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Kesäkuu 2022 

 

[Sijoita lähde tähän.] 
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S. 3 

Ideaksi myös työnantajille: Etelä-

Savon opettajien ruskaretki ja 

hyvinvointikoulutus.  

S. 5 

Etelä-Savon 

kansanedustajaehdokkaiden 

vaalipaneeli 

S.6 

Esihenkilöiden ja yhdistyksien 

toimihenkilöiden koulutukset 

 

ETELÄ-SAVON 
OPETUSALAN 
YHTEISTYÖKALENTERI 
OPETUSALAN TYÖHYVINVOINNIN KAUSI 2022-2023 

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys on asettanut tavoitteekseen lisätä opetusalan eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä. Tätä tarkoitusta varten luotiin kaudelle 2021-2022 Etelä-

Savon opettajien työhyvinvoinnin vuosikalenteri. Nyt luet samalta pohjalta rakennettua 

uutta tiedotuslehteä, jossa on asiaa sekä opetusalan työnantajille, esihenkilöille, OAJ:n 

yhdistyksille, muille opetusalan vaikuttajille sekä aivan kaikille Etelä-Savon opettajille. 

Merkitset itseäsi koskevat päivämäärät heti kalenteriisi ja ota sopivilta osin sisältöjä 

mukaan työsi suunnitteluun kollegojesi, alaistesi, hallituksen tai työryhmän kanssa. 
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KUVA 2 

 

 

KESÄ 2022 
ELIXIA ONLINE-TRAINIG KÄYTÖSSÄ OAJ:N JÄSENILLÄ 

Keväällä 2021 OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen hallitus päätti 

tarjota jäsenistölleen Elixian Online Training palvelun kaudelle 2021-

2022. Tuo sopimus on voimassa elokuulle 2022. Jos olet jäsen, mutta 

et ole vielä ottanut palvelua käyttöösi, tarkista uudet 

kirjautumisohjeet toukokuussa saamastasi sähköpostista, ellet löydä 

voit kysyä niitä uudelleen OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen 

puheenjohtajalta  

puheenjohtaja@oajetelasavo.fi 

Palvelu tarjoa apua sekä liikuntaan, lihashuoltoon että 

rentoutumiseen. Opettajien hyvinvointi on etu sekä ohjattaville 

lapsille, nuorille ja aikuisille että työyhteisöille ja opettajalle 

perheineen. Toivomme jokaisen ottavan päätöksenteossaan 

huomioon opettajien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin  

   
  

  

 

 
KUVA 4 

 

 

 

ELOKUU 2022 
SYYSKAUDEN AVAUS 

Opetusalan syyskausi aloitetaan elokuussa, kun monet opettajat 

palaavat lomiltaan. Kauden avajaisia vietetään viikolla 34. 

Maanantaina 22.8.2022 klo 18.00 OAJ:n Etelä-Savon syyskausi 

avataan etäyhteydellä Etelä-Savon kaikkiin kolkkiin. Avaustilaisuuden 

tarkemmat tiedot ja linkki tulevat OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen 

internetsivuille. Tuossa tilaisuudessa kerrotaan OAJ Etelä-Savon 

ajankohtaiset asiat sekä mahdolliset edut ja tässä esitteessä oleviin 

tietoihin tulleet muutokset. Kaikki OAJ Etelä-Savon alaisten 

yhdistyksien jäsenet ja yhteistyökumppanien edustajat ovat 

tervetulleita kuuntelemaan sekä esittämään toiveitaan yhdistyksen 

toiminnalle. 

Jäsenyhdistykset järjestävät omia kauden avajaisia joko lähi- tai 

etätilaisuuksina. 

Toivoaksemme elokuussa 2022 saamme nauttia edelleen hyvistä 

kesäisistä säistä, jotka ylläpitävät opettajien liikkumista ja itsestään 

huolehtimista.  

KUVA 3 
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SYYSKUU 2022 
RUSKARETKET  

- ELÄMÄNLAATU JA HYVÄ TYÖYHTEISÖ 

Syyskuussa työskentely on käynnissä jo kaikilla 

opetusaloilla. Silloin on hyvä nostattaa 

yhteishenkeä järjestämällä isommalla tai 

pienemmällä porukalla retkiä luontokohteisiin. 

