
OSJ - Lisää elämää vuosiin
Keski-Suomen Senioriopettajien syyspäivä Jyväskylä 1.10.2022 Tuula Laine



OSJ opetusalan ikääntyvien
edunvalvojana

• OSJ:n perustehtävä ja arvot 
• Kivijalkana on aktiivinen 

paikallistoiminta
• OSJ:n yhteistyötahoja
• Syksyn jäsenhankintakampanja 

alkaa!
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OSJ:n perustehtävä

Ydintehtävämme määritelty säännöissä:
• Puolustamme työeläkkeitä sekä ikääntyvien asemaa ja arvostusta 

yhteiskunnassa.
• Tarjoamme jäsenillemme yhteisöllistä toimintaa, iloa ja virkistystä.

Toimintamme perustuu OSJ:n arvoihin:
• Yhteisöllisyys ja elämänilo. Vastuullisuus. Avoimuus.

Toteutamme tehtäväämme mm. monipuolisella vaikuttamis- ja 
yhteistyöllä, sekä tukemalla paikallisyhdistystemme toimintaa.
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Edunvalvontamme on moniulotteista

• Keskeistä valtakunnallisessa edunvalvonnassa on hallituksen 
eläkkeitä- ja niiden verotusta sekä ikääntyneiden asemaa koskevien 
linjausten seuraaminen

• Ennakoiva vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin, elinkeinoelämän 
vaikuttajiin ja työmarkkinajärjestöjen johtohenkilöihin. 

• Edistämme monipuolisesti jäsenten hyvinvointia
• tukemalla toimintaa lähellä jäsentä paikallisyhdistyksissä
• Välittämällä tietoa ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää ajankohtaista tietoa
• tarjoamalla jäsenillemme liikuntalomia, matkoja ja kattavat jäsenedut
• Julkaisemalla edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevaa Senioriopettaja-

lehteä
OSJ:n slogan kiteyttää onnistuneesti tehtävämme: OSJ Lisää elämää 
vuosiin!
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OSJ alueet ja yhdistykset

• Jäsenmäärämme yli 21 000, paikallisyhdistyksiä on 70.
• 10 toiminta-aluetta, 12 hallituksen jäsentä, hallituksessa lisäksi yksi 

OAJ:n edustaja
• OSJ:n hallitus = OAJ:n senioritoimikunta
• Hallituksen jäsenet edustavat alueensa yhdistyksiä, valitaan aina 

kahdeksi vuodeksi kerrallaan
• Keski-Suomen ääntä edustaa hallituksessa 2021-2023 Seppo 

Heinonen
• Suuresta jäsenmäärästä huolimatta olemme pienjärjestö: OSJ:n

toimistossa Helsingissä kaksi työntekijää (toiminnanjohtaja ja 
järjestösihteeri), lisäksi assistentti (OAJ) ostopalveluna. 

• OSJ:n talous perustuu jäsenmaksuihin, OSJ ei saa tukea 
ulkopuolelta, kuten monet muut eläkeläisjärjestöt! Tarvitsemme 
uusia jäseniä!
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OSJ:n kivijalka ovat 70 paikallisyhdistystä
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Keski-Suomi
Alueen jäsenmäärä vuoden 2022 alussa

• Jyvässeudun senioriopettajat 686
• Keski-Suomen ammatilliset senioriopettajat 196
• Pohjoisen Keski-Suomem senioriopettajat 134
• Jämsän seudun senioriopettajat 120
• Läntisen Keski-Suomen senioriopettajat 93
• Ääneseudun senioriopettajat 88
• Keski-Suomi yht. 1317 ( +31)
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OSJ:n alueet ja jäsenmäärät vuoden 2022 alussa
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Alueiden jäsenmäärän kehitys 2019-2022

Alue ja yhdistysten määrä: 2019 2020 2021 2022
Uusimaa (8) 4335 4406 4423 4561
Satakunta ja Varsinais-Suomi (8) 2945 2969 2937 3013
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (12) 2240 2218 2187 2219
Pirkanmaa (3) 1932 1913 1891 1947
Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso (8) 1979 1920 1888 1924
Pohjois-Savo ja  Pohjois-Karjala (7) 1910 1916 1878 1895
Pohjanmaat (12) 1621 1626 1607 1647
Päijät-Häme ja Kanta-Häme (4) 1665 1639 1602 1640
Keski-Suomi (6) 1326 1319 1286 1317
Lappi (2) 868 873 848 860
Yhteensä 20821 20799 20547 21023



OSJ tukee paikallisyhdistyksiään monin tavoin
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Jäsenmaksut

• Jäsenmaksun 
kerääminen

•Virheelliset maksut, 
palautukset

•Rästijäsenmaksut

Jäsenrekisteripalvelut

• Jäsenlistojen ylläpito
• Liittymiset, erot, 

tehtävät 
yhdistyksissä jne.

