PUHEENJOHTAJA

Elvytystä
Koko maailma elvyttää. Viheliäinen koronavirus sai talousviisaat pelon valtaan. Pörssit ja kansantuote romahtivat.
Lääkkeeksi keksittiin mittava velanotto ja yritysten tukeminen. Näin saatiin talous kasvuun.
Kansalaisten pelottelu vakavasta ja vaarallisesta taudista
toimi lyhyen aikaa. Sitten ilmestyivät kaikkien alojen asiantuntijat saivartelemaan, kuka saa päättää ja mistä saa päättää. Juristeria oli painavampaa kuin lääketieteellinen asiantuntemus. Perustuslaki tuli tärkeimmäksi tekijäksi taudin
leviämisen estämisessä.
Ensimmäinen kesä meni hyvin, mutta sitten tuli toinen ja
kolmas aalto. Yhteiskunnan sulkutila ja suunnitelmat liikkumisrajoituksista saivat ihmiset varovaisiksi. Viruksen leviäminen koki heti vaikeuksia. Toki tähän vaikutti myös rokotusten alkaminen.
Elvytys on nyt tarpeen myös OSJ:n jäsenyhdistyksissä.
Seniorit tuntevat patoutunutta tarvetta tavata muita ihmisiä. Terveysturvallisuus tulee kuitenkin pitää kirkkaana
mielessä.
Lapsilla ja nuorilla yhden vuoden jääminen pois elämänkokemuksesta voi olla kauaskantoinen. Etäopetus, rippikoulu, vanhojen tanssit, penkkarit ja valmistujaiset perinteistä
poiketen jättävät jäljen nuoren kasvamiseen ja kehitykseen.
Kyydistä pudonneet pitää etsiä ja oppimisvaje täyttää. Tämä
on inhimillistä, ja myös ikäihmisten kannalta välttämätöntä.
Nuorissa on meidän turvamme.
Yhdistysten suunnitellusta toiminnasta jäi paljon toteuttamatta. Niistä on hyvä jatkaa. Nyt tuntuu siltä, että kesällä
voidaan kokoustaa ja retkeillä sekä tavata perillisiä. Rahallista elvytystä tavanomaisen avustuksen lisäksi OSJ:llä ei ole
antaa. Etsikää tekin mahdollisia erakoituneita jäseniänne ja
ottakaa heidät mukaan toimintaan.
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OSJ:lle valittiin huhtikuun kokouksessa hallitus, johon
tuli yhdeksän uutta jäsentä. Myös hallituksen puheenjohtaja vaihtui. Kun samassa kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle, niin mitään
mullistavaa ei heti ole tapahtumassa. Uudet jäsenet tuovat
toki uusia ajatuksia, mutta suuri laiva kääntyy hitaasti.
OSJ:n strategiatyötä jatketaan. Sen osana on ilme- ja
verkkosivu-uudistus. Jäsenistömme ikähaarukka on laaja.
Tämä tulee ottaa huomioon toiminnassa ja jäsenviestinnässä, jota pitää uudistaa vuorovaikutteiseen suuntaan. Miten
jäsenet tavoitetaan ja miten heille viestitään on jatkuvan
arvioinnin kohde.
OSJ:n talous on vakaalla pohjalla. Mahdolliset muutokset
yleisessä taloustilanteessa vaikuttavat myös sijoitustuottoihimme. Viisasta taloudenpitoa on katsoa tulevaisuuteen ja
pitää omaisuudesta huolta.
Omasta puolestani toivon hyvää yhteistyötä ja toistemme ymmärtämistä hallituksen työskentelyssä.
Kahdeksan vuotta järjestöä johtanut kouluneuvos Erkki
Kangasniemi jättäytyi sivuun puheenjohtajan tehtävistä.
Hänen mukanaan lähtee vuosikymmenten aikana syntynyt
kokemus vaikeiden asioiden hoitamisesta. Onneksi puhelin on keksitty. Erkin verkostot ovat edelleen käytettävissä.
Otetaan joukolla tavoitteeksemme Erkin erakoitumisen estäminen.
Kiitos Erkki!
Kurikassa 2.5.2021

Pekka Koskinen
Puheenjohtaja
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