Esimerkiksi luontopolut ja laavut ovat avoinna 

kaikille. Työntekijöistään huolehtiva työnantaja 

voi kutsua työntekijät ja tarjota heille vaikka 

mehua ja lättytaikinan. Tilaisuuden järjestäjänä 

voi toimia työnantajan lisäksi, työyhteisö tai OAJ:n 

yhdistys. Ota rohkeasti yhteys paikkakuntasi 

toimijoihin ja järjestäkää tapahtuma vaikka 

yhdessä. 

Siellä missä isompaa tapahtumaa ei järjestetä, 

kutsu työkaverisi rentoutumaan paikkaan, johon 

pääsette helposti. 

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys järjestää 

jäsenilleen työhyvinvointikoulutuksen pe-la 

30.9.-1.10.2022 Kyyhkylässä (Mikkeli). 

Koulutukseen kuuluvia etäluentoja voi 

hyödyntää myös työpaikkojen tilaisuuksien 

ohjelmien osana. 

jä   
  

LOKAKUU 2022 
OPETTAJUUS ESIIN – MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄ (MOP) KE 5.10.2022 

Opettajien rooli tasa-arvon, demokratian ja rauhan edistäjänä ja ylläpitäjänä on merkittävä koko maailmassa. Opettajien työ 

mahdollistaa varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempien työnteon sukupuoleen katsomatta. Koulutus lisää tietoa mm. tyttöjen 

oikeuksista siellä missä niitä sorretaan, sekä laajentaa näkemystä ihmisyydestä ja tietoa kaikkien oikeudesta tulla arvostetuksi 

sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon ja perheen taloudelliseen asemaan katsomatta. Siksi on hyvä, että kalenteriin 

on merkitty päivä, jolloin opettajien monipuolista ja merkityksellistä työtä nostetaan erityisesti esiin. 

Vuonna 2021 OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys kokosi nelisivuisen opettaja-liitteen, joka julkaistiin MOP-päivänä 5.10.2021 alueemme 

sanomalehdissä (Länsi-Savo, Itä-Savo ja Pieksämäki-lehti). Tuohon liitteeseen oli nostettu esiin esimerkkejä eri koulutusasteilta, eri 

puolilta maakuntaa sekä isoilta ja pieniltä paikkakunnilta. Lokakuussa 2022 julkaisemme jälleen juttuja eri kouluasteilta, joskin 

pienimuotoisemmin. Jos sinulla on hyviä ideoita juttujen aiheista tai kirjoittajista lähetä niitä syyskuun alkuun mennessä osoitteeseen 

puheenjohtaja@oajetelasavo.fi. Tämän lisäksi meillä on somekampanja otsikolla ”Otteita opettajien elämästä”. 

Jäsenyhdistyksemme järjestävät erilaisia tilaisuuksia jäsenilleen maailman opettajien päivän kunniaksi. Seuraa alueyhdistyksen ja oman 

yhdistyksesi tiedottamista tapahtumista. Voit ottaa myös yhteyttä suoraan yhdistyksen hallituksen jäseniin ja tehdä omia ehdotuksia 

tilaisuuksista tai paikoista, joissa haluaisit MOP-päivää juhlistaa. 

  

KUVA 5 
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MARRASKUU 2022 
TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU 

  
  

  

Mitä suurempia pandemioita ja kriisejä maailmassa on, sitä 

merkittävämmäksi työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät asiat 

nousevat. OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen toimintaan kuuluu 

oleellisena osana työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten 

kouluttaminen. Sen lisäksi nostamme opetusalan työsuojeluun liittyviä 

asioita keskusteluun. Vuonna 2021 tilasimme Etelä-Savon 

pelastuslaitokselta opastusvideon koulujen ja oppilaitosten 

turvallisuudesta. Videota voi hyödyntää Etelä-Savon oppilaitosten 

esihenkilöiden ja henkilöstön turvallisuuskoulutuksissa. Linkki videoon 

tässä. Video löytyy myös OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen nettisivuilta. 

Viikolla 45 vietämme Etelä-Savon opetusalan työturvallisuus ja 

työsuojeluviikkoa. Järjestämme keskiviikkona 10.11.2022 

työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille oman koulutusillan. 