• Edustettavat jäsenet: 
ohjeistaminen, 
yhteistyö OAJ:n 
kanssa

Neuvonta ja viestintä

• Yhdistysasiat, 
jäsenasiat

• Sähköinen jäsenkirje
• Yhdistysten kotisivut: 

palvelinmaksut ja 
opastus

• Erilaista materiaalia, 
esim. adressikannet

• Lehti: esim. 
vuosikokousilmoitus



OSJ tukee paikallisyhdistyksiään monin tavoin
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Avustukset

• Toiminta-avustus
• Lisäavustukset ja 

projektiavustukset
• Alueellisen toiminnan 

tukeminen
• Avustusten riittävyyden 

seuranta

Valmista materiaalia, 
vinkkejä ja ohjeita

• Extranet
• Vinkkejä, esim. 

liikunnan ja digituen 
järjestäminen 
yhdistyksissä

• Ansiomerkit
• Yhteistyötahojen vinkit

Tuki: valtakunnalliset 
tilaisuudet

• Eri vuosina erilaisia 
koulutuksia (Hallinto, 
viestintä, digi jne.)

• Koulutustallenteet 
yhdistysten käytössä

• Senioriopettajapäivien 
tuki: taloudellinen 
avustus, 
järjestelyohjeita



Edunvalvonnan yhteistyötahoja

• Akavan seniorityöryhmä
• Valtakunnalliset 

eläkeläisjärjestöt VENK ry
• OAJ
• Kansanedustajat
• Eduskunnan IKÄ-verkosto
• Vanhusneuvostot
• Järjestöyhteistyökumppanit ja 

verkostot
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Vaalit 2023: OSJ:n viesti tuleville päättäjille

Me opetusalan seniorit olemme yhteiskunnan voimavara!

Teemme arvokasta vapaaehtoistyötä

• Monilla meistä on lukuisia yhteiskunnallisia aktiviteetteja: toimimme yhdistyksissä ja järjestöissä, 
huolehdimme palkatta läheisistämme – teemme monenlaista työtä vapaaehtoisina yhteiseksi 
hyväksi. Tarjoamme jäsenillemme niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin monin tavoin 
hyvinvointia edistävän yhteisön.

Olemme tuottava kansanosa, emme menoerä!

• Maksamme veroja eläkkeestämme ja tuemme työllisyyttä käyttämällä lukuisia palveluja.

Ansaitsemme arvostusta

• Haluamme, että meitä kuullaan ja tietojamme, taitojamme ja kokemuksiamme arvostetaan. 
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Vaalit 2023: OSJ:n eduskuntavaaliteemat

1. Työeläke on säilytettävä ansioperusteisena ja eläkkeiden 
ostovoiman kehitys on turvattava.
• Olemme maksaneet vuosikymmenten ajan korkeita eläkemaksuja.  

Palkansaajiin verrattuna eläkeläisten ostovoima on jäänyt jälkeen.

2. Työeläkeindeksien jäädyttämiselle on sanottava tiukasti EI 
• Indeksimuutoksilla on heikennetty olennaisesti maksussa olevia 

työeläkkeitä. Uusia työeläkeindeksien jäädytyksiä ei tule hyväksyä. 
Indeksijäädytys ei säästä valtion menoja, koska valtio ja kunnat 
saavat pienemmistä eläkkeistä vähemmän verotuloja. 
Indeksileikkauksesta koituva säästö ei mene valtiolle vaan pääosin 
eläkeyhtiöille.
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OSJ:n eduskuntavaaliteemat 2023

3. Eläke- ja palkkatuloa pitää verottaa yhdenmukaisesti.
• Olemme työssä ollessamme maksaneet kertaalleen TyEL maksun. 

Eläkeläiset ovat maksaneet pitkään enemmän veroja kuin 
palkansaajat.

