Varapuheenjohtaja

Paikallinen toiminta –
OSJ:n kulmakivi

O

petusalan Seniorijärjestöllä OSJ:llä
on yhteensä 73 paikallista jäsenyhdistystä. Niiden koko vaihtelee
erittäin suuresti. Pieniä, alle sadan jäsenen
yhdistyksiä oli viime vuoden alussa lähes
30. Näiden toiminnassa jäsenmäärään perustuvat toiminta-avustukset jäävät väkisin melko vaatimattomiksi. Niinpä hallitus
esittää tälle vuodelle ns. projektiavustusta,
joka jäsenmäärään suhteutettuna suosii
pienimpiä yhdistyksiä. Suuria, yli 500 jäsenen yhdistyksiä oli 12. Nämä sijoittuvat
suuriin kaupunkeihin ja näiden toimintaresurssit ovat nähdäkseni melko hyvät.
Millainen merkitys paikallisella toiminnalla on senioriopettajien kuulumiseen
OSJ:n? Aika kattavan kuvan asiasta saa
selaamalla OSJ:n facebook-sivuja. Ne löytyvät osoitteesta www.facebook.com/
osjry. Sivuilla OSJ:n jäsenet vastaavat kysymykseen "Miksi kuulua OSJ:hin? OSJ:n
jäsenetujen ohella (jotka on selvitetty
esimerkiksi tässä lehdessä) vastausten
painopiste liittyy paikallisen toiminnan
merkitykseen. Ohessa muutamia poimintoja vastauksista: "sosiaalinen toiminta, pysyn ajan tasalla, kohtaamispaikka kaikille
senioriopettajille, mukavat yhdessä olon

hetket, tapaa vanhoja ystäviä ja uusia tuttavia, retket ja matkat, sosiaalisen elämän
piristäjä". Paikalliseen toimintaan kannattaa osallistua ja kynnys tulla mukaan on
matala.
OSJ:n paikallisissa jäsenyhdistyksissä
pidetään näinä aikoina vuosikokoukset,
joissa päätetään kulumassa olevan vuoden toiminnasta. Ei ole kiellettyä, vaan
suositeltavaa, ottaa omassa yhdistyksessä
käyttöön hyviä toimintamalleja muista yhdistyksistä. Helpoiten näitä löytyy jäsenyhdistysten kotisivuilta, jotka saivat OSJ:n
järjestämän koulutuksen ansiosta aivan
uuden ilmeen ja merkityksen. Niihin kannattaa tutustua ja sieltä voi saada uusia
vinkkejä ja virikkeitä oman yhdistyksen
toiminnan kehittämiseen.
Suosittelen myös yhteistyön tiivistämistä lähellä sijaitsevien paikallisyhdistysten
kesken. Esimerkiksi meillä Kainuussa, jossa on neljä jäsenyhdistystä, on ollut useita
vuosia vuosittainen yhteistapaaminen. Kukin yhdistys vuorollaan järjestää tapahtuman omia vahvuuksiaan hyödyntäen.Tästä
meillä on positiivisia kokemuksia. Kuvaavaa on, että Koillismaan senioriopettajat
halusivat tulla mukaan pari vuotta sitten

ja niinpä seuraava tapaaminen onkin ensi syksynä Kuusamossa. Tämän ohella
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun senioriopettajat ovat kokoontuneet 2–3 vuoden
välein nauttimaan yhdessä olosta ja kulttuuriannista teatterissa. Nämä tapahtumat
ovat omalla tavallaan avartaneet toimintojen kehittämistä ja toistemme tuntemista.
Toivotan jäsenistöllemme ja kaikille tämän lehden lukijoille oikein hyvää ja toiminnallista vuotta 2018.
Kajaanissa 15. joulukuuta 2017
Matti Pitkänen
varapuheenjohtaja
matti.pitkanen@kajaani.net
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