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S
eminaaripäivän avauksessa pu-
heenjohtaja Erkki Kangasniemi 
pahoitteli, että vanhuksia on alet-
tu pitää uhkana ja kulueränä yh-
teiskunnalle. Ikäihmisten määrä 

kasvaa. Yli 75-vuotiaita on noin puoli mil-
joonaa ja kymmenen vuoden kuluttua hei-
tä on arveltu olevan 800 000.

Keskusteluun on nostettu pelko, että 
kasvavalle eläkeläismäärälle eläkevarat ei-
vät riitä. Puheenjohtaja muistutti kuitenkin, 
että työeläkevaroja on yli 200 miljardia ja 
potti tuotti viime vuonna 10 miljardia. 
Työeläkevarojen määrän kehitykseen vai-
kuttavat kansantalouden kasvu, sijoitusten 
tuotto, työllisyyskehitys, maahanmuutto, 
syntyvyys, eliniän kehitys ja elinaikakerroin. 

OSJ on OAJ:n ulkojäsenyhdistys. Yh-
teistyö toimii monilla paikkakunnilla hyvin. 
Kangasniemi toivookin, että yhteistyö saa-
taisiin toimimaan siten kaikkialla Suomessa. 

Kangasniemi ihmetteli sitä, että monet 
työmarkkinajärjestöt tekevät kaikkensa 
saadakseen henkilöjäsentensä palkat ja 
edut hyviksi, mutta sinä päivänä, kun tämä 

Stadissa treffattiin
Kolmisensataa senioriopettajaa ta-
pasi toisensa valtakunnallisilla seni-
oriopettajapäivillä Helsingissä. Pit-
kän kaavan mukaan osallistuneet 
kuuntelivat ensin seminaaripäivän 
antia, nauttivat sitten iltajuhlasta ja 
tutustuivat lopuksi Helsinkiin joko 
museoraitiovaunukierroksella tai 
rannikkoristeilyllä.

jää eläkkeelle, kiinnostus häneen lakkaa.
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen 

kertoi tuoreita opetusalan kuulumisia. Jär-
jestö pyrkii saamaan uuteen hallitusohjel-
maan koulumaailmalle tärkeitä asioita. Hän 
kertoi myös, että OAJ on ensi kesänä toi-
nen pääyhteistyökumppani Suomi Aree-
nalla Porissa. Siellä voidaan esitellä, millais-
ta opetusta nykyisin kouluilla annetaan.

SiviStykSen ääni

Miksi nykymaailmassakin tarvitaan sivistys-
tä ja lukeneisuutta? Kirjailija ja tutkija Virpi 
Hämeen-Anttila antoi siihen moniakin 
vastauksia sekä yleiseltä kannalta että 
oman kokemuksensa kautta. Hänen polvei-
leva, persoonallinen esityksensä oli konk-
reettinen esimerkki siitä miten lukeminen, 
kirjoittaminen ja kirjallisuus ovat rakenta-
neet sivistystä. Esitys piti kuulijat hiiren hil-
jaa otteessaan.

Työurien vaihtaminen vaatii laaja-alai-
suutta. Vain moniosaajat pärjäävät siinä. 
Kun henkilö on omaksunut tiedon, hän 
pystyy hyödyntämään sitä aivan toisin kuin 
henkilö, joka etsii irrallista tietoa Googles-
ta. Meidän pitää arvottaa sisäistettyä tie-
toa. Henkilö, jolla on laaja yleistieto, pys-
tyy helpommin löytämään oikean tiedon 
valetiedon joukosta.  Virpi Hämeen-Anttila 
muistutti myös, ettei some-totuus ole vält-
tämättä oikea totuus. Ihmisten on tärkeä 
osata lukea maailmaa ja ilmiöitä. Tässä tie-
to on edelleen valtaa. Lukutaito antaa vä-
lineitä oikean tiedon suodattamiseen va-
leuutisista. 

Historiankirjoituksessa voittajien pro-

pagandassa unohdetaan häviäjät. Lukiessa 
tarvitaan lähdekritiikkiä tämän ymmärtä-
miseen. Arjen historia ja mikrohistoria 
ovat tuoneet uusia näkökulmia voittajien 
historiankirjoitukseen. Kun tietää mahdol-
lisimman paljon, osaa arvioida lukemaansa 
kriittisesti.

Virpi Hämeen-Anttila kehottaa luke-
maan monipuolista kirjallisuutta. Lukemal-
la voimme asemoida itsemme maailmaan. 
Siihen tarvitsemme sekä kauno- että tieto-
kirjallisuutta. Meille on tuttu sanonta: olet 
sitä mitä syöt. Kirjallisuuteen sovitettuna 
sen voi sanoa: olet sitä mitä luet.