4. Digiyhteiskunnan rakennustyössä on huomioitava ikääntyvän 
väestön tarpeet.
• Yhteiskunnan palveluita on yhä vaikeampi saada, jos ei käytä 

tietotekniikkaa. Vanhemmille sukupolville tulee taata työikäisten 
kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiosta. 
Digitukeen tulee jokaisella olla mahdollisuus. Sähköisten 
palveluiden rinnalla tulee olla mahdollista huolehtia omista 
asioistaan ja saada palveluita myös ilman digitaitoja ja laitteita.
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Eduskunnan IKÄ-verkosto

• Perustettu vuonna 2018, toimintaa koordinoi Ikäinstituutti
• Verkostoon ovat tervetulleita kansanedustajat, alan tutkijat sekä kansalaisjärjestöt.
• Tarve: Väestön nopean ikääntymisen vuoksi valtakunnalliset päätöksentekijät tarvitsevat 

ajantasaista ja monipuolista tietoa päätöksenteon tueksi. 
• Verkosto jakaa ajankohtaista tutkimustietoa iäkkäiden hyvinvoinnista, taloudesta, 

toiveista, tarpeista ja palveluiden toimivuudesta. IKÄ-verkosto järjestää 
keskustelutilaisuuksia ja julkaisee niistä tietopaketteja.

• Eduskunnan IKÄ-verkostossa on mukana 23 kansanedustajaa Keskustasta, 
Kokoomuksesta, Kristillisdemokraateista, Perussuomalaisista, SDP:stä, 
Vasemmistoliitosta sekä Vihreästä liitosta. Asiantuntijoita on liittynyt mukaan 42, heidän 
joukossaan ovat johtavat alan professorit eri yliopistoista. Mukana on myös 11 iäkkäitä 
edustavaa tai heidän parissaan toimivaa kansalaisjärjestöä sekä vanhusneuvostojen 
jäseniä. 

• Verkoston puheenjohtajana toimii hallituskaudella 2019-2023 kansanedustaja Ilmari 
Nurminen (sd) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Marko Kilpi (kok).

• Verkostotapaamisia 2-3/vuosi. https://www.ikainstituutti.fi/eduskunnan-ika-verkosto/
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Opetusalan seniorit 
Vanhusneuvostoissa

• Opetusalan senioreiden 
edustajia toimii noin 50 
vanhusneuvostossa ympäri 
Suomea puolustamassa 
jäsentemme etua

• OSJ edistää eri paikkakuntien 
ja hyvinvointialueiden 
vanhusneuvostoissa 
vaikuttavien jäsenten 
tiedonvaihtoa ja 
verkostoitumista keskenään
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Vanhusasiavaltuutettu

• seuraamme vanhusasiavaltuutetun työtä ja välitämme tietoa 
OSJ:n toimijoille
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OSJ:n järjestöyhteistyökumppaneita
Vanhustyön keskusliitto edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista 
turvallisuutta. 
• OSJ on VTKL:n jäsen ja mukana SeniorSurf-verkostossa (Digitaitojen 

edistäminen)
• Vanhustenviikko 2022: 2. – 9.10. Yhdessä luontoon – joka iän oikeus
• Tehdään iästä numero! –kansanliike käynnistymässä ikäystävällisen Suomen 

rakentamiseksi ja ikäasenteiden muuttamiseksi myönteisemmiksi yhteiskunnassa.
• OSJ:n jäsenille tarjolla mahdollisuuksia toimia ja kouluttautua vapaaehtoiseksi, 

esim. Ystäväpiiri-toiminta, Vahvike-linja.
• www.vahvike.fi –materiaalipankki, omaksi iloksi tai yhdistystoimintaan

Ikäinstituutti tekee kehittämis-, tutkimus- ja koulutusyhteistyötä 
• OSJ:n Lisää liikettä 2022 –teemavuoden kumppanina Ikäinstituutin Ikiliikkuja-

hanke
• OSJ:n jäsenet voivat hyödyntää valmiita liikuntamateriaaleja ja osallistua 

esimerkiksi eri hankkeiden puitteissa tarjolla oleviin vapaaehtoistyön 
koulutuksiin.

