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OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS  

8/2019 - 2021                 

 

KOOSTE PÖYTÄKIRJASTA 

 

 Aika:        Hallituksen varsinainen kokous pidetään sähköpostikokouksena.  

Kokous alkaa tiistai 7.4.2020 klo 8.00 - 22.00 

 

VALTUUTUS TYÖVALIOKUNNALLE   POIKKEUSTILAN AIKANA 

 

Koronatilanteen takia päätettiin myöntää poikkeustilan aikana tarvittavien päätösten 

tekeminen työvaliokunnalle.  

  

OAJ:n yhdistystiedote, 20.3.2020 

” Hallitusten kokoukset 

Rajoitukset mahdollistavat hallitusten kokousten pitämisen, mutta osallistujamäärärajoitus, 

enintään 10 henkilöä, pätee myös niihin. Suosittelemme pitämään hallituksen kokouksia 

sähköpostikokouksina tai kokoontumaan erilaisia etäyhteyssovelluksia käyttäen. Tämän 

lisäksi on hyvä pohtia, tarvitseeko hallituksen myöntää – kokoontumis- yms. rajoitusten ajaksi 

- valtuutuksia puheenjohtajalle, pääluottamusmiehelle tai työvaliokunnalle.” 

https://areena.oaj.fi/display/YHDT/Yhdistystiedote+20.3.2020 

 

 VUOSIKOKOUS 20.4.2020 

                     

Päätettiin siirtää vuosikokous järjestettäväksi 24.8.2020 Laitilassa. Järjestelyistä vastaa 

Laitilan paikallisyhdistys. Järjestelyt tehdään aikaisemmin päätetyn mukaisesti.   

Todetaan, että kokousasiakirjat ovat valmiina. 

- kokouskutsu ja vuosikokousvaltakirja, Liite 1 ja 2  

- toimintakertomus vuodelta 2019, Liite 3 

- vuoden 2019 tilinpäätös ja tasekirja, Liite 4 

- sääntömuutosesitys vuosikokoukselle, Liite 5 

- toimintasuunnitelma 2019, Liite 6 

https://areena.oaj.fi/display/YHDT/Yhdistystiedote+20.3.2020
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- talousarvio vuodelle 2020, Liite 7 

- toimintakalenteri 2019 toimintakertomuksen liitteeksi  

 

Toiminnantarkastus on suoritettu 6.4.2020. Kokouskutsu on toimitettu 

jäsenyhdistyksille 8.3. Kokouksen peruuttaminen ja ilmoitus siirrosta jäsenille tehtiin 

24.3. työvaliokunnan päätöksen jälkeen. 

 

Kokousasiakirjoista on ilmoitettu jäsenyhdistyksiin, että ne julkaistaan kotisivuilla 9.4.2020. 

Näin toimitiin. Päätettiin, että kokousedustajien valtakirjojen palautus siirtyy kuitenkin 

elokuulle, 1.8. – 12.8. väliselle ajalle. Jäsenyhdistyksiä muistutetaan valtakirjojen 

lähettämisestä 3.8.2020. 

 

VUODEN 2020 TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT  

 

Educamessut ja OAJ:n risteily 

Todetaan, että kokonaiskustannukset Educa-messujen ja OAJ:n risteilyn osalta ovat 8324 

euroa.   

 

Opettajien ja esimiesten vastuut ja velvollisuudet 

Alueyhdistys järjesti 12.2.2020 koulutustilaisuuden ”Opettajien ja esimiesten vastuut ja 

velvollisuudet”.  Tapahtumaan osallistui 64 jäsentä. Jatkossa toivotaan eriytettyjä 

tapahtumina koulumuodoittain, esim. webinaarina. 

 

Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2020 -messutapahtuma 

Tapahtumaan ja sen valmisteluja sekä työryhmän kuluihin varattiin talousarvioon 3000 euron 

määräraha.  Tapahtuma onnistui hyvin. Tapahtumaa järjestetään myös jatkossa. 

 

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus Turussa 6. - 7.3.2020 

Puheenjohtajien ja sihteerien koulutus järjestettiin yhdessä Satakunnan alueyhdistyksen 

kanssa. Varsinaissuomalaisia puheenjohtajia ja sihteereitä osallistui tapahtumaan 12. 

Tapahtumasta on tullut, erityisesti ohjelman osalta, hyvää palautetta. 
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VUODEN 2020 TULEVAT TAPAHTUMAT  

 

OAJ ry:n ohjeistuksen mukaisesti OAJ Varsinais-Suomen työvaliokunta päätti 

peruuttaa tai siirtää kaikki kevään 2020 tapahtumat ja koulutukset, mukaan lukien 

vuosikokouksen. 

  

 SuomiAreena 14.7.2020 

Todetaan, että SUOMIAREENA on peruutettu työvaliokunnan kokouksen jälkeen, jossa 

esityslista hyväksyttiin. 

 

Herätyspäivät 29. – 31.7.2020 

Tapahtuma perutetaan. Paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille voidaan järjestää 

yhteinen tapahtuma syksyllä. 

 

Kansanedustajatapaaminen 7.9.2020 

Kansanedustajatapaaminen järjestetään 7.9.2020.   

 

YT-päivät Turussa 1. - 2.10.2020  

YT-päivät järjestetään Turussa. Päivät suunnitellaan yhdessä OAJ Satakunnan kanssa.   

