PÄÄKIRJOITUS

Täsmätietoa etätapahtumien
onnistumiseen

T

ämän lehden pääjuttu on helppo
määritellä. Merkittävä uutinen on,
että Opetusalan Seniorijärjestön
johto vaihtuu, kun järjestöä kahdeksan
vuotta luotsannut Erkki Kangasniemi
luopuu puheenjohtajuudesta.
Lehden mennessä painoon ehdokkaita uudeksi puheenjohtajaksi on kaksi. Sekä puheenjohtajan haastattelu
että molempien ehdokkaiden esittelyt
ovat lehden sivuilla 8–11. Yhdistysten
eri puolilta maata valitsemat vuosikokousedustajat valitsevat järjestön uuden puheenjohtajan 29.4.
Samalla jatkuu järjestön ja sen jäsenten valtava digiloikka. Noin 130
vuosikokousedustajan osallistuminen
yhteen ja samaan etäkokoukseen ei
ole pieni juttu kenellekään. Kokousta
varten pidetään muun muassa harjoituskokous viikkoa aikaisemmin, jotta
tekniikka toimisi mahdollisimman varmasti varsinaisena kokouspäivänä niin

yhteisesti kuin jokaisella vuosikokousedustajalla erikseen.
Myös OSJ:n teemavuosi yhdistystoiminnan kehittämiseksi alkoi yhdistystoimijoiden etäkokousvalmiuksien
koulutuksella. Etäkokous- tai ylipäätään
etätilaisuusoppi on yhtenä pääteemana
muutenkin tässä maaliskuun lehdessä.
Viime vuoden teemaystävä Surffiina
palaa takaisin ja näyttää nyt askel askeleelta, miten etäkokous sujuu. Sivuilla
12–14 on kuvalliset ohjeet, joiden avulla jokainen, jonka digiloikka etäkokouksia ajatellen on vielä hataralla pohjalla,
pääsee mukaan etäajan toimintaan.
Tämä kansalaistaito kannattaa kaikkien ottaa haltuun, sillä oletettavaa on,
että jokin osa etäyhteydenpidosta on
tullut jäädäkseen myös senioritoimintaan. Etätyö etäyhteyksin lisääntyy pysyvästi monella työelämän alalla.
Omaa elämistämme ja asumistamme voimme helpottaa myös muilla ta-

voin. Lehdessä alkaa uusi Koti toimivaksi -palsta, jossa ikääntyneiden asumisen
asiantuntija antaa mielenkiintoisia uusia vinkkejä, joiden avulla kotona on
helpompi ja turvallisempi asua – iästä
riippumatta.
Airi Vuolle
päätoimittaja

Steg för steg mot distansevenemang

U

ndervisningssektorns Seniororganisation får inom en snar
framtid en ny ledning. Erkki
Kangasniemi som har lotsat organisationen i åtta år, ställer inte upp för omval. Nyheten behandlas givetvis i tidningens huvudartikel.
När tidningen går i tryck finns det
två ordförandekandidater. En intervju
med den avgående ordföranden och
presentation av de två kandidaterna
finns på sidorna 8–11. Ny ordförande
väljs vid årsmötet den 29 april av de
representanter som föreningarna runtom i landet har utsett till mötet.
Samtidigt fortsätter organisationens och seniormedlemmarnas väldiga digitala språng. Det är en ganska
stor utmaning när omkring 130 representanter samlas till ett och samma
distansmöte. För att trygga en så fung-

erande teknik som möjligt på själva
mötesdagen, så väl med tanke på helheten som för de enskilda deltagarna,
kommer bland annat ett övningsmöte
att ordnas veckan före.
Organisationens temaår för att utveckla föreningsverksamheten startade med utbildning i digital mötesteknik för våra föreningsaktiva. Distansmöten och distansevenemang i allmänhet är ett av huvudteman i detta
marsnummer.
Temavännen Surffiina är åter tillbaka och visar steg för steg hur ett
distansmöte går till. Bildbeskrivningar
finns på sidorna 12–14. Du som ännu
känner dig osäker inför digitala möten,
får här en bra start för verksamhet på
distans.
Det lönar sig för var och en att behärska dessa medborgarfärdigheter,

för sannolikt har distanskontakten åtminstone delvis kommit för att stanna också inom vår seniorverksamhet.
Även distansarbete med fjärranslutning blir i allt större omfattning permanent i många branscher.
Vi kan underlätta vårt liv och boende på flera sätt. Tidningen har en ny
kolumn där en specialsakkunnig i äldres boende ger intressanta nya tips för
hur man underlättar boendet och gör
hemmet tryggare – oavsett ålder.
Airi Vuolle
chefredaktör
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