Syysterveisiä varapuheenjohtajalta
Ensiksi lyhyt esittely.
Olen koulutukseltani luokanopettaja. Koulutöitä tein Helsingissä ja Seinäjoella. Vähitellen kuitenkin
järjestötyöt täyttivät päivät ja opetustyö jäi muiden hoitoon. Olen ollut mm. OAJ:n valtuustossa,
toimikunnissa, palkkasihteerinä, alueasiamiehenä, Luokanopettajaliiton puheenjohtajana, päätoimisena
pääluottamusmiehenä ja vielä lopuksi OAJ:n toimistolla työmarkkina-asiamiehenä. Nyt olen JSO.n
hallituksessa varapuheenjohtajana ja Keski-Suomen edustajana Opetusalan seniorijärjestön hallituksessa.
Syksy onkin alkanut OSJ:n hallituksen kokouksella, seminaarilla, järjestöpäivillä ja JSO:n hallituksen
kokouksella.
Yhdistyksemme toimijat ovat olleet lähtökuopissa odottamassa rajoitusten poistumista ja osallistavan
toiminnan käynnistämistä. Nyt vihdoinkin pääsemme yhdessä toimimaan.
Viimeisetkin seniorit ovat kesän aikana saaneet toisen koronarokotuksen. Vastustuskykymme on nyt
parhaimmillaan ja on aika palata normaaliin elämään.
Digikoulutus polkaistiin jo liikkeelle ja Alvar Aallon jäljillä Säynätsalossa Päijänteen Tahitilla kulki 27
osallistujaa.
Ensimmäinen varsinainen kuukausitapaaminen on maanantaina 27.9. NNKY:n tiloissa. Pitkästä aikaa
voimme tavata toisiamme kasvotusten.
Myös Opetusalan seniorijärjestön uusi hallitus pääsi vihdoinkin järjestäytymään, pitämään seminaarin ja
suunnittelemaan tulevaisuutta.
Tuntui kotoisalta kokoontua sellaisen ryhmän kanssa, jonka jäsenistä suurin osa on vanhoja tuttuja. Pitkä
järjestöura kulkee edelleen mukana.
Minut valittiin Senioriopettajan toimitusneuvostoon. Otankin mielelläni vastaan lehteä koskevia ideoita,
palautteita ja mielipiteitä.
Järjestömme talous näyttää hyvältä, kun katsotaan tilinpäätöslukuja. Luvut perustuvat erittäin
onnistuneeseen sijoitustoimintaan. Jäsenmaksutuotot sen sijaan ovat laskeneet. Tällä hetkellä meillä on
700 jäsentä vähemmän kuin viime vuonna. Syksyllä järjestetäänkin vielä pienimuotoinen
jäsenhankintakampanja, jossa tullaan antamaan rooli myös yksittäisille jäsenillemme.
Iso potentiaali on varhaiskasvatuksessa työuransa tehneillä, joita jäsenissämme on todella vähän.
Varhaiskasvatuksesta eläkkeelle jääneiden edustus puuttuu niin meidän oman yhdistyksemme hallituksesta
kuin OSJ.n hallituksestakin.
Järjestömme nettisivuja ollaan uudistamassa. Sivujen ilme tulee syksyn aikana muuttumaan, mutta
sisältöalueet pysyvät lähes samoina kuin nykyisessä sivustossa. Yhdistysten nettisivut muuttuvat aiempaa
helpommin työstettäviksi. Haemmekin nettisivujen ylläpidosta huolehtivaan tiimiimme uusia jäseniä. OSJ
kouluttaa kaikki nettisivuista vastaavat. Vähänkään asiasta kiinnostuneet vinkatkaapa itsestänne tai
ilmiantakaa kaverinne!
Oman alueemme syksyn päätapahtuma on Keski-Suomen senioriopettajien VI syyspäivä
Saarijärvellä Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksessa, Lukiontie 3. Syyspäivää vietetään lauantaina 2.10.
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan.

lmoittaudu Terttu Möttöselle, p. 040 7444 021 tai sähköposti terttu.mottonen@gmail.com.
Osallistumismaksu 30 € /hlö (sis. ohjelman, lounaan ja kahvit) maksetaan tilille FI98 5408 0420 0566 62,
saaja Seppo Lehtovuori, viestikenttään sana ”Syyspäivä”. Ohjelma löytyy Senioriopettaja-lehdestä 3 /
21.5.2021 sekä Pohjoisen Keski-Suomen senioriopettajien kotisivulta www.pks.osj.fi.
Yhdistyksemme järjestää syyspäiville linja-autokuljetuksen. Pohjolan Matkan bussi lähtee tilausajolaiturista
Harjukatu 6 klo 8.15. Voit ilmoittautua bussin kyytiin 27.9. mennessä sähköpostilla
(seppoheinonen.jkl(at)gmail.com) tai tekstiviestillä (040 835 6837).
Lähdetään Saarijärvelle isolla porukalla!
Ensi vuonna onkin meidän vuoromme järjestää syyspäivät.
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