Varapuheenjohtaja

Lisää elämää vuosiin

O

tsikon mukaisen lausahdus on
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ
ry:n motto. OSJ pyrkii antamaan
lisää elämää eläkevuosiin kahdella rintamalla; toimimalla tehokkaasti ja vaikuttavasti
valtakunnallisesti sekä paikallisyhdistystensä kautta. Kuluvalle vuodelle hyväksytyn
toimintasuunnitelmansa mukaisesti OSJ:n
tavoitteena on jäsentensä sosiaalisen aseman ja eläke-etujen turvaaminen sekä jäsentensä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
edistäminen.
OSJ:lla on noin 21 000 jäsentä 72 paikallisyhdistyksessään. Jokainen OSJ:n jäsen on
valtakunnallisen OSJ-jäsenyyden ohella jäsen myös jossain paikallisessa senioriopettajayhdistyksessä. Senioriopettajayhdistys
toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä,
edistää virkistys- ja harrastustoimintaa ja
osallistuu yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajamiseen.
Senioriopettajayhdistysten toiminta on
erittäin vilkasta ja toimeliasta. Tämä selviää vaikkapa käymällä jäsenyhdistysten kotisivuilla. Niille on helppo mennä vaikkapa
OSJ:n nettisivujen kautta valitsemalla ylälaidasta kohdan Yhdistykset. Yhdistysten toimintaan osallistumalla tutustuu paikallisiin
senioriopettajiin ja löytää sieltä vanhoja ja
uusia tuttavuuksia. Yhdistykset järjestävät
paljon antoisia retkiä, vierailuja ja tutustumiskäyntejä. Teatterikäynnit ja konsertit
näyttävät olevan yleisimmin yhdistysten

toimintasuunnitelmissa. Olemalla mukana
senioriopettajayhdistysten toiminnassa
pysyt ajassa mukana ja säilytät oman aktiivisuutesi.
Senioriopettajayhdistyksissä on runsaat
600 luottamushenkilöä lähinnä niiden hallituksissa varsinaisina tai varajäseninä. Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti
tammi–helmikuussa. Vuosikokouksiin kannattaa osallistua, sillä siellä päätetään yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista sekä tutustumis- ja käyntikohteista. Tämän lisäksi
siellä tehdään päätökset OSJ:ltä saatavan
jäsenmaksuavustuksen ja joissakin yhdistyksissä perittävän jäsenmaksun käyttökohteista.
Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen
puheenjohtaja ja hallitus. Toimikausi on
kaksivuotinen ja puolet hallituksesta on
erovuorossa. Monet kokevat hallituksessa
toimimista kohtaan jopa pelkoa, mutta tosiasia on, että hallituksen jäsenenä pääsee
parhaiten vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Kahdeksan vuoden omakohtaisella kokemuksella kannustan mukaan senioriopettajayhdistysten hallitustoimintaan.
Monelle OSJ:n jäsenelle yhdistyksen toimintaan mukaan lähteminen ja osallistuminen saattaa olla vaikeaa. Etenkin hiljakkoin
eläkkeelle jääneet eivät vielä koe olevansa
eläkeläisiä. Joillakin saattaa olla kynnyksenä
se, ettei siellä ole tuttuja. On mielestäni
turha tuntea arkuutta, uusia tuttavia tulee
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olemalla mukana. Kannustan myös teitä jo
toiminnassa mukana olevia houkuttelemaan mukaan niitä senioriopettajia, jotka
empivät osallistumistaan. Tuntemattoman
Sotilaan vänrikki Kariluotoa mukaillen:"
Ei saa jäädä kotiin makaamaan". Olemalla
mukana senioriopettajien toiminnassa saa
lisää elämää eläkevuosiin.
Koska tämä Senioriopettaja-lehti on
vuoden viimeinen, toivotan OSJ:n hallituksen ja omasta puolestani kaikille jäsenillemme ja muille tämän lehden lukijoille
rauhaisaa Joulua ja onnekasta ja toiminnallista vuotta 2019.
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