
OPK-ELÄKELÄISET 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

Vuosi 2020 oli OPK-eläkeläisten 44.  toimintavuosi .  Samalla se oli koronavuosi. Toiminta 

käynnistyi normaalisti  mutta koronan tultua toiminta  ja erilaiset tapahtumat piti peruuttaa 

lähes kokonaan. 

Hallituksen/toimikunnan kokonpano 

Puheenjohtaja Heikki Hirvonen 

Varapuheenjohtaja Pirjo Pöntynen 

Sihteeri  Erkki Pöysti 

Rahastonhoitaja Anna-Maija Sorjonen 24.02.2020 alkaen, sitä ennen Hele 

  Alhonsuo 

Matkat ja tapahtumat Mirja Jehimoff 

Jäsenvastaava Ruut Martenson-Nummela 

Hallitus/toimikunta kokoontui  3 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous koronan vuoksi. 

Vuosikokous 

Vuosikokoukseen  24.02.2020  Vääksyntien auditoriossa osallistui  33 henkilöä.  Kokouksessa  

käsiteltiin ohjesäännön mukaiset asiat.  Kokouksen puheenjohtajana toimi  Sirpa Koivula, 

sihteerinä Erkki Pöysti sekä pöytäkirjantarkastajina Virve Kaskela ja Ritva Ruponen.  OPK-

eläkeläisten puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hirvonen ja hallituksen/toimikunnan muiksi 

jäseniksi uutena Anna-Maija Sorjonen. Erovuoroisten tilalle valittiin Ruut Martenson-

Nummela ja Mirja Jehimoff uudelleen.  Varapuheenjohtanana jatkaa Pirjo Pöntynen.   

Sihteerinä jatkaa Erkki Pöysti.  Hallituksesta/toimikunnasta jäi pois Hele Alhonsuo. 

Talous 

Toimintaamme on tukenut OP-keskus kustantamalla kuukausitapaamisten tilat ja 

kahvitarjoilut. Jouluateriaa ei tänä vuonna ollut koronan takia.  Jäsenemme ovat itse 

maksaneet retket, teatteri- ja muiden ohjelmien liput.  OPK-eläkeläisiltä ei ole peritty 

erillistä jäsenmaksua. 

Jäsenasiaa 

Vuoden lopussa jäseniä oli  2632 henkilöä. 

 



Tiedottaminen 

Jäsenistölle tiedotetaan tapahtumista ym. OPH Eläkeläiset r.y.:n nettisivuilla www.opk-

elakelaiset.fi,    OPK-eläkeläisten omilla sivuilla (Alueosastot/OPK-eläkeläiset).  Lisäksi OP 

lähettää uutiskirjeet senioreille sähköpostiosoitteeseen.  Uutiskirjeissä on linkki ko. 

nettisivuille.  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 yli  200 jäsentä. 

Kuukausitapaamiset 

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

helmikuussa, sekä syyskuussa.    Ajankohta on ollut pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä  

maanantaina.  Tapaamisiin on ilmottauduttu etukäteen tarjoilun vuoksi. 

-  Tammikuun 27. päivänä oli esitelmä, jonka aihe oli "Miten huollan muistia"  Esityksen piti 

toiminnnanjohtaja Teija Mikkilä.  Osallistujia  90 henkilöä. 

-  Helmikuun 25 päivänä oli vuosikokous.  Lisäksi taloudellisen katsauksen piti ekonomisti 

Joona Widgren.  Osallistujia  33 henkilöä. 

-  Syyskuun 28.päivänä  oli Esko Vepsän esitelmä "Suomen tie talvisotaan -  voisiko Ruotsikin 

olla syyllinen".    Osallistujia  16 henkilöä. 

Kulttuuri, vierailut ja retket 

-  Tammikuun 14. päivänä oli "Kansallisteatterin taidekierros".  Tem  Katriina Pyrrö veti 

tilaisuuden.   Osallistujia  40 henkilöä. 

-  Maaliskuun 10. päivänä oli vierailu Sohlbergin kotiseutumuseoon.  Osallistujia 26 henkilöä. 

Kaikki muut suunnitellut kuukausitapaamiset ja muut tapahtumat on peruttu koronan 

vuoksi. 

OPH-eläkeläiset r.y. toimintaan osallistuminen 

Kesäpäivät Maarianhaminassa elokuussa peruttiin koronan vuoksi. 

 

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

monin eri tavoin. 

OPK-eläkeläiset 

Hallitus/toimikunta 


