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Kotitarvemyllyt yleistyivät maatiloilla 50-luvulla. Sitä en-
nen kylissä oli yhteiskäytössä vesiuomien varrella mylly-
jä, joiden odotushuoneessa isännät vaihtoivat kuulumi-
sia odotellessaan jauhatusvuoroaan. Kurikan Myllykylän 
myllylle minutkin otettiin hevoskyytiin jo nuorena, ja 
sain pidellä suitsista kiinni kuorman päällä. Rauhallinen 
vanha hevonen tiesi mihin ollaan menossa, kun kyytiin 
nostettiin jyväsäkkejä. Luulin tekeväni tärkeääkin työtä 
pidellessäni ohjaksia.

Isät olivat palanneet sodista kymmenkunta vuotta ai-
kaisemmin. Rintamalla asemasodan aikana puhdetöiden 
lisäksi oli pelattu korttia. Panoksena oli varmaan ollut an-
nostupakat tai päivärahat. Minulle on kerrottu, että heti 
sodan jälkeen alkoholin käyttö oli ollut runsasta, samoin 
kortin peluu isoilla panoksilla. Tomerat emännät onnis-
tuivat vähentämään näitä paheita nopeasti. Myllytuvassa 
en muista nähneeni kortinpeluuta, ja ryypyillä käytiin ul-
kona, jos käytiin. Kotona pelikortteja ei ollut. Se oli syntiä.

Isäntien puheista minulle on jäänyt mieleen heidän 
usein käyttämänsä sanonta: ”Kortti tuo, kortti vie, mutta 
maatalous on onnenkauppaa”. Keskustelu tietysti usein 
koski säätä ja odotettavissa olevaa vuoden satoa. Äidin 
opetuksesta johtuen en osaa pelata korttia. Mutta nyt 
minulla on kortti, joka tuo ja vie. 

Se on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenkortti.
Tunnustan suoraan, että eläkkeellä oloni alkuaikoina 

minulle oli ylipääsemätön paikka kysyä eläkeläisalennus-
ta. Junalippuja netistä ostaessa on helppo laittaa ruksi 
eläkeläinen kohtaan. Konduktöörille pitää sitten vilauttaa 
työeläkekorttia. Sen voi tehdä niin, että muut eivät näe.

Senioriopettaja-lehdessä oli kattava nelisivuinen luet-
telo monipuolisista OSJ:n jäseneduista. Niitä käyttämällä 
saat takaisin jäsenmaksusi. Edut tietysti voi katsoa myös 
OSJ:n verkkosivuilta www.osj.fi/Jäsenasiat/Jäsenedut. 

Kortti vie. Se vie niiltä, jotka eivät ole jäseniä. Se vie 
niiltä, jotka eroavat. Se on vienyt minulta, kun en ole sitä 

Kortti

käyttänyt. Mutta nyt vuosien jälkeen en mielenrauhani 
vuoksi edes yritä laskea, paljonko kortin käyttämättö-
myys on vienyt. 

Kortti tuo. Se tuo lehden ja kalenterin. Muuhun tuot-
toon tarvitaan omalla rahalla maksettava ostos. Oma 
ujouteni on hälvennyt, kun ruokakaupan kassa kysyy, 
onko kyseisen kaupan etukorttia? En tarvitse enää roh-
kaisua, kun esitän OSJ:n jäsenkortin tilanteissa, jossa saa 
alennusta. Suomi on korttien maa.

Oman terveyskeskukseni hammaslääkäritilanne heik-
keni niin, että ajan sai vasta puolen vuoden päähän. Kun 
epäilin, että tarvetta tarkastukseen on, niin soitin yksi-
tyiselle. Pääsin heti. Kahden kerran jälkeen alennus, to-
ki huomattavasta hinnasta, oli enemmän kuin vuoden 
jäsenmaksu. Kun lisäksi lopullinen maksu kerrytti erään 
kauppaketjun bonuksia siinä kuussa tuplasti, niin rouva 
kotona oli tyytyväinen.

Käyttäkää jäsenetuja!

Kurikassa 6.2.2020

Pekka Koskinen
Hallituksen varapuheenjohtaja  

pekka.koskinen@ppa.inet.fi
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SENIORIOPETTAJA-LEHTI JA  

OAJ-TASKUKALENTERI

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry julkaisee jäsenlehteä 

Senioriopettaja. Vuonna 2020 lehti ilmestyy kuusi kertaa, 

ja se postitetaan Opettaja-lehden välissä. Lehdestämme 

saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä elä-

keläisten edunvalvonnasta. 

