Edunvalvontaa
opetusalan eläkeläisille
Kansakoulunopettajat ja oppikoulunopettajat muodostivat
yhteisen edunvalvontajärjestön 1970-luvun puolivälissä.
Myöhemmin myös kaikki muut maamme opettajajärjestöt
liittyivät siihen.
Järjestön uusia sääntöjä laadittaessa eläkkeellä olevien
opettajien asema muuttui perusteellisesti. He eivät enää
voineet kuulua järjestöön virallisina äänivaltaisina jäseninä
kuten aikaisemmin. Silloin seniorit päättivät perustaa oman
edunvalvontajärjestönsä Veteraaniopettajat ry:n.
Nimi muutettiin vuonna 2009 Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:ksi. Järjestön perustaminen katsottiin välttämättömäksi, jotta myös tämän ryhmän eduista huolehditaan.
Alkuvuosina järjestöön kuului muutama tuhat jäsentä. Nyt
järjestö on kasvanut kaikkien opetusalalla toimineiden senioreiden yhteiseksi vaikuttajaksi. Jäseniä on tällä hetkellä
noin 21 000.
Kokemuksesta voin sanoa, että mikään muu taho maassamme ei huolehdi tämän joukon eläkkeistä ja hyvinvoinnista yhteiskunnassamme. Ehdin toimia OAJ:n edunvalvontatehtävissä 35 vuotta ja puheenjohtajanakin 20 vuotta.
OSJ:n puheenjohtajana olen ollut jo 8 vuotta.
Nyt on aika etsiä tilalleni uusi riittävän kokenut nainen
tai mies.
Meillä on onneksi paikallis- ja aluetasolla erittäin päteviä
ja tehokkaita toimijoita. Näin pystymme tarjoamaan jäsenille mielekästä toimintaa ja myös paikallista edunvalvontaa.
Se on välttämätöntä, jotta seniorit kokevat järjestön omakseen ja haluavat olla sen jäseniä.
Koko järjestön johdossa tarvitaan myös toisenlaista osaamista. Neuvottelukumppaneina ovat ministerit, työmarkkinajohtajat ja monet muut yhteiskuntamme keskeiset vai-
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kuttajat. Tällä tasolla ratkeaa usein muun muassa eläkkeiden kehitys ja sen suhde eri eläkkeensaajien välillä sekä
eläkkeiden verotus.
Viime vuosi on ollut varsin poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Espanjantauti sata vuotta sitten oli hyvin
samanlainen. Silloin sairastuneiden kuolleisuus oli moninkertainen nykytilanteeseen verrattuna. Onneksi nyt on saatu alulle rokotusohjelma, joka etenee kuitenkin valitettavan
hitaasti. Rokotteiden hankintaan liittyvissä neuvotteluissa
EU ja Suomi eivät onnistuneet kovinkaan hyvin. Toivottavasti jatko sujuu paremmin ja pääsemme mahdollisimman
nopeasti taas elämään normaalisti.
Minä toivotan teille kaikille hyvää oloa ja terveyttä. Koronasta huolimatta kannattaa ulkoilla säännöllisesti. Sen voi
kyllä tehdä turvallisesti. Suomen luonto ja upeat kevätsäät
tarjoavat tähän loistavan mahdollisuuden. Ei ole tarkoitus,
että seniorit jäävät sisälle pelkäämään tartuntaa. Siitä saattaisi seurata kunnon heikkenemisen lisäksi myös muita ongelmia.
Pitää vain huolehtia etäisyyksistä, käsien huolellisesta pesusta ja maskin käytöstä.
Uskon, että OSJ:n vuosikokoukseen osallistuvat osaavat
tehdä järkeviä ratkaisuja huhtikuun lopulla. Näin OSJ voi jatkaa toimintaansa tehokkaana kaikkien opetusalalla toimineiden senioreiden huolehtijana ja edunvalvojana.
Kauniaisissa 15.2.202
Erkki Kangasniemi
OSJ:n puheenjohtaja, kouluneuvos
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