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VARAPUHEENJOHTAJA

Jo toisena vuonna peräkkäin joulu ja uusivuosi vietettiin ko-
ronan merkeissä. Syksyllä heräsi toive vapaammasta elä-
mästä, mutta sitten löytyi uusi omikronmuunnos, joka 
osoittautui helpommin leviäväksi, joskin se aiheutti deltaa 
lievemmän taudin. 

Luotimme rokotusten voimaan. Meistäkin useimmat 
ovat saaneet kolme annosta, mutta voimakkaat rajoituk-
set sulkivat taas yleisötilaisuudet, edes koronapassi ei avaa 
ovia. Ja onhan vielä kreikkalaisia aakkosia käytettävissä uu-
siin pöpöihin.

Monissa yhdistyksissä ehdittiin juhlia pikkujouluja ja 
suunniteltiin toiveikkaasti kevään ohjelmaa. Saa nähdä mi-
kä toteutuu, tilanne tuntuu entisestään pahenevan. Kaksi 
vuotta toimintasuunnitelmat ovat sisältäneet enemmän pe-
ruutuksia kuin toteutuneita tilaisuuksia. Onneksi lähiluonto 
ei vielä ole kiellettyjen listalla, ja sinne monet tapaamiset 
ovatkin siirtyneet.

Tämä vuosi on järjestöllemme monien uudistusten vuo-
si. Uusi strategia, uusi ulkoinen ilme ja uusi vuoden teema 
otetaan käyttöön.

Järjestömme ydintehtävänä on puolustaa työeläkkeitä 
sekä ikääntyvien asemaa ja arvostusta. Siinä riittää tehtä-
vää, kuten puheenjohtajamme edellisessä lehdessä totesi. 
Tulihan eläkkeisiin sentään reilun kahden prosentin korotus, 
tosin ostovoima ei tainnut paljon kohota. 

Paikallisyhdistysten tehtävänä on tarjota jäsenille arvo-
jemme mukaista yhteisöllistä toimintaa ja elämäniloa, muis-
taen vastuullisuus ja avoimuus. Sitä teemme parhaamme 
mukaan, kun ei tuo mokoma korona häiritsisi. 

Järjestöömme kuuluu vain noin kolmannes eläkkeellä 
olevista opettajista.  Järjestöä pitää siis uudistaa, lisätä tun-
nettuutta ja tehostaa jäsenhankintaa. Kuuntelemalla jäsen-
temme tarpeita ja toiveita tahtoisimme kaikkien tuntevan, 
että jäsenyys kannattaa.

Vuoden teemana on ’Lisää liikettä ’.  Kaikki tiedämme 
liikkeen vaikutuksen hyvinvointiimme, niin aivotoimintaan 
kuin tähän ikääntyvään kroppaamme. Olemme osallisia 
Ikäinstituutin Ikiliikkuja-hankkeessa, ja sieltä saamme käyt-
töömme materiaaleja yhdistyksissä toteutettavaksi. 

Yhdistykset voivat anoa projektirahaa teeman toteutta-
miseen. Voimme sisällyttää liikuntataukoja toimintaamme 
tai pitää vaikka kävelykokouksia. Kaikki liike on hyväksi, aina 
ei tarvitse treenata hiki hatussa!

Ensimmäiset aluevaalit ovat toteutuneet. Miten kävi 
omalle ehdokkaallemme, onko hän päättämässä tulevista 
terveydenhoidon palveluistamme uusilla hyvinvointialueil-
la, miten vanhustenhoito alueellamme on järjestetty.

Kaikki eläkkeellä olevat opetusalan jäsenemme eivät 
suinkaan ole avun tarpeessa olevia sänkypotilaita, vaikka 
toki haluamme auttaa mahdollisuuksien mukaan läheisi-
ämme. Mehän haluamme saada heidät liikkeelle kiikkus-
tuoleistaan mukaan yhteisölliseen toimintaan. Haasteena 
onkin järjestää kiinnostavia tilaisuuksia eri-ikäisille ja eri-
tyyppisille jäsenille.

Suomen ensimmäiseksi vanhusasiavaltuutetuksi on ni-
metty Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo. Hänen tehtävänään 
on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Aika 
näyttää, etenevätkö asiat toivotulla tavalla.

Näillä mennään eteenpäin. Jospa voisimme pitää vuosi-
kokouksemme yhdistyksissä lähikontaktissa. Ehkä tapaam-
me OSJ:n vuosikokouksessa Helsingissä 13.4.22, ja kokouk-
sen jälkeen jopa lähdemme pienelle risteilylle Tallinnaan 
puimaan yhteisiä ongelmiamme. 

Unohdetaan ikävät muistot, toivoa tulevaan! 

Arja Jääskeläinen  
 

Terveellistä 
vuotta 2022!
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