Torstaina 11.11.2022 tarjoamme turvallisuusteemaisen etäluennon, jota 

jäsenyhdistykset voivat hyödyntää esimerkiksi järjestäessään omia tilaisuuksia tai jäsenet voivat seurata itsenäisesti. Kannustamme 

kaikkia jäsenyhdistyksiä lisäämään työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten työn näkyvyyttä. Yhdistykset voivat myös kutsua 

jäseniään tilaisuuteen, jossa luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu tulevat jäsenilleen tutuksi. 

Työsuojeluviikko päättyy 12.11.2022 nenäpäiväkeräyksen konserttiin, jota kaikki voivat seurata perjantain kunniaksi kotisohviltaan. 

Työnantajat, yhdistykset ja/tai yksittäiset opettajat voivat osallistua omalla panoksellaan keräykseen. Rauha ja turvalliset olosuhteet 

maailman lapsilla edesauttavat meidän jokaisen turvallisuutta. Koulutus edesauttaa rauhan säilymistä.  

 

 

KUVA 7 GLÖGI-ILLAN KATTAUS MIKKELISSÄ 

GLÖGI-ILLAT 
ETELÄ-SAVON LOPPUVUODEN PERINNE 

Opettajia virkistävät tapahtumat houkuttelevat jäsenistöä, mikä on hyvä asia. 

Alueyhdistyksessä toiveena on, että tapahtumien osalta löytyisi tasapaino 

tilaisuuksien houkuttelevuuden, kustannuksien ja edunvalvonnan tavoitteiden 

osalta. Niinpä kannustamme yhdistyksiä huomioimaan tilaisuuksia 

järjestettäessä se, että kaikilla halukkailla olisi mahdollisimman hyvät 

mahdollisuudet osallistua ja tilaisuudessa huomioidaan edunvalvonta joko 

yhteistyönä työnantajien kanssa tai nostamalla esiin esimerkiksi työsuojelu ja 

työehtosopimuksiin liittyvät asiat. 

Alueyhdistys panostaa toimintaan, jossa edunvalvonnalla on oleellinen rooli ja 

joka hyödyttävät mahdollisimman tasaisesti jäsenistöä koko Etelä-Savon alueella. 

Omalla rahoituksellaan yhdistyksillä on mahdollisuus järjestää tilaisuuksia, joissa 

painotus on opettajien virkistäytymisessä ja jotka toimivat hyvin jäsenhankinnan 

näkökulmasta. 

KUVA 6 SODAN JA RAUHAN KESKUS MUISTI, TYÖTURVALLISUUDEN 

HISTORIAA 

https://drive.google.com/file/d/1WVZvQ6aQEEDuvZDo8uNM3vc8HAFYV-cC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVZvQ6aQEEDuvZDo8uNM3vc8HAFYV-cC/view?usp=sharing
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KUVA 8 JOULUKUUSI MIKKELIN TORILLA 

 

TAMMIKUU 2023 
YHDESSÄ TYÖNANTAJAN KANSSA 

  
  

  

Yhteistyö työnantajien, esihenkilöiden, opettajien ja eri toimijoiden kesken on tärkeä osa sujuvaa opetusalan alueellista 

kehittämistä. OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksessä on tavoitteena luoda Etelä-Savoon perinne tapahtumasta, joka kokoaa nämä 

kaikki opetusasalan eri toimijat yhteiseen keskusteluun. Tammikuulle 2022 suunnitelimme opetusalan yhteen kokoavan 

tilaisuuden, johon kutsuimme luennoitsijaksi Helsingin yliopiston psykologian emeritus professorin Liisa Keltikangas-Järvisen. 

Koronapandemiasta johtuen lähitilaisuus jouduttiin perumaan, mutta etäluento sai suuren suosioon. Kuulijoita oli noin 200 eri 

koulutusasteilta ja eri rooleista.  

Tammikuussa 2023 kutsumme jälleen Etelä-Savon opetusalan toimijat yhteiseen keskusteluun. Haastamme 

kansanedustajaehdokkaat koulutusta käsittelevään paneelikeskusteluun, jonka vetäjäksi kutsumme OAJ:n uuden puheenjohtajan 

Katariina Murron. OAJ Etelä-Savon hallitus valitsee lähitilaisuuden paikan ja kutsuu vieraakseen myös esimerkiksi AVI:n edustajia. 