• Ikäinstituutti koordinoi esimerkiksi syksyistä Vie vanhus ulos –kampanjaa, johon 
myös OSJ:n paikallisyhdistyksiä osallistuu vuosittain.
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Muita järjestöyhteistyökumppaneita

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry
• valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö, jonka 

tarkoituksena on vanhuspalvelujen kehittäminen, koulutus ja 
konsultaatio

• Vallin Ikäteknologiakeskus: Tuottaa ja välittää tietoa ikäihmisten 
kokemuksista, tarpeista ja motivaatiosta teknologiaan ja 
digitalisaatioon liittyen.

• OSJ on mukana Vallin koordinoimassa Järjestöjen Digiverkostossa.

OSJ:n paikallisyhdistyksillä on omia yhteistyöverkostoja ja 
kumppaneita, joita ne hyödyntävät edunvalvontatyössään.
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Yhdessä olemme enemmän!
Jäsenhankintakampanja 1.10.-31.12.2022
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OSJ Jäsenhankintakampanja

• Kampanja-aika 1.10.-
31.12.2022

• Suosittele jäsenyyttä omille 
tuttavillesi (jo eläkkeellä olevat, 
jotka eivät vielä ole jäseniä) 

• Kun tuttavasi liittyy jäseneksi 
kampanja-aikana hän saa 
loppuvuoden maksuttoman 
jäsenyyden. Maksuvelvoite 
alkaa vasta vuoden 2023 
alusta.

Jäsenhankintakampanja ei siis koske OSJ:n jäseneksi 
eläkkeelle siirtymisen yhteydessä tulevia.
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Miksi liittyä jäseneksi?
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❑ Matkoja, retkiä, virkistystä ja viihdettä
❑ Tietoa, luentoja ja koulutusta
❑ Etuja ja alennuksia
❑ Järjestövakuutus
❑ Senioriopettaja-lehti ja taskukalenteri
❑ Ystäviä ja yhteisöllistä toimintaa
❑ Työssä käyville senioreille OAJ:n

palvelupaketti
❑ Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua!

Lisää elämää vuosiin!



Miten toimia?

• Uusi jäseneksi haluava täyttää OSJ.fi-verkkosivustolla jäseneksi 
liittymislomakkeen tai ottaa yhteyttä toimistoon puhelimitse tai 
sähköpostitse.

• Samalla lomakkeella hän kertoo suosittelijan nimen ja 
yhteystiedot.

• Kaikkien kampanja-aikana liittyneiden uusien jäsenten ja 
suosittelijoiden kesken arvotaan palkintoja. 

• Saat arvontaan niin monta arvontalippua, kuin olet hankkinut 
uusia jäseniä!
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Erinomaiset palkinnot

1. Palkinto: Kotimaan tai ulkomaan matka
2. Palkinto 150 euroa
3. Palkinto 100 euroa 

Voittaja voi valita ulkomaan matkan Senioriopettaja-lehden tarjolla 
olevista matkoista tai OSJ:n tarjoamista kotimaan lomista.
Palkinnot arvomme alkuvuonna 2023.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
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Jaa postauksia somessa ja kerro kampanjasta tutuillesi

• Kampanjoimme myös OSJ:n some-kanavissa jakamalla 
postauksia.

• Kampanjan onnistumisen kannalta on tärkeää, että jaatte näitä 
postauksia omille verkostoillenne, jotta sana OSJ:sta leviää!
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Tietoa kampanjasta tulossa myös syksyn Senioriopettaja-
lehdissä!

Muistattehan vastata myös lehden lukijakyselyyn! 
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OSJ verkossa:

www.osj.fi
www.jso.osj.fi

OSJ:n Facebook ja twitter: @osjry

Keskusteluryhmät Facebookissa: 

➢ OSJ paikalliset
➢ Jyvässeudun Senioriopettajat ry 

JSO

Tule mukaan!

http://www.osj.fi/
https://jso.osj.fi/


Nyt osallistumaan!

• Kerrothan OSJ:n
jäsenyydestä omissa
verkostoissasi!

• Kampanjan kotisivu
löytyy 1.10.2022 alkaen
osoitteessa www.osj.fi

• Liittymislomakkeelle
pääsee heti etusivulta
tai Jäseneksi osiosta.

