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PUHEENJOHTAJA

Joulun ja uudenvuoden aika antaa meille mahdollisuuden 
tuottaa hyvää mieltä itselle ja kanssaihmisille. Useat järjes-
töt toimeenpanevat näin joulun alla keräyksiä. Tarkoitukse-
na on lahjoittaa jotain niille, joilla ei itse ole mahdollisuutta 
hankkia lahjoja ilahduttamaan läheisiä.

On valitettava tosiasia, että meidän hyvinvointiyhteis-
kunnassamme on ihmisiä, joilla on vaikeuksia selvitä edes 
jokapäiväisistä hankinnoista. Syyt ovat moninaiset. Saira-
us, pieni eläke, yksinäisyys tai suuret asumiskustannukset. 
Yhteiskunta huolehtii minimaalisista perustarpeista, mutta 
mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa.

Televisiossa järjestetään useita keräyksiä sekä kotimaisiin 
että ulkomaisiin kohteisiin. Rahalahjoitus on näissä helppo 
tehdä. OSJ on tehnyt lahjoituksen sekä Nenäpäivä- että Hy-
vä joulumieli -keräykseen. Lahjoittamalla hyvään tarkoituk-
seen saa hyvän mielen. Antamalla keräykseen itse tehdyn 
lahjan saa myös hyvän mielen. Monilla paikkakunnilla on 
joulupuukeräyksiä, joissa nimettömästi toteutetaan järjes-
täjän välityksellä esitettyjä kohtuullisia lahjatoivomuksia. 

Läheisten tapaaminen ja perinteiden noudattaminen 
joulun ja uudenvuoden aikana saa mielen kohoamaan. Jo 
ajatus ja odotus tekee hyvää. Jos lapset laskevat päiviä jou-
luun, kyllä me senioritkin voimme laskea. Almanakkaan on 
syytä katsoa, ettei viime vaiheessa tule liian kova kiire. Se 
tulee joka tapauksessa, yhtä varmasti kuin joulukin.

Opetusalan Seniorijärjestön tavoitteena on puolustaa 
työeläkkeitä sekä ikääntyvien asemaa ja arvostusta yhteis-
kunnassa. 

Me entiset opettajat olemme saaneet myönteisen huo-
mion OAJ:n toimeenpaneman opettajien arvostuskampan-
jan siivellä. Kun keski-ikäiset julkisuuden henkilöt muiste-
levat, kuinka merkittävä henkilö opettaja on ollut heidän 

Hyvä mieli
elämässään, niin itse asiassahan he tarkoittavat meitä. Tästä 
tuli ainakin minulle hyvä mieli.

Edunvalvonnassa pitää olla jokin selkeä tavoite. Olen syk-
syn tilaisuuksissa toistanut Uno Gygnaeuksen esittämiä ko-
via edunvalvontatavoitteita. Hän esitti kansakoulua perus-
tettaessa, että opettajille on turvattava huoleton toimeen-
tulo ja vanhuuseläke. 

Opettajalla tuli olla taloudellisesti ja ulkoiselta arvostuk-
seltaan sellainen asema, että he ovat suojatut kaikilta nöy-
ryytyksiltä ja voivat säästäväisesti eläen omistautua työlleen 
ilman sitä häiritseviä taloudellisia huolia. 30 palveluvuoden 
jälkeen tuli saada valtiolta palkkaa vastaava eläke.

Kun tätä ei ole saavutettu 150 vuoden aikana, niin teke-
mistä edunvalvonnassa riittää. Eläkejärjestelmiä on uudistet-
tu noin 10 vuoden välein. Viimeisin on vuodelta 2017. Kaikki 
silloin tehdyt muutokset eivät ole vielä voimassa. Siksi tuntuu 
oudolta, että syksyn aikana moneen eri otteeseen on kasattu 
synkkiä pilviä eläkejärjestelmän kestävyyden päälle.

Surullista on se, että nuoret ja eläkkeellä olevat asetetaan 
vastakkain. Se on turhaa. Me olemme työssä ollessamme 
kustantaneet silloin eläkkeellä olleiden eläkkeet. Nyt on 
meidän vuoromme olla ketjussa saajien puolella. Eläkkeel-
lä olosta voi nauttia hyvällä mielellä, nykyiset nuoret sitten 
aikanaan.

Liikkukaa, nukkukaa riittävästi ja syökää hyvällä mielellä 
terveellisiä ruokia. Toivotan Teille kaikille oikein Hyvää Jou-
lua sekä terveyttä vuodelle 2022.

Kurikassa 12.11.2021

Pekka Koskinen
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