Tämän lisäksi haastamme kaikki jäsenyhdistyksemme järjestämään lähitilaisuuden omien työnantajiensa edustajille yhdessä 

yhdistyksen hallituksen sekä työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten kanssa. Lähitilaisuuden voi järjestää luennon 

yhteyteen tai omalla paikkakunnalla itse valituissa tiloissa, jossa OAJ:n Etelä-Savon järjestämän luennon voi kuunnella tilaisuuden 

alustuksena. 

 

 

JOULUKUU 2022 
LEPO JA RENTOUTUS 

Joulunaikaan monilla opetusalan ammattilaisia on pidempi loma, 

jolloin on mahdollista rentoutua ja kerätä voimia kevätkaudelle. 

Jäsenyhdistykset voivat järjestää pikkujouluja tai muita joulunajan 

tapahtumia. OAJ:n Alueyhdistys muistuttaa levon ja rentoutumisen 

merkitystä opettajien jaksamiselle, niinpä emme joulukuussa järjestä 

omia tapahtumia. Sen sijaan tilaamme alueellamme toimivalta 

oppilaitokselta työhyvin-voinnin ja rentoutuksen joulukalenterin, 

jonka ”luukut” aukeavat yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. 

Vuonna 2021 Tanhuvaaran opiston opiskelijat laativat joulukalenterin 

ja saivat alueyhdistykseltä siitä hyvästä stipendin, jolla kartuttivat 

omaa retkikassaansa. Joulukuun 2022 joulukalenterin osalta 

toimijoista ei ole vielä tehty sopimusta. Voit ehdottaa joulukalenterin 

tekijöitä. Ensisjiaisesti toivomme kalenterin tekijäksi toisen asteen tai 

ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Ehdotuksia voi lähettää 

koulutusjaoston puheenjohtaja Teija Mustaparralle 

(teija.mustaparta@sulkava.fi) elokuun 2022 loppuun mennessä. 

 

KUVA 9 OAJ ON THE ROAD 2019 



6 
 

 

 
KUVA 10 

 

 

HELMIKUU 2023 
HIIHTORETKILUISTELU – VIRKISTYS JA HYVINVOINTI 

Neljä vuodenaikaa on Suomen luonnon rikkaus, jota ei kannata 

unohtaa työhyvinvoinnin ylläpitämisen suunnittelussa. 

Syksyisen ruskaretki-viikon talvinen vastine on talviliikuntaan 

kannustava Hiihtoretkiluistelu- viikko 6. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman monen jäsenyhdistyksen 

ja työyhteisön puitteissa sovittaisiin henkilöstön/jäsenten 

ulkoiluretkipäivä.  

Toivomme, että myös työnantajat saataisiin mukaan pienellä 

panoksellaan esimerkiksi mehu/kahvitarjoilun muodossa. 

Mikäs sen mukavampaa, jos työnantajan edustaja kaataisi 

vaikka lämmintä mehua työntekijän kuppiin kiittäen samalla 

riviopettajaa hänen antamastaan työpanoksesta. 

Kannustamme eri toimijoita ottamaan rohkeasti yhteyttä 

toisiinsa käytännön järjestelyiden sopimiseksi.  

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys päättää viikon jäsenille 

tarjottavalla pe-la työhyvinvointikoulutuksella, jonka luentoja 

tarjotaan kaikille seurattavaksi etänä. Tarkemmat tiedot 

alueyhdistyksen koulutuksesta tiedotetaan syksyllä 2022. 

   
  

MAALISKUU 2023 
ESIHENKILÖT ESIIN 

Yksikään oppilaitos tai varhaiskasvatuksen yksikkö ei toimi sujuvasti ilman ammattitaitoista ja hyvinvoivaa esihenkilöä. Niinpä maaliskuu 

teemaksi on nostettu Etelä-Savon oppilaitoksien ja varhaiskasvatuksen yksiköiden esihenkilöt.  

