SENIORIOPETTAJAN JÄSENEDUT
VUONNA 2018
Jäseneduista saa lisää tietoa verkkosivuiltamme www.osj.fi ja lisäksi toimistosta sähköpostitse
osoitteesta seniorit@oaj.fi tai numerosta 020 748 9678.
Senioriopettaja-lehti
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry julkaisee jäsenlehteä Senioriopettaja. Vuonna 2018 lehti ilmestyy
kuusi kertaa, ja se postitetaan Opettaja-lehden välissä. Lehdestä saa tietoa ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista sekä eläkeläisten edunvalvonnasta.
Alennuksia vakuutusmaksuista (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ja Vahinkovakuutus If)
OSJ:n jäsenen vakuutusedut poikkeavat OAJ:n jäsenen vakuutuseduista. OAJ:n jäsenyyteen
sisältyvät vakuutukset päättyvät heti eläkkeellejäämispäivänä. Nämä vakuutukset ovat
liittovakuutukseen sisältyvät vapaa-ajan tapaturma-, matka- ja matkatavaravakuutukset.
OSJ:n jäsen saa alennuksia vakuutusmaksuista kahdesta vakuutusyhtiöstä: Turvasta ja Ifistä.
Vakuutukset pitää kuitenkin ottaa itse.
Turva tarjoaa alennuksia asiakkuusajan ja jäsenyyden perusteella. Eläkkeellä oleva saa jatkuvasti
voimassa olevan matkavakuutuksen ilman terveysselvitystä (enintään 3 kuukautta kestävälle matkalle).
Jatkuva matkavakuutus myönnetään enintään 99-vuotiaalle. Se on voimassa 100-vuotiaaksi asti.
Turvan tarjoama alennus OSJ:n jäsenille on 10 %. Alennuksen saa vapaaehtoisista koti-, auto- ja
henkilövakuutuksista.
Turvassa saa omistaja-asiakasalennusta asiakassuhteen keston perusteella. Yhden vuoden
asiakassuhteen jälkeen omistaja-asiakasalennus on 5 %. Omistaja-asiakkuuden jatkuttua viisi vuotta
omistaja-asiakasalennus nousee 7 %:iin ja kymmenen vuoden asiakkuuden jälkeen alennus on jo 10 %.
Kun keskittää vakuutuksensa Turvaan, saa uutena asiakkaana heti kättelyssä jäsenalennuksen lisäksi
edellä mainitun 7 %:n omistaja-asiakasalennuksen eli säästää vapaaehtoisista vakuutuksista jopa 17 %.
Lisätietoa Turvan vakuutuksista saa Turvan asiakaspalvelusta arkipäivisin klo 8–18 numerossa
010 195 110. Lähimmän toimipaikan löytää kätevimmin osoitteesta www.turva.fi.
If tarjoaa alennuksia vakuutusmaksuista If Etuohjelmassa – jopa 16 %. Jatkuvan matkavakuutuksen saa
otettua ilman terveysselvitystä, jos käy työssä ollessaan sopimassa Ifissä.
Ifin Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksen ottaneiden opettajien vakuutus pysyy voimassa, kun
opettaja siirtyy eläkkeelle ja jatkaa OSJ:n jäsenenä.
Lisätietoa Ifin vakuutuksista saa Ifin internetsivuilta www.if.fi, Ifin konttoreista tai puhelinnumerosta 010
19 19 19 (pvm/mpm). Muistakaa mainita asioidessanne, että olette Opetusalan Seniorijärjestön jäsen.
OAJ-taskukalenteri
Seuraavan vuoden OAJ-taskukalenteri postitetaan jokaiselle jäsenelle kotiosoitteeseen Opettaja-lehden
mukana lokakuun lopulla. Kalenteripostituksen mukana ei tule Senioriopettaja-lehteä, ainoastaan
Opettaja-lehti. Kalenterin tulon voi perua ottamalla yhteyttä OSJ:n toimistoon (seniorit@oaj.fi).
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Teboil
Järjestön jäsenkortilla saa alennusta Teboil-asemilta, Teboil-huoltamoilta ja Teboil-automaattiasemilta
lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia. Jäsenkortissasi on
Teboilintunnus ja magneettiraita, johon on koodattu alennustiedot: bensiinistä ja dieselöljystä 2,1 snt/l,
voiteluaineista 10 %, pesuista 5 %, autokemikaaleista 5 % sekä nestekaasutäytöstä 5 %.
