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TERVEHDYS ALUEYHDISTYKSESTÄ!  
 

Toinen poikkeuksellinen vuosi on päättymässä. Tässä hieman kuulumisia alueyhdistyksestä ja 
katse on myös jo tulevassa.  

Alueyhdistyksen toiminta on ollut koronapandemiasta huolimatta moninaista. Pandemia on 
toimintaa rajoittanut, mutta edunvalvontayötä on tehty yhdessä yhdistysten ja luottamusmiesten 
sekä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Koulutus- ja virkistystilaisuuksia on pystytty järjestämään 
myös lähitilaisuuksina ja tietenkin myös etänä verkkojen välityksellä. Nyt syksyn aikana toimin-
taa on ohjannut elokuussa startannut Työhyvinvoinnin vuosikello, jonka mukaisesti toimintaa 
alueyhdistys ja yhdistystasolla on ollut kuukausittain.  

Alueyhdistyksen hallitus on kokoontunut säännöllisesti. Hallituksen kokouskuulumiset löytyvät 
verkkosivuiltamme aineistot-osasta. Sieltä löytyvät keskeisimmät päätökset ja muuta tietoa halli-
tustyöstä. Osoitteesta https://www.oajetelasavo.fi/aineistot/ löytyy myös syyskokouskuulumiset. 
Ajankohtaista-osassa ovat viimeisimmät kuulumiset, joista suurin osa löytyy myös Facebook si-
vuiltammekin. Kaikkia alueemme jäseniä toivommekin seuraajiksi ”faceen” ja vakiokävijöiksi 
myös verkkosivuillemme.  

Elixia online Training -palvelu on jäsenten käytössä ainakin elokuun 2022 loppuun saakka. 
Toivottavasti jäsenet ovat sen löytäneet. Yhdistyksille on palvelun käytöstä lähetetty ohjeita ja 
niitä voi kysyä mm. alueyhdistyksen puheenjohtajalta.  

OAJ:n valtuustovaalit pidetään ensi keväällä ja ehdokasasettelu on menossa tammikuun 15. 
päivään saakka. Toivomme ensinnä runsaasti ehdokkaita alueeltamme ja tietenkin hyvää ää-
nestysaktiivisuutta varsinaisessa vaalissa. Tehdään yhdessä työtä, jotta Etelä-Savon asiat 
OAJ:n valtuustossa ovat jatkossa hyvin esillä.  

Keväällä käydään myös työmarkkinaneuvotteluja. OAJ:n on neuvotteluihin valmiina. Jäseniä 
haluamme muistuttaa jäsenrekisterissä olevien tietojen päivittämisestä. Erityisesti sähköposti-
osoitteiden on oltava oikein ja myös siviiliosoitteen näkyä.  

Alueyhdistyksen keskeinen tehtävä on tukea paikallis- ja opettajayhdistyksiä toiminnas-
saan. Alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiantuntija kantavat tästä suurimman vastuu.  

http://www.oajetelasavo.fi/
http://www.facebook.com/oajetelasavo
https://www.oajetelasavo.fi/aineistot/
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Olkaa meihin yhteydessä. Tulemme mielellämme mukaan, vaikka hallitusten kokouksiin kerto-
maan terveisiä. Myös vuosikokouksissa vierailemme mielellämme, emmekä yleensä tule tyhjin 
käsin paikalle. Ollaan siis yhteyksissä.        

 
Nyt siirrymme pian ansaitulle joulutauolle. Ladataan nyt hetki akkuja ja vietetään turvallista jou-
lua. 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 

 

 

 

 

 

 

 


