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OPH ELÄKELÄISET RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020  

Vuosi 2020 oli eläkeläistoiminnan 44. toimintavuosi. OPH Eläkeläiset ry perustettiin 
vuosikokouksessa 2.9.2010. Sitä ennen eläkeläistoiminta OP Ryhmässä oli aloitettu jo vuonna 
1976 nykyisen OP Henkilöstö OPH ry:n jaostona. Omana yhdistyksenä toiminta alkoi 1.1.2011. 
Yhdistyksessä toimii 16 alueosastoa, joista kaksi on ruotsinkielistä. Nämä jäsenalueet on jaettu 
maakunnallisten alueiden mukaisesti. Lisäksi OPK-eläkeläiset, johon kuuluu keskusyhteisön eli OP 
Osuuskunnan eläkeläiset.  
 
Alueiden puheenjohtajien ja sihteereiden nimiluettelo on liitteessä 1. 
 
Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP Ryhmässä työsuhteessa olleiden eläkeläisten 
yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä tuomalla arkeemme iloa, hyvää oloa ja yhteisiä 
juhlahetkiä. 
 
 
Talous 
 
Yhdistyksenä OPH Eläkeläiset ry ei kanna jäsenmaksua. Toimintaan tarvittavat varat on saatu 
avustuksena OP Eläkesäätiöltä. Alueosastoilla on jäsenmaksut, jotka alueosastojen päätöksistä 
riippuen ovat erisuuruiset. Suuri osa alueosastoista on saanut myös erisuuruisia avustuksia 
toimintaansa osuuspankeilta ja OP-liitoilta. 
 
Tilinpäätös on 7.218,07 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden 
ylijäämä kirjataan toimintapääomaan ja siten lisäämään OPH Eläkeläiset ry:n omaa pääomaa. 
 
Tapahtumat  
 
Vuosikokous 22.9.2020 Tampereella 

Koronapandemian johdosta Maarianhaminan kesäpäivät eivät toteutuneet kuluvana vuonna. Siksi 
perinteisesti kesäpäivien yhteydessä pidettävä vuosikokous pidettiin Tampereella eikä kokouksen 
yhteydessä ollut mitään oheistapahtumaa. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle 9/2020- 8/2021 valittiin yksimielisesti Eija Suni Savonlinnasta. Hänen 
puheenjohtajakautensa on kolmas. 
 
Erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle valittiin hallitusvuorossa olevien Etelä-Pohjanmaan 
alueosaston edustajana Paavo Ruotsalainen Ruhalta ja Kainuun alueosaston edustajana Helena 
Juntunen Ruhtinansalmelta. Heidän toimikautensa on 2020-2023. 
 
Vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen. Säännöt rekisteröitiin 30.12.2020, joten ne astuivat 
voimaan 1.1.2021. Sääntömuutoksesta johtuen myös alueosastojen tulee seuraavassa 
vuosikokouksessaan käsitellä ohjesäännöt saman sisältöisiksi kuin pääyhdistyksen säännöt ovat. 
 
Kesäpäivät 18.-20.8.2020 
 
Kesäpäivät oli tarkoitus järjestää Ahvenanmaalla, mutta koronapandemian vuoksi ne siirrettiin 
pidettäväksi 21.-23.8.2021. 
 
Laanilan viikot  
 
Hiihtoviikkoa lukuun ottamatta suunnitellut ruskaviikko viikolla 37 ja kaamosviikko viikolla 49 
toteutuivat koronapandemiasta huolimatta. Ruskaviikolle osallistui yhteensä 21 henkilöä, joista 10 
toimihenkilön edustajaa. Kaamosviikolle osallistui kahdeksan henkilöä, joista kaksi toimihenkilön 
edustajaa. 
 
Käytössämme oli Aparthotel Kuukkeli Aurora Laanilassa eli entiset OKOn retkeilymajat.  
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Matkat ulkomaille 
 
Kaikki vuodelle 2020 suunnitellut ulkomaan matkat jouduttiin perumaan. 
 
Vuoden 2020 tapahtumien yhteenveto 
 ajankohta     osallistujia  

   
Ruskaretki, Laanila 5.-12.9.2020  11 +10 
Vuosikokous, Tampere 
Kaamoshiihto, Laanila 

22.9.2020 
21.-28.11.2020 

18 
6+2 

   

   
Toiminta alueosastoissa 
 
Alkuvuodesta alkaneesta koronapandemiasta huolimatta alueosastot ovat pystyneet pitämään 
kesän ja syksyn aikana vuosikokoukset sekä järjestämään joitakin muita tapaamisia ja kesäretkiä 
tutustumalla lähiseudun kulttuuriin tai tekemällä konsertti- ja teatteriretkiä lähialueelle tai vähän 
kauemmaksikin.  
 
Tästä toiminnasta lämmin kiitos alueosastojen aktiiveille, jotka ovat jaksaneet kannustaa ja 
aktivoida jäseniään osallistumaan tapahtumiin. Myös alueosastojen toimintaan koronapandemia 
vaikutti niin, että tapahtumia pystyttiin järjestämään vain pieni osa tavanomaisesta. Tapahtumiin 
osallistui noin 1100 jäsentä. 
 