  

MOP-tapahtuma Loimaalla  

MOP-tapahtuman ennakkomainos on lähetetty jäsenille viikolla kahdeksan.  Tapahtuman 

järjestetään 2.10.2020 ja omavastuu on 25 €.   

 

Suunnitteluseminaari 7.11.2020  

Alyn hallituksen varsinaisten jäsenten, valtuutettujen, jaostojen puheenjohtajien, sihteerien ja 

koulusihteerien suunnitteluseminaari järjestetään 7.11.2020.    

  

Kulttuuritapahtumat 2020 

Naantalin Emma-teatteriin on varattu 27.5.2020 keskiviikon näytökseen 100 lippua.  Emma-

teatterin varaus peruutetaan. Kulttuuritapahtuma järjestetään syksyllä.   
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Kuntavaalit 2021 

OAJ:n koulutuspoliittinen asiantuntija Risto-Matti Alanko vierailee marraskuussa 2020 

alueyhdistyksessä. Tapahtuma suunnataan paikallisyhdistysten ydintoimijoille.  

 

Yhteysopettajien seminaari syksyllä 2020 

Yhteysopettajaseminaarin toteutusta suunnitellaan. Tapahtumapaikaksi työvaliokunta esittää 

Ruissalon kylpylää. Tapahtumaan suunnitteluun ja toteutukseen voidaan käyttää mm. Turun 

paikallisyhdistyksen edustajien asiantuntemusta. 

 

TVK:n seminaari syksyllä 4. – 5.9.2020 

Päätetään järjestää kehittämisseminaari työvaliokunnalle 4. – 5.9.2020. Puheenjohtaja ja 

sihteeri valmistelevat toteutusta. 

 

OKKA-säätiön Studia Generalia syksyllä 2020 

OKKA-säätiön toiminta- ja taloussuunnitelmassa on linjattu, että säätiö pilotoi tänä vuonna 

Studia Generalia -tyyppisiä luentoja teemalla ’Ekososiaalinen sivistys’.  Pilotit esitetään 

toteutettavaksi Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa.   

   

OPEOPEN 25-VUOTISJUHLAKISAT 

Päätetään, että urheiluvastaa järjestää golfin OpeOpen 25-vuotisjuhlakisat 28.8.2020.   

 

SOITTOKIERROS JÄRJESTÖVALMIUDEN NOSTATTAMISEKSI 

   

OAJ:n järjestöasiamies Kaj Raiskio ilmoitti 15.3.2020 alueellisten puhelinsoittojen 

välittömästä keskeyttämisestä. 

  

KEVÄÄN 2020 KOKOUSAIKATAULU    

Työvaliokunta                Hallitus 

23.03.2020 klo 17.00      07.04.2020 klo 17.00 (sähköpostikokous) 
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27.04.2020 klo 17.00      18.05.2020 klo 17.00   

Vuosikokous 24.8.2020 klo 18.00 

Ote OAJ:n yhdistystiedotteesta 13.3.2020 

 

Korona-viruksen vaikutus OAJ:n toimintaan 

OAJ:n keskustason koulutukset perutaan tai siirretään syksyyn koko 

kevään 2020 osalta 

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja jäsentemme terveyden turvaamiseksi OAJ on 

päättänyt joko peruuttaa, siirtää tai järjestää webexinä kevään 2020 koulutukset ja 

seminaarit. 

Viranomaisohjeiden mukaan matkustamisen suhteen tulee käyttää erityistä varovaisuutta ja 

välttää kaikkea lähikontaktia, kättelyä sekä isoja ihmismassoja. Niin ikään maan hallitus on 

linjannut, että suuret yleisötapahtumat perutaan. Tästä syystä useampi työnantajataho 

(myös OAJ:n toimisto) on kieltänyt omilta työntekijöiltään matkustamisen, joten kursseille on 

jo nyt tehty peruutuksia. 

Suosittelemme samaa toimintatapaa myös kaikille yhdistyksillemme paikallisesti, 

alueellisesti ja valtakunnallisesti. Suurin osa hotelleista on ollut ymmärtäväisiä siirtojen 

suhteen syksylle ja peruutuksista ei ole veloitettu lisäkuluja. 

Vuosikokousten siirtäminen 

 Suurella osalla OAJ:n yhdistyksistä on sääntömääräiset kevätkokoukset jo kutsuttu koolle. 

Suosittelemme niiden siirtämistä tässä tilanteessa esimerkiksi touko- tai elokuulle. OAJ:n 

paikallis- ja alueyhdistysten mallisääntöjen mukaisesti yhdistysten vuosikokouksia ei voida 

pitää etäkokouksina, joten suosittelemme odottamaan hetkeä, jolloin kokoukset on hyvä 

järjestää. Vaikka kokoukset nyt pidettäisiin sääntöjen vastaisesti myöhässä, ei siitä seuraa 

yhdistyksille sanktioita. Kaikki varmasti ymmärtävät, että koulutus-, kasvatus- ja 

tutkimusalan ammattilaisia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. 

Seuraamme OAJ:n toimistolla tarkkaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja 

sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksia. 

Lisätietoja: Koulutusten osalta antaa järjestöasiamies Kirsti 

Hietaranta, kirsti.hietaranta@oaj.fi ja kokousten osalta järjestöasiamies Pekka 

Silkosuo pekka.silkosuo@oaj.fi ja järjestöasiamies Kaj Raiskio kaj.raiskio@oaj.fi 

mailto:kirsti.hietaranta@oaj.fi
mailto:pekka.silkosuo@oaj.fi
mailto:kaj.raiskio@oaj.fi
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