Omasta kokemuksestaan Virpi Hämeen-
Anttila sanoi, että utelias ei koe tylsää het-
keä. Hänen mielikirjojaan olivat nuorena 
mm. Kansojen historia, eläintiedekirjat ja 
Tove Janssonin Näkymätön lapsi.

Virpi Hämeen-Anttila kertoi kuinka sivis-
tys rakentuu lukemisen, kirjoittamisen ja 
kirjallisuuden avulla.

Senioriopettajapäiville 
osallistui liki 300 henkilöä 

eri puolilta Suomea. 
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ja niitä pitää käyttää ahkerasti. Aivot eivät 
kulu käytössä vaan pikemminkin vahvistu-
vat käytössä.

Jotta ylläpidät aivosi hyvässä kunnossa, 
sinun pitää säilyttää uteliaisuus ja kiinnos-
tus, ottaa vastaan haasteita, pitää huolta lä-
heisistä ihmissuhteista. 

Uuden kehityspsykologian mukaan 
vanheneminen voi olla vahvistumista ja 
kehittymistä. Tärkeää on uusien asioiden 
opettelu. Silloin aivoihin muodostuu uusia 
hermoratoja. Opeteltavien asioiden ei kui-
tenkaan tarvitse olla kovin monimutkaisia. 

Kun käytämme aivoja monipuolisesti, 
vahvistamme niitä silloin muistisairauksia 
ja rapeutumista vastaan.

Aivot säilyttävät muovautuvuuden koko 
ihmisen elämän aikana. Lievä hidastuminen 
aivotoiminnassa alkaa ihmisessä 35–40 
vuoden iässä. Se ei ole siis myöhäisvanhuu-
den asia.  Aivojen lievällä hidastumisella on 
myös positiivisia vaikutuksia, jotka ilmene-
vät parempana tunteiden säätelynä. 

Se tarkoittaa sitä, että elämä ja vanhe-
neminen on hyvin yksilöllistä. Taitoa tar-
vitaan sen tunnistamiseen, mikä vanhene-
misessa on väistämätöntä ja siihen mihin 
kykenemme itse vaikuttamaan. 

Elämä ei ole sillä tavalla reilua, että meil-
lä kaikilla olisi samat mahdollisuudet, hän 
sanoo. 

Perimä ja olosuhteet vaikuttavat meihin 
jokaiseen.

Oman mielen tunteminen on tärkeä 
taito ongelmia ratkaistaessa. Tarvitaan voi-
mia kohdata haasteita ja palautua kriiseistä. 
Tärkeää on pitää huolta itsestään.

Haluan tarkastella vanhenemista mah-
dollisuutena ja kasvun paikkana eikä vain 
luopumisena ja menettämisenä, jotka ovat 
perinteisiä vanhenemisen tutkimusaiheita.

Aivot ovat ihmisellä tärkein työkalu ja 
ainoa kehon osa, johon ei ole varaosia. 
Niitä pitää suojella kolhuilta ja myrkyiltä.  
Aivoja pitää ravita terveellisellä ruoalla, 
riittävällä unella, säännöllisellä liikunnalla 

Kirjoittamisen avulla tutustuu itseensä. 
Kirjoittamalla antaa itsestään oman näkö-
kulman toiselle. Se toki vie aikaa, mutta 
palkitsee. 

Lukemiseen ja kirjoittamiseen tarvittava 
aika kilpailee nykyisin monien kansainvälis-
ten viihdeyhtiöiden tuotteiden kanssa. Sii-
nä on haastetta meille kullekin.

Hyvä vanHeneminen

Esitys perustui luennoitsija Marja Saaren-
heimon kirjoittamaan kirjaan  Vanhenemi-
sen taito, joka ilmestyi viime vuonna ja se 
esiteltiin Senioriopettajan joulunumeros-
sa. Marja Saarenheimo on filosofian toh-
tori, psykologi ja tämän vuoden alusta hän 
on toiminut päätoimisena psykoterapeut-
tina. Hänen asiakkaansa ovat olleet kaiken 
ikäisiä. 

Eläkkeellä oloaika on pidentynyt paljon 
viimeisen 20 vuoden aikana. Ihminen on 
eläkkeellä jopa pidempään kuin työelä-
mässä. On sanottu, että iässä 60 on uusi 
40 ja 70 on uusi 50. Terveenä eletty elä-
mänvaihe on pidempi kuin aiemmilla su-
kupolvilla. Se merkitsee, että kalenteri-iän 
merkitys yksittäisellä ihmisellä on vähen-
tynyt. Toki lakisääteinen eläkeikä määrit-
tää tekemisiämme. 

Ihmiset eivät enää hae vanhenemisen 
malleja edellisiltä sukupolvilta vaan mah-
dollisesti itseään nuoremmilta henkilöiltä 
tai omasta nuoruudestaan. Suuret ikäpolvet 
ovat tuoneet mukanaan kolmannen iän kult-
tuurin. Siihen kuuluvat vapaus, halu tutkia 
maailmaa, matkustella ja toteuttaa itseään.