Maaliskuussa 2022 OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys oli varannut Anttolanhovista neljä rinnehuvilaa ja tavoitteena oli tarjota koulutusta, 

vertaistukea ja virkistystä esihenkilöille perjantaista lauantaihin. Valitettavasti ilmoittautuneita oli niin vähän, että koulutus jouduttiin 

perumaan. Syynä saattoi olla alkuvuodesta 2022 Etelä-Savossa pahentunut koronapandemia tilanne. 

Tavoitteenamme on järjestää suunnitellun kaltainen tilaisuus joko 10.-11.3.2023 tai 17.-18.3.2023. Kannustamme kaikkia lähettämään 

ideoita koulutuksen paikasta ja tarkemmasta ohjelmasta OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen toimijoille esimerkiksi osoitteella 

puheenjohtaja@oajetelasavo.fi syyskuun loppuun 2022 mennessä. 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT ESIIN 

OAJ:n yhdistyksen toiminta edellyttää hyvin perehtyneitä motivoituneita ja hyvinvoivia toimihenkilöitä. Niinpä järjestämme myös 

yhdistyksien puheenjohtajille ja sihteereille koulutusviikonlopun. Ideoita ajankohdasta, paikasta ja ohjelmasta voi lähettää OAJ:n 

Alueyhdistyksen alueasiantuntijalle, puheenjohtajalle tai koulutusjaoston puheenjohtajalle. Yhteystiedot löytyvät alueyhdistyksen 

sivuilta.  

On myös mahdollista, että nämä kaksi koulutusta jossain määrin yhdistetään toisiinsa. Seuraa alueyhdistyksen tiedotteita. 

  

mailto:puheenjohtaja@oajetelasavo.fi
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HUHTIKUU 2023 
YHTEINEN ETELÄ-SAVO 

  
  

  

Huhtikuussa järjestetään perinteisesti OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen 

sääntömääräinen kevätkokous, johon kutsu lähetetään yhdistyksien kautta 

kaikille OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen jäsenyhdistyksien jäsenille. 

Totesimme OAJ:n Etelä-Savon hallituksessa, että samalla, kun kutsumme 

ihmisiä kokoukseen voisimme myös järjestää Etelä-Savon opetusalan 

yhteiseset kevätkarkelot. 

Keväällä 2022 vietimme OAJ:n Etelä-Savon 12-vuotisjuhlia, joiden puhujaksi 

saimme OAJ:n puheenjohtajan tehtävänsä jättäneen Olli Luukkaisen. Hänen 

aikataulunsa oli niin tiukka, että ajatus kokouksen ja juhlien yhdistämisestä 

ei onnistunut, vaan juhlat pidettiin 2.4.2022 ja varsinainen kokous vasta 

28.4.2022. Molemmat järjestettiin Savonlinnassa.  

Vuonna 2023 voisimme tavoitella jälleen sääntömääräisen kokouksen ja kevätkarkeloiden yhdistämistä. Kokous pidetään huhtikuun 

loppupuolella. esimerkiksi perjantaina 21.4.2023. Heitämme haasteen jäsenyhdistyksille. Haluatteko haastaa Etelä-Savon opettajat 

yhteisiin iltamiin OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen tuella? Innokkaat jäsenyhdistykset voivat ilmoittautua joko alueasiantuntijalle 

tai puheenjohtajalle lokakuun 2022 loppuun mennessä. Nyt olisi mahdollisuus aloittaa uusi perinne, jossa opetusalan talvikausi päättyy 

vuosittain eri paikkakunnille paikallisten yhdistyksien yksin tai yhdessä organisoimiin kevätkarkeloihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOUKOKUU 2023 
WAPAUS, WAPPU JA KARTTAKEPIN KATKOJAISET 

Etelä-Savon OAJ:n yhdistyksellä on monia erilaisia perinteisiä kevätjuhlia, joilla on pitkät 

perinteet, joiden jatkuminen on jäsenyhdistyksille merkityksellisiä. Lämpimät kelit 

kannustavat yhdistyksiä luomaan myös uusia perinteitä. 

