Toimintasuunnitelma 2021
Jyvässeudun senioriopettajat ry
Yleistä
Jyvässeudun senioriopettajat ry (JSO) on Opetusalan Seniorijärjestö ry:n
(OSJ) paikallinen yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä, mutta siihen
kuuluu jäseniä myös muualta Keski-Suomesta sekä koko Suomen alueelta.
Yhdistys on perustettu 15.12.1969 ja on ensimmäisiä eläkkeelläolevien
opetusalan ammattilaisten yhdistyksiä. Jäseniä on tällä hetkellä n. 650.
Yhdistyksen tavoitteena on jäsenten sosiaalisen aseman turvaaminen ja
eläke-etujen seuraaminen ja niistä tiedottaminen. Pyrimme myös edistämään
jäsenistön henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä osaamista.
OSJ on nimennyt vuoden 2021 Osaavan yhdistystoimijan-vuodeksi. Myös
vuoden 2020 (digitalisaatio) teemaa jatketaan.
Edunvalvonta
Edunvalvontaa yhdistys tekee paikallisella tasolla mm. tiedottamalla,
mielipidevaikuttamisella ja osallistumalla ikääntyvien asioita käsitteleviin
tilaisuuksiin. Ikääntyvien asiallisen ja oikeudenmukaisen kohtelun
huomioiminen yhteiskunnallisessa toiminnassa on yksi edunvalvonnan osa.
Mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on keskeinen
asia edunvalvonnassa. Paikallisesti tämä voi tarkoittaa esim.
kaupunki/kuntatason päättäjien tapaamisia sekä osallistumista
päätöksenteon taustalle perustettujen ryhmien toimintaan.
Kunnioitamme edunvalvontatyössä ihmisten erilaisia elämänkokemuksia,
arvoja ja mielenkiinnon kohteita. Taloudelliset tekijät eivät myöskään voi
määrittää ihmisten yhteiskunnallista arvoa.
Yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden välillä mm. digiosaamisen
alueella mahdollistaa ikääntyvien ihmisten selviytymisen parantamisen alati
teknistyvässä maailmassa.
Järjestötoiminta
Paikalliset yhdistykset toimivat valtakunnallisen (OSJ) tukena ja peruskivenä.
Paikallisten yhdistysten kautta koko jäsenistön asioita voidaan viedä
eteenpäin. Yhteistyötä OAJ:n aktiivitoiminnassa olevien yhdistysten kanssa
pyritään lisäämään. Tavoitteena on lisätä eläkkeelle jäämässä olevien tietoa
eläkeasioista ja yhdistyksen toiminnasta. Näin voidaan myös turvata osaltaan
paikallistason yhdistyksen toimintaa ja saada mukaan uusia aktiivitoimijoita.
JSO:n keskeiset yhteistyötahot ovat tietysti muut OSJ:n keskisuomalaiset
yhdistykset, mutta myös esim. OAJ Keski-Suomi, joka edustaa eri
opettajaryhmiä Keski-Suomen alueella. Yhdistys lähettää osallistujia
alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin OSJ:n ja myös omien sääntöjen
määrittelemissä rajoissa.

Muu toiminta ja tapahtumat
Yhdistys pyrkii kokoontumaan kerran kuukaudessa. Enimmäkseen
kokoontumispaikkana on NNKY:n tila. Tarpeen vaatiessa myös muita tiloja
voidaan käyttää. Toimintaa suunniteltaessa voi olla tarvetta tilalle, jossa on
tietokonevalmius usealle osallistujalle. Retket ja muut, esim.
kulttuuritapahtumat yritetään saada jäsenistön toiveiden mukaisiksi. Tulevia
tapahtumia järjestetään COVID-19 pandemian sallimissa rajoissa.
(Perinteisesti on tehty kevät- ja syysretki sekä teatterikäynti, konsertti,
tutustuminen johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen, tms. Jo perinteinen
melontatapahtuma oheistoimintoineen pyritään järjestämään kesäkuun
alussa.)
Hallinto
Jyvässeudun senioriopettajien toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu
jäseniä eri opettajaryhmistä. Hallitus voi tarvittaessa käyttää apunaan
asiantuntijoita. Hallituksen jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous.
Kokouksia hallitus pitää kerran kuukaudessa poislukien kesä-, heinä- ja
joulukuu. Kokous on pääsääntöisesti OAJ Keski-Suomen tiloissa Järjestöjen
talolla.
Talous
Yhdistyksen toiminta perustuu talousarvioon.Toiminta rahoitetaan
pääsääntöisesti OSJ:n jäsenmaksupalautuksella sekä mahdollisilla
kohdeavustuksilla. Vuoden 2021 talousarviossa ja toiminnan toteuttamisessa
käytetään myös edellisten vuosien ylijäämäisten tilivuosien tuloksia. Omaa
jäsenmaksua ei esitetä perittäväksi. Osa toiminnasta mm. retkien ja
tapahtumien kohdalla rahoitetaan osallistujilta kerättävillä omavastuilla.

