti".  Osallistujia 77 henkilöä. 

-Helmikuun 25. päivänä oli vuosikokous. Ennen kokousta OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen piti 

taloudellisen katsauksen.  Osallistujia 28 henkilöä. 

-Maaliskuun 25. päivänä Matti Helminen kertoi Helsinki-seuran toiminnasta ja Helsingin historiasta.  

Osallistujia 52 henkilöä. 

-Huhtikuun 29. päivänä sosiaaliohjaaja Tuula Suokas esitteli Helsingin senioripalveluja.  Osallistujia 

52 henkilöä. 

-Touko- elokuussa ei ollut kuukausitapaamisia. 

-Syyskuun 23. päivän aihe oli "OP-mobiili ja mobiiliavain".  Luennon piti kerhon puheenjohtaja Heikki 

Hirvonen (pyydetty esiintyjä estynyt). Osallistujia 65 henkilöä. 

-Lokakuun 28. päivänä Esa Salminen Social Wines Oy:stä kertoi viinin matkasta Suomeen.  Osallistujia 

60 henkilöä. 

-Marraskuun 25. päivänä emeritus professori Riitta Konttinen luennoi kirjoittamastaan teoksesta 

"Aino Sibelius".  Osallistujia 53 henkilöä. 

-Joulukuun 12. päivänä oli eläkeläisten jouluateria. Ilmoittautuneita oli 389 eläkeläistä. 

KULTTUURI, VIERAILUT JA RETKET 

-22.05.2019 oli retki teemana "Presidenttien maisemissa - retki Louhisaareen ja Kultarantaan".  

Osallistujia 57 henkilöä. 

-05.06.2019 "Kulttuurihistoriaa ja kuvanveistoa"-kävelykierros Hietaniemen hautausmaalla. 

Osallistujia 15 henkilöä. 

-31.10. - 01.11.2019 oli oopperamatka Tallinnaan.  Osallistujia 24 henkilöä. 

-07.11.2019 kohde oli Sinebrychoffin taidemuseo, "Renesanssin kaunottaret" opastettuna.  

Osallistujia 25 henkilöä. 

-10.12.2019 Espoon teatteri "Rakkauskirjeitä".  Osallistujia 20 henkilöä. 

 

 

 



OPH-eläkeläiset r.y.:n toimintaan osallistuminen     

Olimme mukana OPH-eläkeläisten kesäpäivillä Hämeenlinnassa 20-22.08.2019.  Kesäpäivien 

yhteydessä pidettyyn OPH-eläkeläiset r.y.:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistuivat OPK-

eläkeläisten hallituksesta Heikki Hirvonen ja Ruut Martenson-Nummela. 

 

Lämmin kiitos aktiivisille eläkeläisille ja niille tahoille, jotka ovat tukeneet toimintaamme monin eri 

tavoin. 

 

OPK-eläkeläiset 

Toimikunta/hallitus       


