
Lisää elämää 
vuosiin!
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry on
opetusalan eläkeläisten oma etujärjestö.

TAVOITTEEMME ON
» turvata eläke-edut
» lisätä ikääntyvien ihmisten  

yhteiskunnallista arvostusta
» edistää jäsentemme hyvinvointia.

Järjestämme jäsenillemme mm. 
ulkomaanmatkoja ja kotimaan kuntolomia  
sekä tarjoamme kattavat jäsenedut.  
OSJ:n jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa.

VAIKUTAMME YHTEISTYÖVERKOSTOISSA
» Olemme mukana Akavan seniorityöryhmässä ja 

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:ssä.
» OSJ:n hallitus toimii OAJ:n senioritoimikuntana. 

OSJ on OAJ:n ulkojäsen.
» OSJ on Vanhustyön keskusliiton jäsen, 

Ikäinstituutin kumppanuusjäsen sekä 
eduskunnan Ikäverkoston jäsen.

OSJ:n jäsenenä saat tietoa ja tekemistä mukavassa 
porukassa sekä kattavat jäsenedut käyttöösi:

Kun jäät eläkkeelle, muistathan huolehtia 
vakuutuksesi kuntoon. Vakuutusyhteistyö- 
kumppaneitamme ovat Turva ja If. 

Lisää elämää vuosiin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry

Tervetuloa 
Seniori- 

opettajiin!

Senioriopettajan 
jäsenedut

Vakuutukset 
kuntoon

SENIORIOPETTAJA-LEHTI
KUUSI KERTAA VUODESSA

TYYLIKÄS JA KÄTEVÄ 
OAJ:N TASKUKALENTERI

PALJON HYÖDYLLISIÄ  
ALENNUKSIA, MM.

paikallis- 
yhdistystä

70
jäsentä

21 000

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Toimiston yhteystiedot
Sähköposti   toimisto@osj.fi  
Toiminnanjohtaja   020 748  9735 
Järjestösihteeri   020 748  9736 
Jäsenasiat   020 748  9678

Lisätietoa: www.osj.fi 

TURVA: 
Lisätietoa Turvan vakuutuksista ja eduista saat 
Turvan asiakaspalvelusta arkisin klo 8–18  
puh. 01019 5110 tai osoitteesta www.turva.fi/osj.
Toimipaikat: www.turva.fi/Yhteystiedot

IF: 
Lisätietoja Keskittäjän vakuutuksista ja 
järjestöasiakkaan eduista saat Ifistä  
puh. 01019 1919 (pvm/mpm) tai Ifin 
verkkosivuilta www.if.fi/osj.

» vakuutusmaksuista
» polttoaineista
» lehtitilauksista
» silmälaseista
» hammaslääkäristä

» virkistys- ja 
harrastuskohteista

» lakipalveluista
» verkkokaupoista

Muistathan ottaa itse 
kaikki vakuutukset!
Eläkkeelle jäätyäsi
OAJ:n jäsenyyteen
liittyvät jäsenedut 

lakkaavat. Näihin kuuluu 
esimerkiksi jatkuva 

matkavakuutus.

JÄSENENÄ SAAT ALENNUKSIA
VAKUUTUS MAKSUISTA!  



Toimintaa ja  
tapahtumia lähelläsi
Paikallisyhdistykset järjestävät monenlaista 
kiinnostavaa toimintaa ja tekemistä lähellä 
sinua, esimerkiksi:

ELÄKKEELLE JÄÄDESSÄ 
OAJ:n jäsenen pitää itse ilmoittaa eläkkeelle 
jäämisestä OAJ:hin kirjautumalla Omat  
tiedot -osioon. Voit kirjautua Omat tiedot  
-osioon mm. verkkopankkitunnuksilla.  
(Lue lisää: www.oaj.fi/kirjautumisohjeet) 

Liity OSJ:n jäseneksi merkitsemällä rasti sille 
varattuun ruutuun. Ilmoitathan samalla sellaiset 
yhteystietosi, jotka ovat käytössä myös eläkkeellä 
ollessasi, esimerkiksi sähköpostiosoite. 

Voit ilmoittaa eläkkeelle jäämisestä ja siirtymisestä 
OSJ:n jäseneksi myös soittamalla maksuttomaan 
puhelinpalveluun, 0800 418 401. 

JOS OLET JO ELÄKKEELLÄ
Pääset helposti liittymään OSJ:n jäseneksi  
täyttämällä liittymislomakkeen osoitteessa  
www.osj.fi  

Liittymislomake ei vaadi kirjautumista! 
Lisätietoja tarvittaessa: toimisto@osj.fi tai  
puhelimitse: 020 748 9678 

Näin liityt 
jäseneksi

Paikallisyhdistysten tilaisuuksissa  
pääset tutustumaan samassa
elämäntilanteessa oleviin  
kollegoihin. Senioriopettajat
muodostavat mukavan  
sosiaalisen verkoston.

Löydät paikallis- 
yhdistysten yhteystiedot

helposti OSJ:n verkkosivuilta.
www.osj.fi 

Liity jäseneksi ja ota yhteyttä
sinua lähimpänä toimivaan

paikallisyhdistykseen!

luentoja harrastus- 
toimintaa

matkoja ja 
retkiä

kursseja lounas- 
tapaamisia

Kun siirryt heti 
eläkkeelle jäädessäsi 

OSJ:n jäseneksi, 
OAJ maksaa 

liittymisvuoden 
jäsenmaksun 
puolestasi!

Tervetuloa 
mukaan!


