
Lisää elämää vuosiin!

Tervetuloa OSJ:n jäseneksi



Keitä me senioriopettajat olemme?

• Olemme monitaustaisia eläkkeellä olevia 

opetusalan ammattilaisia varhaiskasvattajista 

yliopistonlehtoreihin.

• Teemme paljon mukavaa yhdessä! 

Lähimpänä sinua on jokin 72 paikallisesta 

yhdistyksestämme.

• Kaikkiaan senioriopettajia on Opetusalan 

Seniorijärjestö OSJ:ssä yli 21 000. 
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OSJ on OAJ:n ulkojäsen

• OAJ maksaa eläkkeelle jäävän OAJ:n jäsenen 
liittymisvuoden jäsenmaksun. Aika lasketaan päivästä, 
jolloin jää eläkkeelle.

• Liittymisvuoden jälkeen alkaa jäsenmaksu, vain 30 €/v 

• Lisäksi loka─joulukuussa eläkkeelle jääville on 
jäsenmaksutonta aikaa myös seuraava kalenterivuosi. 

• Pienellä jäsenmaksulla pääset mukaan 
tapahtumiin, saat jäsenedut ja tietoa ikääntyviä 
koskevista asioista. 
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Monipuoliset jäsenedut

• Jäsenetuina saat Senioriopettaja-lehden, OAJ:n taskukalenterin ja 

lukuisia alennuksia, kuten alennuksia bensiinistä, hammashoidosta, 

lehdistä, silmälaseista, virkistyspalveluista yms. 

• Lisäksi monenlaisia kuntolomia ja matkoja, jotka räätälöity jäsenillemme. 

• Uutta jäseneduissa 2020: Apteekkiverkkokauppa ja Frida-juristit

• HUOM! OSJ:n jäsenedut ovat erilaiset kuin OAJ:n jäsenedut, seniorin 

jäsenetuihin ei kuulu matkavakuutusta.

• Vakuutukset pitää ottaa itse, mutta vakuutusmaksuista saa alennusta 

enemmän kuin vakuutusyhtiöt antavat muille vakuutusten keskittäjille 

(Turva ja If).

• Lisää tietoa OSJ:n jäseneduista www.osj.fi
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http://www.osj.fi/


Sijaisena eläkkeellä?

• Jos teet eläkkeellä ollessa töitä, muista 
pyytää pois työnantajalta OAJ:n valtakirja.

• OAJ tarjoaa OSJ:n jäsenille tueksi maksullista 
palvelupakettia pitempiä sijaisuuksia tekeville 
(sis. esimerkiksi vastuuvakuutuksen).

• Eläkkeellä tehdystä työstä kertyy lisää 
eläkettä, jota sinun pitää itse hakea, kun 
täytät 68 (myöhemmin tämä hakemisikä 
nousee). 
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Miten pääset OSJ:n jäseneksi?

• Kun olet saanut eläkeyhtiöstä päätöksen 
vanhuuseläkkeestä, ilmoita tieto eläkkeelle 
siirtymisestä OAJ:n jäsenpalveluihin.

• Ilmoituksen voi tehdä netissä OAJ:n verkkosivuilla 
(vaatii kirjautumisen) tai soittamalla jäsenpalveluihin, 
puh. 020 7489 790 (ma–to klo 9–14). HUOM! Muista 
päivittää yhteystietosi, kuten sähköpostiosoitteesi.

• Saat sitten OSJ:ltä kotiisi postitse senioriopettajien 
jäsenkortin ja uuden jäsenen tietopaketin.
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Mistä saat lisätietoa?

• OAJ:n verkkosivuilta löytyy kirjautumisen 
jälkeen tietoa eläkkeelle siirtymisestä ja 
esimerkiksi eläkkeelle jäävän muistilista. 

• OSJ:n verkkosivujen osoite on www.osj.fi

• Seuraa senioriopettajia myös Facebookissa ja 
Twitterissä @osjry.

• Lisää tietoa senioriopettajista saat myös 
OSJ:n toimistosta (seniorit@oaj.fi).
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Antoisia eläkepäiviä ja 

tervetuloa joukkoomme!
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