
 
Hallitus 27.5.2021 
 

Hallituksen kevään viimeinen kokous pidettiin edelleen etäyhteyksin koronaepidemian 

vuoksi. Webex yhteydet ovat nyt muuttuneet Teams yhteyksiksi, ja jatkossa käytämme 

Teamsia ensisijaisena etäyhteysvälineenä etätilaisuuksissa.  

Kokouksen alun vakiokohtien jälkeen kuultiin OAJ:n valtuustokuulumisia. Ministeri 

Ohisalon tervehdysten jälkeen käsittelyssä olivat järjestörakenteen uudistus 

alueyhdistysten osalta, valtuuston koko ja SOOL ry:n jäsenen ottaminen mukaan 

hallitukseen.  

Alueasiantuntija nosti esiin puheenvuorossaan inklusiivisen opetuksen aiheuttaman 

kuormituksen opettajille ja oppilaille. Hyvinvointihankkeen hakemusta on täydennetty ja 

hakemus on lähetty OAJ:n hyvinvointirahastolle. Työhyvinvoinnin vuosikellosta lähetetään 

tiedot sekä jäsenyhdistyksiin, oppilaitoksien esimiehille sekä kuntien ja oppilaitoksien 

työnantajien edustajille. Puheenjohtaja ja alueasiantuntija ovat käyneet vuosittaisen 

aluekeskustelun OAJ:n toimiston kanssa. Keskustelussa käsiteltiin lukuvuoden 2020–2021 

toimintaa ja näkemyksiä mahdollisiin aluetoiminnan rekanteen muutoksiin. Nyt asiasta on 

liian vähän tietoa ja alueellinen toiminta turvataan mielestämme hyvin nykymallilla. Uusien 

ehdotuksien osalta toivottiin niiden tarkempaa suunnittelua ja sisällön avaamista ennen kuin 

yhdistyksien täytyy tehdä päätöksiä ja valintoja esitettyjen vaihtoehtojen osalta.        

Taloudenhoitaja kertoi, että kevään aikana on laskettu alueyhdistyksen tilinpäätöksestä 

summat OAJ:n laatimaan tilikarttaan ja tiedot on toimitettu eteenpäin.   

Edunvalvontajaoksen puheenvuorossa kerrottiin 4.5.2021 pidetystä Minna Huotilaisen 

koulutuksesta ”Mikä on aivoille paras tapa tehdä työtä?”, johon osallistui etäyhteyden kautta 

yli 50 osallistujaa. Ammatillisten alojen opettajien keskustelutilaisuus vuosityöajasta oli 

06.05.2021. Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten tilaisuus oli 17.05.2021. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun liittyvä tilaisuus siirtyy syksyyn. 

Koulutusjaoksen puheenvuorossa käytiin läpi kevään toetutuneita koulutuksia: 07.04.2021 

Tekijänoikeus opettajan työssä, 28.04.2021 Opettajien ja koulun oikeudet, vastuut ja 

velvollisuudet. Koulutusjaosto jatkaa toiminnan suunnittelua Työhyvinvoinnin vuosikellon 

2021–2022 toteuttamisesta syksyllä 2021.    

Tiedotustiimi kokoontui 18.05.2021. Kuntavaaliehdokkaiden blogeja ei ole saatu niin paljon, 

kuin oli tavoitteena. Sähköisen kalenterin käyttöä on tarkoitus kehittää ja hyvinvoinnin 

vuosikellon pohjalta voidaan muokata koko yhdistyksen toiminnan vuosikello.   

Alueyhdistys päätti hankkia jäsenten käyttöön Elixia OnlineTraining palvelun 1.6.2021 alkaen. 

Sopimus on voimassa eloluuhun 2022 saakka. Käyttöönotosta tehdään ohjeet (ohje + video) 

jäsenille ja ne lähetetään yhdistyksille toimitettavaksi jäsenistölle.  



Kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle. OAJ:llä on valmis lehtimainospohja, jota voi käyttää 

kuntavaalimainoksen osalta. Todettiin, että paikkakunnan suurin OAJ:n yhdistys toimisi 

vaalimainoksen laatimisen vetäjänä ja samaan mainokseen kutsuttaisiin myös muiden OAJ:n 

jäsenten mainos. Alueyhdistys voi maksaa osan lehtimainoksesta, jolloin alueyhdistyksen 

osuus kattaa pienempien yhdistyksien jäsenien mainoksen kustannuksien osuuden. 

Alueyhdistys on muutamia kertoja osallistunut Suomi Areena tapahtumaan Porissa. 

Satakunnan OAJ on lähettänyt viestin, jossa kerrottiin Suomi Areenan ohjelmasta ja kutsui 

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen edustajia tapahtumaan. Hallitus päätti, että OAJ:n Etelä-

Savon alueyhdistys ei osallistu tänä vuonna Suomi Areenaan. 

Lopuksi puheenjohtaja muistutti opettajauuden arvostushankkeesta ja tulevista tapahtumista. 

Suunnitteilla on koulutus mahdollisesti 17.–18.09.2021 Lappeenrannan Holiday Clubissa. 

 

Kiitos kevään työskentelystä ja hyvää kesää kaikille.  

 

Tiivistelmän kokosi 

Jorma Flinkman 

puheenjohtaja  

 

  


