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Otsikon mukaisen lausahdus on 
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ 
ry:n motto. OSJ pyrkii antamaan 

lisää elämää eläkevuosiin kahdella rintamal-
la; toimimalla tehokkaasti ja vaikuttavasti 
valtakunnallisesti sekä paikallisyhdistysten-
sä kautta. Kuluvalle vuodelle hyväksytyn 
toimintasuunnitelmansa mukaisesti OSJ:n 
tavoitteena on jäsentensä sosiaalisen ase-
man ja eläke-etujen turvaaminen sekä jä-
sentensä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin 
edistäminen.

OSJ:lla on noin 21 000 jäsentä 72 paikal-
lisyhdistyksessään. Jokainen OSJ:n jäsen on 
valtakunnallisen OSJ-jäsenyyden ohella jä-
sen myös jossain paikallisessa senioriopet-
tajayhdistyksessä. Senioriopettajayhdistys 
toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, 
edistää virkistys- ja harrastustoimintaa ja 
osallistuu yhteisten sosiaalisten ja oikeu-
dellisten etujen ajamiseen. 

Senioriopettajayhdistysten toiminta on 
erittäin vilkasta ja toimeliasta. Tämä selvi-
ää vaikkapa käymällä jäsenyhdistysten ko-
tisivuilla. Niille on helppo mennä vaikkapa 
OSJ:n nettisivujen kautta valitsemalla ylälai-
dasta kohdan Yhdistykset. Yhdistysten toi-
mintaan osallistumalla tutustuu paikallisiin 
senioriopettajiin ja löytää sieltä vanhoja ja 
uusia tuttavuuksia. Yhdistykset järjestävät 
paljon antoisia retkiä, vierailuja ja tutus-
tumiskäyntejä. Teatterikäynnit ja konsertit 
näyttävät olevan yleisimmin yhdistysten 

toimintasuunnitelmissa. Olemalla mukana 
senioriopettajayhdistysten toiminnassa 
pysyt ajassa mukana ja säilytät oman ak-
tiivisuutesi.

Senioriopettajayhdistyksissä on runsaat 
600 luottamushenkilöä lähinnä niiden hal-
lituksissa varsinaisina tai varajäseninä.  Vuo-
sikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti 
tammi–helmikuussa.  Vuosikokouksiin kan-
nattaa osallistua, sillä siellä päätetään yhdis-
tyksen toiminnan suuntaviivoista sekä tu-
tustumis- ja käyntikohteista. Tämän lisäksi 
siellä tehdään päätökset OSJ:ltä saatavan 
jäsenmaksuavustuksen ja joissakin yhdis-
tyksissä perittävän jäsenmaksun käyttö-
kohteista. 

Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen 
puheenjohtaja ja hallitus. Toimikausi on 
kaksivuotinen ja puolet hallituksesta on 
erovuorossa. Monet kokevat hallituksessa 
toimimista kohtaan jopa pelkoa, mutta to-
siasia on, että hallituksen jäsenenä pääsee 
parhaiten vaikuttamaan yhdistyksen toi-
mintaan. Kahdeksan vuoden omakohtai-
sella kokemuksella kannustan mukaan se-
nioriopettajayhdistysten hallitustoimintaan.

Monelle OSJ:n jäsenelle yhdistyksen toi-
mintaan mukaan lähteminen ja osallistumi-
nen saattaa olla vaikeaa. Etenkin hiljakkoin 
eläkkeelle jääneet eivät vielä koe olevansa 
eläkeläisiä. Joillakin saattaa olla kynnyksenä 
se, ettei siellä ole tuttuja. On mielestäni 
turha tuntea arkuutta, uusia tuttavia tulee 

olemalla mukana. Kannustan myös teitä jo 
toiminnassa mukana olevia houkuttele-
maan mukaan niitä senioriopettajia, jotka 
empivät osallistumistaan. Tuntemattoman 
Sotilaan vänrikki Kariluotoa mukaillen:" 
Ei saa jäädä kotiin makaamaan". Olemalla 
mukana senioriopettajien toiminnassa saa 
lisää elämää eläkevuosiin.

Koska tämä Senioriopettaja-lehti on 
vuoden viimeinen, toivotan OSJ:n halli-
tuksen ja omasta puolestani kaikille jäse-
nillemme ja muille tämän lehden lukijoille 
rauhaisaa Joulua ja onnekasta ja toiminnal-
lista vuotta 2019.

Matti Pitkänen 
OSJ:n varapuheenjohtaja 

Kajaanin Seudun Senioriopettajat ry:n 
puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Lisää elämää vuosiin


