10 syytä kuulua liittoon

OAJ virkistää
OAJ:n jäsenyys tuo sinulle upeita virkistysja lomaetuja. OAJ omistaa noin 700
lomaviikkoa Holiday Clubin lomakohteissa
Suomessa ja Ruotsin Åressa. Viikkovuokrat
ovat alle puolet markkinahinnoista. Lisäksi
järjestön yhteistyökumppanit tarjoavat lomaja majoituspalveluja edulliseen jäsenhintaan
esimerkiksi useissa A-lomien kohteissa.
Poimi kaikille akavalaisten ammattiliittojen
jäsenille räätälöidyt edut osoitteesta
memberplus.fi. Jäsenkortilla saat myös
alennuksia kylpylöissä ja lomapaikoissa.
TIINA TIKKANEN TEKSTI, PAULIINA MÄKELÄ KUVITUS

Rentoa
mökkilomaa

Opettajaporukalla
virkistymään

Edullisesti
museoissa

Piia Kohonen,
ammatillinen opettaja, Kouvola

Suvi Louhema,
äidinkielenopettaja, Pori

Sameli Valkama,
luokanopettaja, Turku

Meillä ei ole omaa kesämökkiä, ja olen perheeni kanssa
hyödyntänyt parina kesänä Tirvan
lomakylän edullisia vuokramökkejä 20 kilometrin päässä kotoamme Kouvolasta. OAJ:n jäsenenä
säästämme satoja euroja vuodessa
vuokrauskuluista. Osaan mökeistä
saa ottaa lemmikin, joten koirammekin pääsee lomalle mukaan.
Mökit ovat siistejä ja niissä on
kaikki mukavuudet.
Parasta Tirvan virkistysalueella on kaunis ympäristö, hyvät
lenkkeilymaastot ja rantasauna.
Lapsille on tilaa pihaleikkeihin ja
peleihin. Varaaminen ja maksut
hoituvat helposti netissä, kuten
myös ovenavauskoodin saaminen. Myös kylpylöistä saadut
alennukset tuntuvat lapsiperheen
kukkarossa.”

OAJ:n Porin paikallisyhdistys tarjoaa jäsenilleen sekä
ruumiin että hengen virkistystä.
Me jäsenet pääsemme ilmaiseksi
uimaan kerran viikossa muutaman
kuukauden ajan, ja itse hyödynnän
tätä kymmenien eurojen etua joka
vuosi. Paikallisyhdistyksemme on
myös tarjonnut mahdollisuutta erilaisiin harrastuskokeiluihin, kuten
viime keväänä hydrospinningiin.
Olen päässyt myös nauttimaan
kulttuurista paikallisyhdistyksen
kautta niin teatteriesityksissä kuin
eri kulttuurikohteissa opastetuilla kierroksilla. Olemme käyneet
Ahlströmin alueella Noormarkussa ja Villa Maireassa. Teatterista
ja kulttuurikierroksilta meille
varataan aina runsaasti lippuja,
jotta me opettajat pääsemme
sinne yhdessä.”

Kävin viitisen vuotta sitten
silloisen työyhteisöni
kanssa Roomassa täydennyskoulutusmatkalla. Kaupungissa
on upea kulttuuritarjonta, ja ohjelmaamme kuuluikin päivittäin
museovierailuja. OAJ:n jäsenkortilla pääsin osaan museoista
sisään ilmaiseksi ja muihinkin
sain tuntuvat alennukset sisäänpääsymaksuista. Viikon mittaan
säästöä ehti kertyä varmasti
toistasataa euroa.
Tästä kokemuksesta viisastuneena jäsenkortti kulkee nykyään
aina mukana lompakossa ulkomailla kulttuurikohteita kiertäessä.
Kotimaan matkoilla kokemukset ovat samanlaisia. Alennusta
saa lähes joka museosta, vaikkei
ehkä ihan ilmaiseksi sisään pääsisikään. l
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Seuraa sarjaa
⊲⊲Kymmenosaisessa juttusarjassa kerrotaan, miksi
kannattaa olla OAJ:n jäsen.
⊲⊲Esittelemme jäsenyyden
iloja pitkin vuotta myös
somekanavillamme.
⊲⊲Seuraavassa osassa,
Opettajan numerossa 18,
kerromme paikallisesta
yhteisöllisyydestä.
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