PÄÄKIRJOITUS

Aurinkoisia kohtaamisia

A

urinko paistaa eikä toukokuun
alun viileys ulotu sisälle saakka.
Väistämättä tulee ihastelleeksi,
mitkä kaikki kiinni olleet mahdollisuudet nyt juuri aukeavat ja mitä kaikkea voi tehdä, keitä kohdata. Tämä
kevät on aivan erityisellä tavalla toivoa täynnä.
Vielä kesän ajan senioriopettajayhdistysten toiminta on ainakin pääosin
tauolla, mutta syksyksi on suunnitteilla
sekä paljon aivan uutta että runsaasti
kaikkea, mikä viime vuodelta jouduttiin siirtämään. Kolmet suuret alueelliset senioriopettajapäivät odottavat
toiveikkaina toteutumistaan.
Korona-aikana koulussa työskennelleet senioriopettajat näkivät koulumaailman todella poikkeuksellisesta
näkövinkkelistä. Eläkkeeltä töihin palanneet kaksi senioriopettajaa kertovat sivuilla 10 ja 11 saaneensa nauttia

opettajan ammatin parhaista puolista,
ihanasta työstä ilman vakituisen opettajan valtavaa vastuuta. Opettajan
ammattia esiin nostava mittava kampanja on myös erillisenä aiheena tässä
Senioriopettajassa.
Siirretyt kuntavaalit ovat nekin jo
ovella. Senioreiden hyvinvointiin tarvitaan monipuolisia palveluita ja aktiiviseen arkeen muun muassa laadukkaita
koulutus- ja kulttuuripalveluita. Vaaliteemasta on asiaa lehden sivulla 9.
OSJ:n kevät kulminoitui järjestön
tärkeimpään luottamushenkilövalintaan, kun vuosikokousedustajat valitsivat Pekka Koskisen uudeksi puheenjohtajaksi. Hänen puheenjohtajakautensa alkoi heti valintapäivänä 29.4., ja
samana päivänä aloitti myös uusi hallitus, jossa yhdeksän edustajaa 12:sta on
tehtävässään uusia.
Koskisen haastattelu on lehden si-

vulta 7 ja hänen ajatuksiaan järjestön
tulevaisuudesta – uudistuksista, mutta
ei mullistuksista – on puheenjohtajan
palstalla sivulla 5.
Sopivan lämmintä kesää ja mukavia
tapaamisia kasvotusten!
Airi Vuolle
päätoimittaja

Soliga möten

S

olen skiner och värmer både
kropp och själ trots att det ännu
är rätt kyligt i början av maj. Med
förtjusning följer vi med hur samhället
öppnar upp igen och vi ser möjligheter att göra saker och att träffas. Den
här våren är alldeles särskilt hoppingivande.
Seniorlärarföreningarnas verksamhet är ännu i sommar åtminstone till
största delen pausad, men till hösten planeras en massa helt nytt plus
mycket sådant som ifjol måste skjutas
på framtiden. Tre stora regionala seniorlärardagar väntar hoppfullt på att
genomföras.
De seniorer som har arbetat som lärare i coronatider har sett skolvärlden
ur ett verkligt ovanligt perspektiv. Två
pensionerade lärare som har återgått
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till arbetet berättar på sidorna 10 och
11 att de har fått njuta av läraryrkets
bästa sidor, av ett underbart jobb utan
det enorma ansvar som en ordinarie
lärare har. Tidningen lyfter också fram
en omfattande kampanj som belyser
läraryrket.
Nu står det uppskjutna kommunalvalet redan för dörren. Det behövs
mångsidiga tjänster för seniorernas
välbefinnande och till exempel utbildnings- och kulturtjänster av hög kvalitet för en aktiv vardag. Läs om valtemat på sidan 9.
Våren kulminerade i organisationens viktigaste val då årsmötesrepresentanterna valde Pekka Koskinen till
ny ordförande för OSJ. Ordförandeskapet inleddes genast på valdagen den
29 april. Samma dag tog också den nya

styrelsen vid med nio av tolv nya styrelsemedlemmar på posten.
En intervju med Koskinen finns på
sidan 7. I ordförandens kolumn på
sidan 5 kan du läsa om hans tankar
kring organisationens framtid; reformer i sikte men inga omvälvningar.
En passligt varm sommar och trevliga personliga möten!
Airi Vuolle
chefredaktör
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