Elämä on taitolaji, sanoo Marja Saaren-
heimo. 

Marja Saarenheimo opasti hyvään 
vanhuuteen.

Terttu Möttönen ja  Tarja-Riitta Mäkilä tutustumassa ohjelmaan ennen seminaarin alkua.

Helsingin senioripäivien järjestäjät kukitettiin.



Anne Hellén, Jouni Kukkonen,  Arja Jääskeläinen ja 
Arja Keltomäki rannikkoristeilyllä.

Helsingin silhuetti Pohjoisrannan suunnasta.

Slangikuoro viihdytti iltajuhlassa.

Vanhuuteen liittyviä hyviä asioita ovat sanavaraston karttumi-
nen ja ongelmanratkaisutaidon kehittyminen. Opimme rauhoit-
tamaan ja tyynnyttämään mielenkuohuja. Emme hätkähdä vas-
toinkäymisiä ja siedämme paremmin ristiriitoja. Tulemme myös 
paremmin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Elämänhallintam-
me lisääntyy ja hyväntuulisuutemme lisääntyy. Toki kaikki tunteet 
ovat tarpeellisia.

Marja Saarenheimon mielestä on tärkeää, että ihminen voi 
ikääntyä aktiivisesti. Etenkin eläkkeelle siirtymisen jälkeen mo-
nilla on terveyttä ja taitoa ja osaamista, joilla hän voi osallistua 
yhteiskuntaa hyödyttäviin toimiin. Tällaista on esimerkiksi vapaa-
ehtoistyö.

Saarenheimo muistutti vielä, että kaikki valinnat, mitkä teem-
me, lisäävät seuraavien sukupolvien onnea ja hyvinvointia.

Seuraavat 
Senioripäivät 
ouluSSa

Oulun seudun senioriopet-
tajien puheenjohtaja Juhani 
Suopanki kutsui OSJ:n jä-
seniä saapumaan valtakun-
nallisille senioriopettajapäi-
ville Ouluun 14.–15.9.2019.  
Oulu on digikaupunki ja 
koulukaupunki, jonka valo-
voimaisuutta yhdistys haluaa 
esitellä teemanaan OSJ on 
the road.

palan painikkeekSi Stadin Slangia

Iltajuhla vietettiin Paasitornin juhlasalissa, jossa aiemmin päivällä 
oli pidetty seminaaria. Sakilaispaitaan ja fritsuliinaan sonnustautu-
neet Slangikuoron jäsenet kajauttivat komeasti stadin slangilla 
mm. laulun Niin gimis on stadi. Sanat taisivat jäädä monelle arvoi-
tukseksi, niin outoa eri kielistä vaikutteita saanut stadin murre 
on. Sen sijaan Kannel-kuoron sanoja ei tarvinnut taidokkaasta 
laulusta arvailla. Tilaisuuden mainiona juontajana ja pakinoitsijana 
bamlasi Stadin Slangi ry:n hallituksen jäsen Esko Vepsä. Hän 
kertoi hauskasti slangilla Stadin historiasta.

Esko Vepsän tarinointia stadista ja sen historiasta saivat kuulla 
lisää ne senioriopettajat, jotka sunnuntaiaamuna osallistuivat m/s 
Merisarasteella itäisen Helsingin rannikkoja kiertävälle risteilylle. 
Osa päiville osallistuneista tutustui kaupunkiin puolestaan vuo-
den 1955 raitsikalla. Retkien tai vaihtoehtoisesti jumalanpalve-
luksen jälkeen Senioriopettajapäivät päättyivät perinteiseen yh-
teiseen lounaaseen.

Esko Vepsä Stadin Slangi 
ry:stä toimi iltajuhlan
mainiona juontajana.

Anneli Rajaniemi teksti ja kuvat

Helsingissä teemalla "Stadi on 
buli mutta snadi" järjestetyistä 
senioriopettajapäivistä vastasivat 
yhdessä OSJ, Helsingin seniori-
opettajat ja Helsingin seudun am-
matilliset senioriopettajat HASO. 
Järjestelyjen taustalla oli työryh-
mä, johon kuului kolme henkeä 
kummastakin helsinkiläisyhdistyk-
sestä. Työryhmässä kortensa kan-
toivat kekoon Tarja Haapala, 
Kimmo Hissa, Pentti Länne, 
Pekka Kantola, Pauli Ronkai-
nen ja Sirkka-Liisa Viheriälä. 
Koulutuspäivien ohjelman oli 
koonnut OSJ:n toiminnanjohtaja 
Kirsti Lehtinen.

Juhani Suopanki kutsui 
senioriopettajat 
seuraavaksi Ouluun.
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