Toukokuu on monelle kiireistä aikaa kokeiden, arviointien, kevätjuhlien ynnä muiden 

järjestelyissä sekä tietenkin mökki- ja veneilykautta avatessa Saimaan ja monien muiden 

järvien rannoilla.  Lisäksi haastamme opettajat leikkimieliseen kasvatuskampanjaan, mutta 

siitä kerromme lisää myöhemmin…  

KESÄ 2023 
HYVINVOINTIA AURINGOSTA 

Suomen kesä tarjoaa runsaasti valoa puutarhaan ja rannoille. OAJ:n kesätapahtumia ovat 

olleet mm. Suomi-areena Porissa. Alkukesästä monet yhdistykset järjestävät myös 

virkistäytymiskoulutuksia ja tulevan kauden suunnitteluseminaareja. Etelä-Savon osalta 

näiden suunnitelmiin palataan tarkemmin talvella 2022-2023. 

 

 

KUVA 11 OAJ ETELÄ-SAVON 12-VUOTISJUHLA OLAVINLINNASSA 

KUVA 12 
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Kuukausi Teema Muistettavat 
päivämäärät 

Tapahtumia ja aiheita Eräpäivät ja 
lisähuomiot 

Kesä 2022 Aurinkoa ja 
jatuksen virtaa 

 Toivomukset 
alueyhdistyksen tulevalle 
kaudelle 

20.6.2022 

Elokuu 2022 Kauden avaus 22.8.2022 Etätilaisuus kaikille 
Opetusalan 
ammattilaisille. 

15.8.2022 
Joulukalenteri- 
ehdotukset 

Syyskuu 2022 Ruskaretki vko 39 
30.9-1.10.2022  

Hyvinvointikoulutus ja 
etäluentoja 

1.9.2022  
MOP liitteen  
kirjoittajat 

Lokakuu 2022 Opettajat esiin MOP 5.10.2022 Lehdistöliite 3.-4.10.2022 LM,TSV 
neuvottelupäivät 

Marraskuu 2022 Työturvallisuus vko 45 
10. ja 11.10.2022 

Työsuojeluvaltuutetut ja 
luottamusmiehet esiin 

Glögi-illat 
Jatkonope-koulutus 

Joulukuu 2022 Lepo ja rentoutus 1.-24.12.2022 Joulukalenteri  

Tammikuu 2023 Yhdessä 
työnantajan kanssa 

Pvm ilmoitetaan 
myöhemmin 

Eduskuntavaaliehdokkaide
n paneeli 

EDUCA 
27.-28.1.2023  

Helmikuu 2023 Hiihtoretkiluistelu vko 6 
10.-11.2.2023 

Hyvinvointikoulutus ja 
etäluentoja 

22.-23.2.2023 
LM n.päivät 

Maaliskuu 2023 Esihenkilöt esiin 10.-11.3. / 
17.-18.3.2023 

Esihenkilöiden ja 
puheenjohtajien koulutus 

Siemenet itämään 

Huhtikuu 2023 Kaikki yhdessä Pvm ilmoitetaan 
myöhemmin 

OAJ Etelä-Savon 
kevätkokous ja kekkerit 

2.4.2022  
Eduskuntavaalit 

Toukokuu-kesäkuu 
2023 

Kohti kesää Vappu 1.5. ja 
lakkiaiset 3.6.2023 

Etelä-Savon  
kasvattaja-kisa 

2.5.2022 
Ideat kaudelle  
2023-2024 

Näiden lisäksi  OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys järjestää myös muita koulutuksia ja tilaisuuksia. Seuraa tiedotuksia ja 

yhdistyksen nettisivuja ja Facebookia. 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT OAJ Etelä-Savo: Vahvaa edunvalvontaa | OAJ:n alueyhdistys (oajetelasavo.fi) https://oajetelasavo.fi 

https://www.facebook.com/oajetelasavo 

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen toimisto: Vuorikatu 11 A 5, 50100 Mikkeli, 0440 151 442, aluetoimisto@oajetelasavo.fi 

Puheenjohtaja: Jorma Flinkman, 0400 455 230 puheenjohtaja@oajetelasavo.fi  

Alueasiantuntija: Merja Kankaanpää 044 981 4606, alueasiantuntija.oaj.etelasavo@gmail.com 

 

Kuvat 1-5, 10 ja 12 Microsoftin kuvapankki, kuvat 6-9 ja 11 Merja Kankaanpää 

 

 

Yh 

Muistilista. Merkitse tästä tärkeät päivämäärät kalenteriin 
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