Alennukset saa, kun antaa jäsenkortin kassalle tai syöttää sen automaattiin ennen varsinaista
maksuvälinettä. (Voiteluainealennukset koskevat 10 litran tai sitä pienempiä astioita.) Lisätietoja saa
Teboilin palvelunumerosta 020 470 0911.
Alennuksia Otavamedian lehtitilauksista
OSJ:n jäsenet saavat OAJ:n kautta alennusta Otavamedian lehtitilauksista. Alennus lasketaan 12
kuukauden määräaikaistilauksen tilaushinnasta, ja sen saa vain uusista tilauksista. Lehtiä voi tilata sekä
itselle että lahjaksi. Lehden voi tilata tilaajapalvelusta puh. 09 156 665 ma–pe 8–17. Alennushintaisia
lehtiä tilattaessa pitää mainita, että OSJ:n jäseniä koskevat samat alennukset kuin OAJ:n jäseniä.
Alennuksia Sanoma Median lehdistä ja Oppi&ilo-verkkokaupan tuotteista
OSJ:n jäsenet saavat OAJ:n kautta jatkuvan tilausedun Sanoma Lifestyle lehdistä. Alennus on 40
prosenttia 12 kk:n määräaikaista tilausjaksoista ja 30 prosenttia Kids median lehtien 12 kk:n
määräaikaisista tilausjaksoista. Nämä hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Etu koskee myös lahjatilauksia.
Lisäksi OSJ:n jäsenet saavat 15 prosentin alennuksen Sanoma Pron Oppi&ilo-verkkokaupan tuotteista,
joihin kuuluu esimerkiksi pelejä sekä tekemiskortteja ja -kirjoja.
Etuja pääsee käyttämään kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille.
OAJ:n virkistysalueet ja Holiday Club
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet voivat käyttää alla listattuja lomaetuja mainituin ehdoin. Tirvan
ja Holiday Club -lomien varaukset tehdään OAJ:n omien varaussivujen kautta. Varaussivustoille voi
kirjautua OAJ:n jäsensivujen kautta www.oaj.fi. OAJ:n jäsensivuilta löydät tarvittavat tunnukset, joilla
kirjaudut varaussivuille. Varaussivuilla varausohjeet, varaustilanne, hinnat, tietoa RCI-lomista jne.
Tirva
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet voivat käyttää OAJ:n Tirvan virkistysaluetta Valkealassa.
Koulujen loma-aikoina työssä olevat opettajat ovat varauksissa etusijalla. Tirvan varaustilanteen näet
varaussivuilla kohdasta Tirvan varaukset.
Holiday Club -omistusviikot
Senioriopettajat voivat varata myös vapaaksi jääneitä OAJ:n Holiday Club -lomaviikkoja arvontojen
jälkeen. Viikot varataan kahdesti vuodessa ns. arvonnan kautta. Keväällä varataan viikot 23–51 ja
syksyllä varataan viikot 52–22. Seniorijäsenet saavat varaus-oikeuden Holiday Club -lomahuoneistoihin
arvontojen jälkeen. OAJ:n omistamien Holiday Club -viikkojen vuokrat ovat alle puolet
markkinahinnoista. OAJ:n Holiday Club -viikkojen varaustilanteen näet varaussivustoilta kohdasta
Vapaat viikot.
RCI-lomat
Lomaile RCI:n kautta ympäri maailmaa! RCI-lomakeskuksia on maailmanlaajuisesti yli 5000. RCI:n
kautta lomaviikon voi varata jopa 2 vuoden päähän. RCI-yhteyshenkilöiltä voi varata myös lennot ja
autonvuokraukset - kaikki samasta paikasta. RCI:n lomakeskusluokitukset vastaavat 3–5 tähden tasoa,
huoneistoissa on hyvä varustetaso, lähes kaikissa huoneistoissa oma keittomahdollisuus. RCI-lomien
tarkempi esittely, hinnasto ja yhteystiedot löytyvät varaussivuilta kohdasta RCI.
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Sekä Tirvan että Holiday Club -huoneistojen varauksiin tarvitset jäsennumeron, joten jäsenkortti on
hyvä varata esille.
Lomavarauksia hoitaa Holiday Club Yrityspalvelu, puh. 0300 870 903 (arkisin klo 9.00–15.00),
sähköposti yrityspalvelu@holidayclub.fi.