Jäsenistö 
 
Vuoden 2019 lopulla otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri. Keväällä 2020 rekisterin käyttöön 
perehdytettiin alueosastojen käyttäjiä. Koulutusta jatketaan vuoden 2021 aikana. Jäsenrekisterin 
pohjana oli lokakuulta 2017 oleva OP Eläkekassan/-säätiön eläkkeensaajarekisteri, jota 
täydennettiin jäsenten omilla ilmoituksilla. Oph-eläkeläisiä oli vuoden 2020 päättyessä 10 566. 
Jäsenmäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 68 eläkeläisellä. 
 
Jäsenistö maakunnissa:  
    

Alueosaston jäsenmäärä 2020 2019 ero 

Etelä-Pohjanmaa 428 454 -26 

Etelä-Suomi 1124 1133 -9 

Kaakkois-Suomi 600 603 -3 

Kainuu 189 189 0 

Keski-Pohjanmaa 296 298 -2 

Keski-Suomi 460 461 -1 

Lappi 342 349 -7 

OPK-eläkeläiset 2632 2690 -58 

Pirkanmaa 729 716 13 

Pohjois-Karjala 447 466 -19 

Pohjois-Pohjanmaa 499 498 1 

Pohjois-Savo 500 470 30 

Satakunta 508 519 -11 

Suur-Savo 393 378 15 

Sydkusten 126 121 5 

Varsinais-Suomi 1077 1071 6 

Österbotten 216 218 -2 

Yhteensä 10566 10634 -68 
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Hallitus 

Hallitus kokoontui kauden aikana kolme kertaa. 
 
OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2020 saakka 
 

Eija Suni   Savonlinna, puheenjohtaja 
Tuula Strandman  Suonenjoki, Pohjois-Savo (2020) 
Jouko Kaskinen  Naantali, Varsinais-Suomi (2020), varapuheenjohtaja 
Kenneth Sandberg  Helsinki, Sydkusten (2021) 
Ritva Ketonen  Pirkkala, Pirkanmaa (2022) 
Kalervo Jurvanen  Joensuu, Pohjois-Karjala (2022) 
 

OPH-eläkeläisten hallituksen jäsenet 8/2020 alkaen 
 

Eija Suni   Savonlinna, puheenjohtaja 
Kenneth Sandberg  Helsinki, Sydkusten (2021), varapuheenjohtaja 
Ritva Ketonen  Pirkkala, Pirkanmaa (2022) 
Kalervo Jurvanen  Joensuu, Pohjois-Karjala (2022) 
Paavo Ruotsalainen  Ruha, Etelä-Pohjanmaa (2023) 
Helena Juntunen  Ruhtinansalmi, Kainuu (2023) 
 

Toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana/sihteerinä on toiminut Soile Lindfors Lopelta. 
 
Toiminnantarkastajat 
 
Seppo Koski, pankinjohtaja, HT, Kuopio 
Varalla Raimo Liukku, pankinjohtaja, HT, Kitee 
 
OP-Kilta yhteistyö 
 
Toimintavuoden lopulla neuvottelimme OP-Kilta ry:n kanssa yhteistyöstä. Neuvottelun tuloksena 
solmittiin 30.12.2020 yhteistyösopimus koskien jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpitoa. Sopimus on 
voimassa toistaiseksi vuoden alusta lähtien. 
 
Tiedottaminen 
 
Ajankohtaisia asioita ja tapahtumien kuulumisia on luettavissa kotisivuillamme www.oph-
elakelaiset.fi. Myös omat Facebook-sivut kertovat kuulumiset. Tällä hetkellä siellä on yli 700 
jäsentä. 
 
 Arvio tulevasta toiminnasta 
 
Toiminnassa olemme huomioineet eläkeläismäärän kasvun. Haasteenamme on saada uudet eläkeläiset 
liittymään joukkoomme. Osa eläkkeelle jääneistä on ollut aktiivisesti mukana jo OPH:n toiminnassa 
ollessaan työelämässä. Heistä toivommekin saavamme uusia aktiivisia jäseniä joukkoomme. 
Jäsenistömme toiveet ja samalla haasteet toiminnan vireyttämiseen ja tiedottamisen ajantasaistamiseen 
ovat vahvat. 
 
Toivomme koronapandemian laantuvan tulevana toimintavuotena ja elämän palautuvan sellaiseksi, että voimme 

turvallisesti toteuttaa yhdistyksen ja alueosastojen suunniteltuja matkoja ja muita tapahtumia. 
 
Käyttöön otettu jäsenrekisteri tulee helpottamaan jatkossa myös alueosastojen oman jäsenistön 
tiedottamista ja jäsenmaksujen perintää. Hallitus on jatkanut strategiasuunnitelman toteuttamista 
aktiivisen toiminnan ylläpitämiseen ja jatkumiseen. 
 
Helsingissä 15. helmikuuta 2021 
 
OPH Eläkeläiset ry 
Hallitus 


