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ALUEYHDISTYSTIEDOTE 3/2020
16.12.2020
Tervehdys alueyhdistyksestä!

Poikkeuksellinen vuosi on päättymässä. Tässä kuulumisia OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen syksyn toiminnasta.
KORONAN VAIKUTUKSIA TOIMINTAAN JATKUI SYKSYLLÄ
Koronaviruksella ja sen aiheuttamilla poikkeustoimilla on ollut suuri vaikutus kaikkien jäsenten ja myös alueyhdistyksen toimintaan koko vuoden ajan. Perustoimintaamme kuuluneita tilaisuuksia on jouduttu perumaan, tai niitä on toteutettu etäyhteyksin myös syksyn
aikana. Etäyhteyksin on hoidettu yhdistyksen kokouksia sekä aktiiveille ja laajemminkin jäsenistölle tarkoitettuja tapahtumia. Myös yhdistyksen kevätkokous siirtyi poikkeuksellisesti
viranomaisten ja OAJ:n ohjeiden mukaisesti elokuulle.
Jäsentemme arki päiväkodeissa, kouluissa ja koko opetussektorilla jatkui koronan ehdoilla
heti kesälomien jälkeen. Yksittäiset koronaviruksen altistumisketjut vaikuttivat koko syksyn
ajan eri puolilla Etelä-Savoa. Kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuivat kevään tilanteesta poiketen paikalliset etäopetusjaksot, jotka pääosin olivat onneksi kevään jaksoja lyhyempiä.
Etäopetusta toteutettiin terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti eripituisina jaksoina
useissa eri oppilasryhmissä ja eri paikkakunnilla yläluokilla, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Syksyn aikana kokonaisia kouluja tai yksiköitä määrättiin ajoittain etäopetukseen. Myös ammattikorkeakoulussa siirryttiin jo syksyn alussa pääosin etäopetukseen.
Etäopetukseen siirtyminen oli useimmissa tapauksissa kevättä helpompaa teknisesti,
mutta erittäin raskasta sekä opettajille että oppilaille/opiskelijoille. Keväällä liian moni oppija jäi oppimistavoitteissa jälkeen, eikä syntynyttä vajetta ole syksynaikana kurottu umpeen. Osin vaje on vain kasvanut.
Digitaalisten välineiden hyödyntäminen alueyhdistyksen toiminnassa arkipäiväistyi edelleen. Kokousten lisäksi järjestimme yhdistysten aktiiveille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja myös jäsenille useita eri tilaisuuksia etäyhteyksien avulla. Kaikkiaan näitä tilaisuuksia oli syksyn aikana alun toistakymmentä. Ainakin Teams, Webex ja Zoom ovatkin jo
useimmille tuttuja välineitä erilaisten etätilaisuuksien järjestämisessä.
KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin Pieksämäellä Hiekanpään koululla 26.08.2020. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019.
Syyskokous pidettiin etäkokouksena 26.11.2020 koronatilanteen vuoksi. Kokous hyväksyi
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Erovuoroisten hallitusjäsenten ja varajäsenten tilalle valittiin uudet toimijat.
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Alla muutamia nostoja hallituksen kokouksissa käsiteltyjä asioita. Hallitus on syksyn aikana kokoontunut kolme kertaa (24. elokuuta, 04. marraskuuta ja 02. joulukuuta). Hallituksen kokousten valmisteluta vastaa työvaliokunta puheenjohtajan kanssa.
•
•

•

Koronatilanteen vuoksi perinteiset MOP-päivän tilaisuudet ja glögi-illat päätettiin peruuttaa ja näin säästyneet varat ohjattiin suoraan paikallis- ja opettajayhdistyksille.
Yhdistykset järjestivätkin rahoilla monenlaista toimintaa.
Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu ja alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen olivat keskeisesti esillä kokouksissa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsiteltiin
syyskokouksessa. Osa suunnitelluista asioista konkretisoituu vuoden 2021 toimintasuunnitelman kautta ja osa muussa toiminnassa. Aluetoimijoille suunnatun OAJ:n
toteuttaman aluetoimintakyselyn tulokset antoivat myös hyödyllistä tietoa suunnittelun pohjaksi. Viestintä ja alueellinen vaikuttaminen nousevat jatkossa aiempaa
enemmän esille.
Alueyhdistyksen verkkosivut päätettiin uudistaa ja työ saatiin valmiiksi syyskokoukseen mennessä.

Edunvalvonta- ja Koulutusjaosto kokoontuivat säännöllisesti ja käsittelivät vastuualueidensa aiheita. Kokoustamisen lisäksi jaostot järjestivät useita tilaisuuksia syksyn aikana
pääosin etäyhteyksin, mutta osin myös livetapaamisina.
MUUTA TOIMINTAA JA POIMINTOJA
•

•
•

Etäkoulutuksista muutama nosto: Talouden tunnusluvut, Esimiesten hyvinvointikoulutus, D-alueen yhteinen kunnallisvaalitapahtuma, Palkkauksen paikalliset
erät -koulutus sekä koulutukset (2 kpl) yleissivistävien koulujen rehtoreille ja varhaiskasvatuksen esimiehille.
Livenäkin kokoonnuttiin mm. Alueellisille yhteistoiminnan neuvottelupäiville Kotkaan
ja Työhyvinvoinnin- ja työssäjaksamisen koulutukseen Anttolanhoviin.
Jäsentilaisuudet/jäsenillat järjestettiin marraskuussa Mäntyharjulla ja Pertunmaalla.
Näitä pienempien paikkakuntien tilaisuuksia jatketaan systemaattisesti myös
vuonna 2021.

Nyt siirrymme pian ansaitulle joulutauolle. Ladataan nyt hetki akkuja ja vietetään turvallista
joulua. Työ jatkuu taas vuodenvaihteen jälkeen.
Hyvää joulua ja tulevaa vuotta kaikille!
Terveisin
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Jorma Flinkman
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@oajetelasavo.fi
puh. 0400 455 230
www.oajetelasavo.fi HUOMAA uudistuneet verkkosivut!

