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Aurinkoiset terveiset OPH eläkeläisille  

Vuosikokousuutisia  

OPH Eläkeläiset Etelä-Suomen alueosaston sääntömääräinen vuosikokous 

kokoontui 9.5.2022 Hyvinkäällä Ravintola Harlekiinissa. Kokousta johti Heikki 

Kananen ja mukana oli 26 jäsentä. Kokouksen yhteydessä kuulimme 

ajankohtaan sopivan ja todella mielenkiintoisen esitelmän ”Näin säilytän 

toivorikkauden – toivo, elämän voimavarana”, jonka piti YTM,  

sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Riikka Grå. Esityksen aineiston liitämme 

mukaan tähän tiedotteeseen ja OPH:n verkkosivuille Etelä-Suomen osaston 

aineistoon. Kannattaa tutustua.  

Hallituksessa  muutoksia  

Hallituksessa tapahtui muutamia muutoksia, kun pitkään hallituksessa olleet 

Marja-Leena Hurskainen ja rahastonhoitaja Rauha Kallasmaa halusivat 

vapautusta tehtävistään. Myös kaksi kautta hallituksessa ollut Pekka Tapanila 

pyysi eroa. Heidän tilalleen valittiin Eeva Mantsinen (OP Uusimaa) ja Heikki 

Launiala (ent. OP-tarkastaja Hämeenlinnasta). Lisäksi saimme hallitukseen 

OP-Killan yhteyshenkilönä toimivan Jari Laaksosen Asikkalasta (OP 

JärviHäme). Jatkan puheenjohtajana ja uudeksi sihteeriksi valittiin Pirjo 

Salonen Janakkalasta ja rahastonhoitajaksi Heikki Launiala. Christina 

Siljander  jatkaa jäsenasioiden ja verkkoasioiden hoitajana.  

Tlinpäätös hyväksyttiin samoin kuin muutkin hallituksen esittämät kokouksen 

työjärjestykseen kuuluneet asiat.   

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 10 e niin tälle kuin ensi vuodellekin. Aika monella 

on jäänyt jäsenmaksu maksamatta ja toivomme, että se hoidetaan toukokuun 

aikana tilillemme. Jäsenmaksun maksaneelle tarjoamme etuja tapahtumisen 

yhteydessä.  

 

Ilmoittaudu Kesäpäiville Helsinkiin  

Lähdetään isolla joukolla OPH:n kesäpäiville Helsinkiin 23.-25.8.22. 

Ilmoittautumistiedot löytyvät OPH:n verkkosivujen etusivulta. Ohjelmassa on 

monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmaa www.oph-elakelaiset.fi/kesapaivat.   

Villit vuodet teatteri Hämeenlinnassa 19.11.2022  

Olemme varanneet 50 paikkaa Hämeenlinnan Teatteriin la 19.11.2022 klo 13. 

Esitys on Villit vuodet, Vexi Salmen elämästä ja tuotannosta kertova 

musikaali. Palaamme seuraavassa tiedotteessa teatteritapahtuman 

yksityiskohtiin tarkemmin, mutta merkitse tapahtuma jo nyt kalenteriisi.  

Jäsenmaksu  

10 e. Maksa 

31.5.2022 

mennessä: OP 

Uusimaa FI57  

5092 0920 

0666 59.  Viite 

on 1300.  
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Tiedottaminen OPH eläkeläiset, Etelä-Suomen jäsenille  

Lisää tietoa meistä löydät verkkosivuiltamme www.oph-

elakelaiset.fi/eteläSuomi. Linkki kannattaa tallettaa itselle suosikiksi, niin 

pääsy on helppoa. Lähetämme tiedotteita 3 – 4 kertaa vuodessa sähköpostilla 

ja sama tieto löytyy myös verkkosivustolta. Kannattaa seurata myös 

roskapostia, jos tiedotetta ei ole ilmestynyt omaan sähköpostiin.    

Jos sähköpostisi vaihtuu ota yhteyttä Christina Siljanderiin 

chsiljander@gmail.com puh. 040-5663738. Kaikkien hallituksen jäsenten 

sähköpostiosoitteet löydät verkkosivuiltamme.  

  

OPH Eläkeläiset Etelä-Suomi   

Hallitus  

  

Asta Törmä, puheenjohtaja asta.torma@outlook.com  

050-5613545  