Seuraavan vuoden OAJ-taskukalenteri postitetaan jo-

kaiselle jäsenellemme – paitsi niille, jotka ovat peruneet ka-

lenterin tulon – kotiosoitteeseen Opettaja-lehden mukana 

marraskuun alussa. Kalenteripostituksen mukana ei tule 

Senioriopettaja-lehteä, ainoastaan Opettaja-lehti. 

Kalenterin tulon voit perua täyttämällä OSJ:n verkkosi-

vuilla olevan lomakkeen (www.osj.fi/Jäsenasiat/Peru kalen-

teri) tai soittamalla toimistomme numeroon 020 748 9678.

ALENNUKSIA VAKUUTUSMAKSUISTA  

(TURVA JA IF)

OSJ:n jäsenen vakuutusedut poikkeavat OAJ:n jäsenen 

vakuutuseduista. OAJ:n jäsenyyteen sisältyvät vakuutuk-

set päättyvät heti eläkkeellejäämispäivänä. Nämä va-

kuutukset ovat liittovakuutukseen sisältyvät vapaa-ajan ta-

paturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset. 

OSJ:n jäsen saa alennuksia vakuutusmaksuista kah-

desta vakuutusyhtiöstä: Turvasta ja Ifistä. Vakuutukset pi-

tää kuitenkin ottaa itse. 

Turva tarjoaa OSJ:n jäsenille 10 prosentin alennuksen va-

paaehtoisista, jatkuvasti voimassa olevista vakuutuksista. 

Alennuksen saa esimerkiksi koti-, kasko- ja matkustajava-

kuutuksista sekä monista muista henkilökohtaisista vakuu-

tuksista. Alennus ei koske määräaikaista matkustajavakuu-

tusta. Lisäetuja voi kerryttää keskittämällä vakuutuksensa 

Turvaan. 

Eläkkeellä oleva voi ostaa jatkuvasti voimassa olevan 

matkustajavakuutuksen ilman terveysselvitystä (enintään 3 

kuukautta kestävälle matkalle). Jatkuva matkustajavakuu-

tus myönnetään enintään 99-vuotiaalle. Se on voimassa 

100-vuotiaaksi asti.

Lisätietoa Turvan vakuutuksista saa Turvan asiakaspalve-

lusta arkipäivisin klo 8–18 numerossa 01019 5110. Lähim-

män toimipaikan löytää kätevimmin osoitteesta www.turva.

fi/yhteystiedot. Turva on myös tehnyt OSJ:n jäsenille oman 

verkkosivun: www.turva.fi/osj.

If tarjoaa alennuksia vakuutusmaksuista If Etuohjelmassa – 

jopa 16 prosenttia. Jatkuvan matkavakuutuksen saa otettua 

ilman terveysselvitystä, jos ottaa sen ennen eläkkeelle jää-

mistä. 
Ifin Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksen ottaneiden 

opettajien vakuutus pysyy voimassa, kun opettaja siirtyy 

eläkkeelle ja jatkaa OSJ:n jäsenenä. 

Lisätietoa Ifin vakuutuksista saa Ifin internetsivuilta  

www.if.fi/osj, tai puhelinnumerosta 010 19 19 19 (pvm/

mpm). Muista mainita asioidessasi, että olet Opetusalan Se-

niorijärjestön jäsen.

UUDET JÄSENEDUT 2020: 

APTEEKKIVERKKOKAUPPA JA 

FRIDA PERHEJURISTIT

Apteekkiverkkokauppa.fi on liikunnan, kauneuden ja hy-

vinvoinnin tuotteisiin erikoistunut suomalainen verkkoap-

teekki. Se tarjoaa laajan ja ajankohtaisen valikoiman turval-

lisia apteekin valikoiman tuotteita.

OSJ:n jäsenenä saat jäsenetuna Apteekkiverkkokauppa.

fi verkkopalvelusta 5 euroa pois loppusummasta. Etua ei 

voi hyödyntää lääkkeisiin ja tilauksen arvon on oltava vä-

hintään 20 euroa. Yli 30 euron tilaukset ilman lähetyskuluja 

kotimaan noutopisteisiin ja pakettiautomaatteihin. 

Jäsenetuja käyttämällä saat takaisin jäsenmaksusi

Hyödynnä laajat 

jäsenetumme 2020

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenenä saat monipuoliset jäsenedut, joihin kuuluu 

Senioriopettaja-lehden ja OAJ-taskukalenterin lisäksi lukuisia alennuksia esimerkiksi 

polttoaineista, vakuutusmaksuista, silmälaseista, hammaslääkäristä, lehdistä sekä 

virkistyskohteista. 

Uutta vuonna 2020 on kaksi verkkokauppa-alennusta: Apteekkiverkkokauppa ja 

Frida Perhejuristit. Digiteemavuonna kannattaa käyttää myös nämä alennukset hyväksi. 
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