Opettaja-lehti
Opettaja-lehden vuosikerran voi tilata 30 euron jäsenetuhintaan koko vuodeksi. Vuonna 2018 lehti
ilmestyy 22 kertaa. Tilauksia ottaa vastaan Tampereen Laserma Oy. Laserman yhteystiedot ovat
seuraavat: puh. 03 225 1948 ja sähköposti asiakaspalvelu@laserma.fi.
Elixia
OSJ:n jäsenet saavat OAJ:n kautta 20 prosentin alennuksen Elixian tarjoamista jäsenyyksistä niillä
paikkakunnilla, joilla Elixialla on toimintapisteitä. Alennus annetaan lisätuotteista ja palveluista, jotka
ylittävät alueellisen pohjahinnan. Edun saa esittämällä jäsenkortin.
Instrumentariumista ja Nisseniltä alennuksia
Instru ja Nissen tarjoavat OAJ:n kautta OSJ:n jäsenille 25 prosentin alennuksen normaalihintaisista
silmälaseista. Optikon tekemän näöntarkastuksen ja silmälasimääräyksen saa veloituksetta.
Normaalihintaisista aurinkolaseista saa 15 prosentin alennuksen. Aurinkolasitarjous ei koske Oakleyn
laseja. Alennusprosentit eivät koske voimassa olevia myymälöiden kampanjoita.
Tarjous on voimassa toistaiseksi kaikissa Insturmentariumin ja Nissenin myymälöissä. Edun saa
käyttöön jäsenkorttia näyttämällä. Kannattaa myös mainita, että OAJ:n etu koskee myös senioreita.
Muita alennuksia Holiday Club -lomista
OSJ:n jäsenet saavat vähintään 15 % alennuksen päivän hinnoista Holiday Club -kylpylähotellien ja loma-asuntojen varauksista. Kylpylälomaan sisältyy majoitus ja aamiaiset, loma-asuntoihin pyyhkeet,
vuodevaatteet ja loppusiivous. Loma-asunnoissa minimimajoitus on 2 vrk. Edun saa kampanjakoodilla
OSJ15.
Jäsenetu on voimassa kaikissa Suomen kohteissa: Caribia, Saimaa, Tampereen Kylpylä, Katinkulta,
Kuusamon Tropiikki, Salla, Saariselkä, Airisto, Ellivuori, Hannunkivi, Himos, Kalajoki, Naantali,
Punkaharju, Pyhä, Pyhäniemi, Ruka, Rönnäs, Tahko, Ylläs ja Ähtäri.
Varaukset ja varaustilanteet suoraan netistä holidayclub.fi. Loma-asuntojen varaukset myös puh. 030 68
600 ma–pe 8–18, la 10–15.
Imatran Kylpylä
OSJ:n jäsenet saavat Imatran Kylpylän perushintaisesta hotelli-majoituksesta ja pakettihintaisesta lomaasuntovuokrasta sekä majoitusvaraukseen yhteyteen varatusta, normaalihintaisesta puolihoito- tai
täysihoitoateriasta alennusta arkisin 30 % ja viikonloppuisin pe–su 10 %. Majoitusalennukset eivät koske
Chalets- eikä Villas-huoneistoja. Alennukset ovat voimassa muina aikoina paitsi viikoilla 1–2, 8–10 ja
52. Kaikkien hotellihuoneiden hintoihin sisältyy aamiainen ja Kylpylä Taikametsän käyttö.
Varaukset ja tiedustelut kylpylän myyntipalvelusta ma–pe klo 8–18 ja la klo 9–16, puh. 020 7100 502 tai
sähköpostilla myynti@imatrankylpyla.fi. Varattaessa kannattaa mainita, että kyse on OAJ:n liittoedusta,
joka koskee myös senioriopettajia. Lisätietoa saa osoitteesta www.imatrankylpylä.fi.
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Naantalin ja Ruissalon kylpylä
OSJ:n jäsenet saavat seuraavat kylpyläedut:
Naantalin kylpylästä 2 vrk alk. 118 e/hlö, sisältää majoituksen 2 hh:ssa, aamiaisen, sauna- ja
allasosaston sekä kuntosalin käytön. Voimassa su–to 1.1.2018–31.5.2018. Ei voimassa viikolla 8. Ilmoita
varattaessa tunnus OSJ.
Ruissalon kylpylästä 2 vrk alk. 98 e/hlö, sisältää majoituksen 2 hh:ssa, aamiaisen, sauna- ja
allasosaston sekä kuntosalin käytön. Voimassa su–to 1.1.2018–31.5.2018. Ei voimassa viikolla 8. Ilmoita
varattaessa tunnus OSJ.
