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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

44. toimintavuosi 

Tiedottaminen OPK-eläkeläisille 

Tiedotamme toimistamme ja tapahtumistamme 

-   OPH-eläkeläisten nettisivuilla http://www.oph-elakelaiset.fi/ -- Alueosastot/OPK-eläkeläiset.  

Jäsenille suositellaan käymään säännöllisesti, esim. kuukauden ensimmäisellä viikolla katsomassa 

sivuja.  Linkki kannattaa tallentaa suosikkeihin, jotta sivu löytyy jatkossa nopeasti. 

-   Linkki OPK-eläkeläisten nettisivustolle on myös "Uutiskirje OP:n senioreille"-

sähköpostilähetyksissä, joita OP lähettää eläkeläisille oman aikataulunsa mukaisesti.  Mikäli OP:n 

eläkeläinen ei saa uutiskirjeitä, tulee hänen ilmoittaa sähköpostiosoitteensa (myös 

sähköpostiosoitteen muutokset) osoitteeseen opset.uutiskirjeet@op.fi.  Otsikoksi sähköpostiin 

kirjoitetaan "OPK:n eläkeläinen". 

-   OPK-eläkeläisellä on myös suljettu ryhmä Facebookissa (hakusana "OPK Eläkeläiset").  Ryhmään 

OPK-eläkeläinen pääsee esim. ilmoittautumalla OPK-eläkeläisten puheenjohtajalle.  Facebook ei ole 

OPK-eläkeläisten varsinainen tiedotuskanava, vaan se on täydentävä vapaamuotoinen 

keskustelufoorumi. 

Kuukausitapaamiset vuonna 2020 

Vuoden 2020 kevätkaudella tapaamiset ovat tammi-huhtikuussa joka kuukauden neljäntenä 

maanantaina klo 14.00alkaen OP:n Vallilan toimitalossa, Vääksyntie 4 auditoriossa (sisäänkäynti 

Vääksyntie 4).  Tapaamispäivien aiheet ovat luettavissa OPK-eläkeläisten nettisivuilla. 

Kuukausitapaamisiin on ilmoittauduttava etukäteen tarjoilujen järjestämisen ja tilavarausten vuoksi 

nettisivulla mainitulle yhteyshenkilölle.  Myös ilmoitusten peruutuksista on ilmoitettava, jotta 

vapautunut paikka voidaan täyttää mahdollisesti jonoon jääneillä henkilöillä. Kuukausitapaamisten 

ajankohdat: 

-   Maanantaina 27.01. aiheena on "Miten huollan muistia", Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä Teija 

Mikkilä 

-   Maanantaina 24.02. vuosikokous.  Ennen kokousta OP:n ekonomisti Joona Widgrénin 

talouskatsaus 

-   Maanantaina 23.03. aiheena on ”Suomen tie talvisotaan-voisiko Ruotsikin olla syyllinen”, Esko 

Vepsä 

-   Maanantaina 27.04. aihe on vielä avoin 

-   Touko- elokuussa ei ole kuukausitapaamisia 

-   Maanantaina 28.09. 

-   Maanantaina 26.10. 

-   Maanantaina 23.11 

-   Joulukuussa on OP:n tarjoama jouluateria 

Teatteri- ja muu kulttuuritarjonta, vierailut ja retket 2020 

-   Kansallisteatterin taidekierros ti 14.01.2020. Tutustumme Katriina Pyrron johdolla 

kansallisteatterin taiteeseen ja kansallisteatteriin. 

-  Tutustuminen Sohlbergin kotimuseoon 10.3.2020. 



-  Suomalaisen Barokkiorkesterin avoimet harjoitukset 23.4.2020. 

-   OPH-eläkeläisten kesäpäivät Maarianhaminassa 18 - 20.08.2020. 

Toimintaa jatketaan entiseen tapaan teatteri- ja näyttelykäynneillä, retkillä yms. aktiviteeteillä.  

Tapahtumista kerrotaan kuukausitapaamisissa ja OPK-eläkeläisten nettisivuilla.  Toimikunnan jäsenet 

ottavat mielellään vastaan ehdotuksia mielenkiintoisista kohteista, joihin voimme tutustua. 

OPK-eläkeläisten toimintaan osallistuminen 

OPK-eläkeläisten toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, 

yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä juhlahetkiä. 

OPK-eläkeläisten toimintaan voi halutessaan liittyä OP:n ja sen tytär- ja lähiyhteisöjen eläkeläinen.  

Toimintaan voi osallistua myös pääkaupunkiseudulle muuttanut OPH-eläkeläiset r.y.:n jäsen.  OPH-

eläkeläisten nettisivuilla on "Uuden jäsenen yhteystietolomake", jolla uusi eläkeläinen voi 

ilmoittautua jäseneksi.  OPH-eläkeläisten toiminnanjohtaja välittää tiedon sille alueosastolle, jonka 

toimintaan uusi jäsen haluaa osallistua. 

OPK-eläkeläiset ei toistaiseksi peri jäsenmaksua. 

OPK-eläkeläiset järjestää jäsenilleen kokoontumisia, tapahtumia, vierailuja, retkiä, teatteri- ja 

taidenäyttelykäyntejä yms. mielenkiintoista toimintaa.  Tilaisuudet, vierailut ja retket tuotetaan 

omakustannusperiaatteella.  Kuukausitapaamiset ovat maksuttomia. 

OPK-eläkeläisten toimintaan eläkeläinen voi tutustua OPH-eläkeläiset r.y.:n nettisivuilla OPK-

eläkeläiset osiossa. 

Sääntömuutos vuoden 2021 vuosikokoukselle 

Muuttuneiden eläkkeiden maksajajärjestelyjen vuoksi OPH-eläkeläiset on tekemässä vuoden 2020 

kesäpäivien yhteydessä pidettävälle vuosikokoukselle ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta ja 

mallisäännöistä alueosastoille. Mikäli ehdotus hyväksytään, OPK-eläkeläisten hallitus tekee 

seuraavalle vuosikokoukselle esityksen sääntöjen muuttamisesta mallisääntöjen pohjalta. 

OPH-eläkeläiset tullee myös laatimaan toimintaamme osallistumiseen ohjeet uusille eläkeläisille.  

Tavoitteena on saada ohje OP:n kautta annettavaksi eläkepäätöksen yhteydessä uudelle 

eläkeläiselle. Tämä tarkoittaa yhteistyötä myös OPK-eläkeläisten toimikunnalta/hallitukselta. 

Kesäpäivät 2021 

OPK-eläkeläiset järjestää OPH-eläkeläisten kesäpäivät elokuussa 2021. Kesäpäivien suunnittelu 

aloitetaan osaltamme vuonna 2020. 
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