• Onnea arvontaan!
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OSJ:n teemavuosi 2023: Aivoterveys
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Teema koskettaa meitä kaikkia 
ikään katsomatta, 
aivoterveyteemme voimme 
monin tavoin itse pyrkiä 
vaikuttamaan esim. liikunta- ja 
ruokailutottumustemme, levon, 
sosiaalisen elämämme ja 
aivojemme aktivoinnin kautta.

Tiedotamme teemavuoden 
toteuttamisesta ja 
yhteistyökumppaneista lisää 
vuoden lopulla!



Välipalaksi aivopähkinöitä
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Mikä Suomen paikkakunta on kyseessä?

1. Alussa sääilmiö ja lopussa taajama.
2. Alku kuuluu lavatansseihin -a. Loppu kuuluu 

aprillipäivään.
3. Geometrian suora viiva +k ja veden asukas.
4. Edessä I, keskellä terveellinen syötävä ja lopussa 

pääte -nen.
5. Alussa on rakkautta kuvaava sana, mutta i=ä. Keskeltä 

löytyy tärkeä kehon osa ja lopussa on vielä kielto. 



Välipalaksi aivopähkinöitä
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Mikä Suomen paikkakunta on kyseessä?

1. Alussa sääilmiö ja lopussa taajama. Myrskylä
2. Alku kuuluu lavatansseihin -a. Loppu kuuluu aprillipäivään. Humppila
3. Geometrian suora viiva +k ja veden asukas. Janakkala
4. Edessä I, keskellä terveellinen syötävä ja lopussa pääte -nen. Ikaalinen
5. Alussa on rakkautta kuvaava sana, mutta i=ä. Keskeltä löytyy tärkeä 

kehon osa ja lopussa on vielä kielto. Lempäälä

Lisää aivojumppaa, arvoituksia ja visailuja: www.vahvike.fi



OSJ Lisää elämää vuosiin

www.osj.fi

Hyvää syksyä!
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Lisää elämää vuosiin

Näe, koe, opi, 
harrasta ja virkisty

Etuja ja 
alennuksia

Osallistu 
paikallistoimintaa
n, vaikuta ja 
verkostoidu



Miksi liittyä OSJ:n jäseneksi?

• Monipuolinen aktiivinen toiminta mukavassa porukassa ja jäsenedut 
houkuttelevat uusia jäseniä!

• Pienellä 30 euron jäsenmaksulla saa paljon.
• Monipuoliset jäsenedut: Senioriopettaja-lehden, lukuisia alennuksia, kuten 

alennuksia polttoaineista, hammashoidosta, lehdistä, lakipalveluista, 
vakuutuksista, silmälaseista, virkistyspalveluista jne. 

• OSJ:n jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella, kun hän osallistuu OSJ:n
järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin. Järjestövakuutus sisältää matkustaja-, 
matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen.

• Lisäksi tarjolla on liikuntalomia ja ulkomaanmatkoja, jotka on räätälöity 
jäsenillemme. 

• OSJ:n jäsenet saavat etuja myös OAJ:n kautta kirjautumalla OAJ:n sivuille, jolloin 
saa käyttöönsä mm. etukoodit.

• Eläkkeellä töitä tekeville on tarjolla OAJ:n edunvalvontapaketti.
• OSJ:n voimassa olevat jäsenedut löytyvät aina verkkosivuilta ja ne julkaistaan 

vuoden ensimmäisessä lehdessä.
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Akavan seniorityöryhmä

• noin 60 000 jäsentä
• Työryhmän toiminta alkoi 2018, pj:na toimi Erkki Kangasniemi
• Sitä ennen Akavan senioriverkosto.
• 2010 alkoivat säännölliset tapaamiset kaksi kertaa vuodessa.
• Työryhmän puheenjohtaja ja OAJ:n edustaja OSJ:n pj. Pekka 

Koskinen. 
• Yleensä akavalaisissa liitoissa seniorit ovat entisen 

ammattiyhdistyksensä jäseniä.
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Valtakunnalliset eläkeläiset 
VENK ry

35

• Kuusi ammattialapohjaista järjestöä
• Päällystöliiton evp-yhdistys ry
• Suomen Ruskaliitto
• Oikeutta Eläkeläisille ry
• VR Eläkeläisten Liitto ry
• Julkisen alan eläkeläisten liitto 

KELO ry 
• OSJ on suurin jäsenjärjestö.
• Noin 30 000 jäsentä
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