Lisäksi OSJ:n jäsenet -15 %:n alennuksen päivän majoitushinnassa 31.12.2018 asti. Huoneita on
rajoitettu määrä. Majoitushinnat sisältävät aamiaisen, vapaan saunan ja allasosaston sekä kuntosalin
käytön.
Varaukset ja lisätiedot myyntipalvelusta: 02 4455100 ja info@naanalispa.fi tai info@ruissalospa.fi
A-lomat ry
A-lomat on akavalaisten lomajärjestö, jonka palvelut ovat myös senioreiden käytössä:
- Senioreiden lomat lomakeskus Huhmarissa, lisätietoa saa osoitteesta
www.a-lomat.fi/tuetut_lomat/senioreiden_lomat_huhmari_2018
- Lomamökit, katso vaihtoehdot ja vuokraa edulliseen jäsenhintaan, www.a-lomat.fi/mokit/
- Kansainvälinen kodinvaihto, lue kokemuksia ja kokeile: www.a-lomat.fi/kodinvaihto/
- Muista myös A-lomien uusi jäsenetupalvelut member+, rekisteröidy käyttäjäksi
https://www.memberplus.fi/
Lisäksi A-lomilla on lomamökkien tarjousviikkoja, jotka päivitetään kuukausittain
www.a-lomat.fi/tarjoukset. Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta info@a-lomat.fi tai A-lomien kotisivuilta
www.a-lomat.fi.
Suomen Hostellijärjestö
OSJ:n jäsenet saavat A-Lomien kautta Suomen Hostellijärjestön tarjoamat jäsenedut esittämällä
jäsenkortin. Alennusta käytettäessä kannattaa mainita, että OSJ:n jäsenille kuuluvat samat edut kuin
OAJ:n jäsenille. Varaamalla majoituksen jäsenten omasta Hostellit.fi -varausjärjestelmästä jäsenet
saavat heti 10 % jäsenalennuksen majoituksesta kotimaan hostelleissa.
Lisäksi OSJ:n jäsenet voivat ostaa Kansainvälisen hostellikortin alennettuun hintaan 15 € (norm. 20 €).
Kansainvälisellä hostellikortilla saa vähintään 10 prosentin majoitusalennuksen myös kaikissa HIhostelleissa ulkomailla sekä useita matkailullisia etuja.
Hostellikortilla valittavana on noin 4000 hostellia lähes 90 maassa. Lisätietoja saa Hostellijärjestön
verkkosivuilta www.hostellit.fi.

Viking Line
OSJ ry:n jäsenet saavat Akavan kautta Viking Linen risteilyt ja reittimatkat erikoishintaan.
Jäsenetuhintainen risteilyvaraus onnistuu tuotetunnuksella FKKRY ja reittimatkavaraus tuotetunnuksella
FVRES joko nettisivujen kautta tai Viking Linen myyntipalvelusta, puh. 0600-41577.
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Lisäksi on mahdollista käyttää myös kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta
riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY/FPREIT,
http://www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat/

Tallink Silja Oy
Tallink Silja tarjoaa OSJ:n jäsenille etuja vapaa-ajan matkustamiseen Club One -kanta-asiakasohjelman
kautta. Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma, jossa on kolme tasoa: Bronze, Silver ja Gold. Kun
liityt Tallink Siljan Club One -kanta-asiakasohjelmaan, pääset jäsenetuna suoraan ohjelman Silvertasolle.
Club One asiakkaaksi liitytään osoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen. Liittyminen tapahtuu OSJ:n
sopimusetunumerolla, joka on 39570. Mikäli olet jo Club One -jäsen, nykyinen kanta-asiakasnumerosi
pysyy voimassa. Jos olet Bronze-tason asiakas, pääset Silver-tasolle.
Ilmoita Club One -kanta-asiakasnumerosi, maininta jäsenyydestäsi ja OSJ:n sopimusetunumero
sähköpostitse osoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com. Sinut rekisteröidään näin
sopimusetuasiakkaaksi ja postitetaan tarvittaessa Silver-tason kortti. Huomioithan, että etu on
henkilökohtainen ja kertaluonteinen. Lisätietoa tasomääritelmistä saa osoitteesta www.clubone.fi.
Matkojen hintatiedot ja varaukset: puh. 0600 152 68, ma–pe 8-21, la 9-18, su 10–18
(1,75 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm). Tallink Silja pidättää oikeudet muutoksiin.

