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Lämmin tervehdys  

OPH eläkeläisille 

Kutsu konserttiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPH Eläkeläiset Etelä-Suomen alueosaston sääntömääräinen vuosi-

kokous kokoontui 2.11.2021 Turengin Wanhalla Asemalla. Kokousta johti 

Heikki Launiala ja mukana oli 30 jäsentä. Niin nykyinen puheenjohtaja 

kuin kaikki hallituksen jäsenetkin jatkavat tehtävissään. Tilinpäätös 

hyväksyttiin ja kaikki kokousasiakirjat löytyvät verkkosivuilta. Asia-

listalla oli myös osastomme uusien sääntöjen vahvistaminen. Parhaiten 

sääntömuutoksen huomaa uudesta nimestä, joka on nyt OPH Eläkeläiset 

Etelä-Suomi.  Voit nähdä uudet ohjesäännöt verkkosivuilta, julkaisemme 

ne sinne pikapuoliin.  

Hallitus päätti järjestää Onnelliset –konsertin lauantaina 15.1.2022 klo 15 

Kerava-salissa Keravalla, os. Keskikatu 3 A. Konsertin kutsu kirjeen 

yläosassa.  Konserttiin on varattu 50 lippua ja yhdistys tarjoaa lipun 

jäsenmaksun maksaneille jäsenille hintaan 15 e, muut maksavat 20 e. 

Tili on OP Uusimaa FI57 5092 0920 0666 59, viite 2600. Ilmoittaudu 

15.12.21 mennessä Marke Hurskaiselle markehu@gmail.com ja maksa 

myös lippu samaan päivään mennessä. Muitakin jäsenetuja on tulossa 

OPH kon-

serttiliput 

jaetaan si-

sääntuloau-

lassa ½ h en-

nen konser-

tin alkua. 
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vuoden mittaan. Väliaikatarjoilun voit itse varata Breikki –ravintolasta 

sähköpostilla breikki@keuda.fi väh. kaksi arkipäivää ennen esitystä. 

Konserttipaikka sijaitsee Keravalla Keuda –talossa, hyvien kulku-

yhteyksien päässä, aivan Keravan ydinkeskustassa.  Keuda –talon 

osoite on Keskikatu 3A, 04200 Kerava. Matka on 200 m rautatie- ja linja-

autoasemalta. Keuda-talossa on pysäköintihalli josta on kävely-yhteys 

sisäkautta samassa kerroksessa olevaan lipunmyyntiaulaan, jossa 

ilmoittautuneille jaetaan liput. Lähellä on myös Keravan rautatieaseman 

pysäköinti, joka on vain 200 m päässä talosta ja noin 100 m päässä 

sijaitsee Nikkarin pysäköintitalo os. Keskikatu 7. 

Vuosijäsenmaksun 10 e voit maksaa 15.1.2022 mennessä. OP Uusimaa 

FI57 5092 0920 0666 59.  Viite on 1300. Yhteyshenkilönä toimii 

rahastonhoitaja Rauha Kallasmaa: rauhakallasmaa@gmail.com 

Lisää tietoa meistä löydät verkkosivuiltamme www.oph-elakelaiset.fi.  

Jos sähköpostisi vaihtuu tai sinulla on muuta asiaa koskien jäsen-

tiedotteita ota yhteyttä Christina Siljanderiin chsiljander@gmail.com 

puh. 040-5663738. Kaikkien hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät 

verkkosivuiltamme. 

 

OPH-eläkeläiset, Etelä-Suomi  

HALLITUS 

 

Asta Törmä, puheenjohtaja 

asta.torma@outlook.com 

050-5613545 
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