OAJ SATAKUNNAN JA OAJ VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYSTEN
ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Aika

Torstai ja perjantai, 1.-2.10.2020

Paikka

Ruissalon kylpylä
Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
www.ruissalospa.fi

Kohderyhmä

Yhteistoimintakoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuntien YTelimissä toimivat OAJ:n jäsenet. Yhteistoimintakoulutukseen ovat
koulutussopimuksen mukaan oikeutettuja osallistumaan yhteistoimintaelimen
jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu ja työsuojelupäällikkö.

Tavoite

Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden
yhteistoimintaosaamista ja tukea heitä yhteistoimintatehtävissään. Kursseilla
esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja.

Sopimuskoulutus

Virka- tai työehtosopimuksen mukaiseen sopimuskoulutukseen oikeutetut
anovat koulutukseen osallistuakseen palkallisen virkavapauden/työloman.
Palkallista virkavapautta/työvapaata anotaan oppilaitoksen/päiväkodin
työpäiviksi.
Ehdoton edellytys on läsnäolo koko koulutuksen ajan.
Kurssi on hyväksytty kirjeessä KT 12/2019, 21.11.2019.
Kunnallisen ammattiyhdistyskoulutusta koskevan sopimuksen mukaisesti on
JUKO/OAJ järjestävänä organisaationa oikeutettu saamaan ruokailu-/kurssikustannusten korvausta kaksipäiväisestä koulutuksesta yhteensä 51,12 €.
Korvaus laskutetaan suoraan työnantajalta. Verkkolaskutusosoite annetaan
ilmoittautumisen yhteydessä.

Virkavapaus

Ano virkavapautta vasta, kun olet saanut vahvistuksen neuvottelupäiville
osallistumisesta!

Liitteenä on linkki OAJ:n sivuille, josta lomakkeet voi hakea. Jokaiselle
sopimusalalle on oma hakemuslomake ja lomakkeista löytyy lisää
sopimusalakohtaista tietoa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumiseksi.
Hakemuspohjat:
Työvapaahakemus, Sivistystyönantajat
Työvapaahakemus, Sivistystyönantajat/yliopistot
Työvapaahakemus, AVAINTA
Virkavapaushakemus, valtio
Virkavapaushakemus, kunta
Matkustamien koulutuspaikalle.
Yhteiskuljetuksen järjestämistä Ruissaloon satakuntalaisten osalta arvioidaan
ilmoittautumisajan jälkeen. Tarvittaessa asiasta informoidaan tarkemmin.
Ensisijaisesti matkat tulee tehdä julkisilla kulkuneuvoilla tai perustellusta
syystä omalla autolla. Turusta Ruissalon pääsee Fölillä numero 8, joka lähtee
Puutorilta.
Kilometrikorvaukset korvataan vain silloin, kun se on tarkoituksenmukaisin
matkustustapa tai autolla matkustaa useampi samaan tilaisuuteen tulija.
Yhdistykset suosittelevat kimppakyytejä.
Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 1.8. - 1.9.2020 verkkosivuilla, www.oajvs.fi, olevan
linkin kautta. Ilmoittumisessa tarvitset OAJ:n jäsennumeron ja työnantajan
laskutusosoitteen. Koulutukseen otetaan 35 Satakunnasta ja 35 VarsinaisSuomesta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutukset

Esteen sattuessa peruutukset tehdään välittömästä. Peruutukseen liitetään
10.9.2020 jälkeen lääkärintodistus tai vastaava selvitys. Peruuttamattomasta
tai 10.9. jälkeen ilman yllä mainittua selvitystä tehdystä peruutuksesta
veloitetaan 220 euroa.
Illallinen varataan lähtökohtaisesti kaikille osallistujille. Illallisen voi peruuttaa
ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli varausta ei peruta, käyttämättömästä
illallisvarauksesta peritään 40 euroa.

Lisätietoa

Käytännön järjestelyt ja ilmoittautuminen: Tuija Mäntsälä, ilmo@oajvs.fi tai
puhelin 040 7769727 ja 0505985223.
Koulutuksen ohjelmaan liittyvät kysymykset: Maijumarjut Polviander
marjut.polviander@oajvs.fi tai puhelin 0407540547.

Vahvistus

Lopullinen ohjelma lähetetään ilmoittautuneille kurssivahvistuksen liitteenä
viimeistään 8.9.2020.
Tervetuloa!
OAJ:N VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYS
Hallitus
OAJ:N SATAKUNNAN ALUEYHDISTYS
Hallitus

OAJ:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN
NEUVOTTELUPÄIVÄT 1. - 2.10.2020, Ruissalon kylpylä
OHJELMA
Torstai 1.10.2020
9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.00

Koulutuksen avaus, tavoitteet ja sisällöt
Alueasiamiehet Virpi Ojala ja Marjut Polviander, työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen

10.30

Sisäilmaongelmien korjaaminen
Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia, Turun kaupunki

12.00

Lounas

13.00

Työskentelyä ryhmissä, kokemuksia kentältä
Työhyvinvointi opettajan työssä, työmarkkina-asiamies Sari Melkko, OAJ ry

14.30

Terveys ja turvallisuus työssä
Fiilismittari, alueen tuloksia työmarkkina-asiamies Sari Melkko, OAJ ry

15.00

Työssä kuormittumisen tunnistaminen ja hallinta, opettajien työn ja työolojen
vaarojen selvitys ja arviointi
Pelko hallintaan, työterveyspsykologi Sini Caven, Mehiläinen

16.30

Majoittuminen

18.30

Illallinen

Perjantai 2.10.2020
9.00

Venyy tanko
Sarita Alanko, Silverplus Oy

9.30

Henkilöstövoimavarojen käytön analysointi
Uuden työsuojelun yhteistoimintakauden alussa huomioitavaa
Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala ja työsuojeluvaltuutettu Tarja Kansanen, Kaarinan
kaupunki

11.00

Lounas, huoneiden luovutus

12.00

Terveys ja turvallisuus työssä
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita erityisen tuen kentällä
Varhaiskasvatus; erityispalvelupäällikkö Anna Törnroos, Turun kaupunki
Perusopetus; luennoitsija avoin
Ammatillinen koulutus (toinen aste, korkea aste); luennoitsija avoin

13.30

Yhteenvetokeskustelu, kahvi
Alueasiamiehet Virpi Ojala ja Marjut Polviander, työsuojeluvaltuutettu Jari Hauninen

14.15

Kiitos ja hyvää kotimatkaa!

