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  Vuosikokous 24.8.2020   

 

Vuosikokous pidetään Laitilassa 24.8.2020. Hallituksen asiakirjat ovat luettavissa OneDrivista ja 

jäsenille kokousasiakirjat on viety kotisivuilla. Sihteeri hoitaa kuljetusjärjestelyt elokuun alussa.  

Talousasiat 

Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä alueyhdistyksen talousarvion. Vuosikokouksen 

talousarviossa määritellään toimijoiden tehtäväkohtaiset palkkiot.  

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous päättää myös hallituksen puheenjohtajan ja 

muiden jäsenten kokouspalkkioista (§ 13 kohta 8).     

            

Koska vuosikokous pidetään elokuussa kevään 2020 palkkioiden ja matkakorvausten maksaminen 

voidaan tehdään poikkeuksellisesti vasta syyskuussa, vuosikokouksen jälkeen, kun palkkiot on 

vahvistettu.  

Suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdistysten neuvottelupäivät   

OAJ Hämeenlinna järjestää suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdistysten neuvottelupäivät 

Hämeenlinnassa 3.-4.9.2020 Kylpylähotelli Scandic Aulangolla. Tilaisuuteen on kutsuttuna myös 

alueyhdistysten alueasiamiehet. Marjut Polviander osallistuu tapahtumaan. 

  

Alueyhdistyksen kotisivu-uudistus 

Viestintätiimi on kevään aikana valmistellut Varsinais-Suomen alueyhdistyksen kotisivu-

uudistusta. Sivut avataan 1.6.2020. 

Syksyn 2020 tapahtumat 

Toimintakalenterissa on linjattu vuoden toiminta. Hallitus päätti siirtää koronatilanteen takia kevään 

tapahtumat loppukevään ja kesän osalta syksyyn 2020.  

Työvaliokunnan suunnitteluseminaari pidetään Hämeenlinnassa 4.-5-9.2020. Hallitus totesi, että 

työvaliokunnan suunnitteluseminaarin järjestämisen lisäksi tulee toteuttaa suunniteltu hallituksen 

seminaari marraskuussa. Todettiin, että koko hallituksen suunnitteluseminaari toteutetaan 

suunnitellun mukaisesti 7.11.2020. 
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Kansanedustajatapaaminen 7.9.2020 

Tapaaminen järjestetään 7.9.2020 klo 10.00- 2.00 tutustumalla Turun ammattikorkeakoulun 

toimintaan yhdessä varsinaissuomalaisten kansanedustajien kanssa. Alueyhdistyksestä 

tapahtumaan osallistuvat puheenjohtaja Merja Alitalo, alueasiamies Marjut Polviander, OAO-

jaoston varapuheenjohtaja ja AMK:n pääluottamusmies Markku Seppälä, OAO-jaoston 

puheenjohtaja Mika Hakala ja pitkään Turun paikallisyhdistyksen puheenkohtajana toiminut ja 

OAJ:n valtuutettu Jaana Tomppo sekä toimitusjohtaja-rehtori Vesa Taatila. 

 

Jäsenkoulutus 8.9.2020 ”Positiivinen pedagogiikka” 

  
Koulutus järjestetään 8.9.2020 Turun AMK:n tiloissa. Kouluttajana toimii KT, erityispedagogi Erja 

Sandberg. Koulutus on tarkoitettu kaikille alueyhdistyksen jäsenille. Tapahtuma alkaa klo 17.30. 

Omavastuuosuus tapahtumaan on 10,-.  

 

Alueelliset yhteistoimintapäivät, 1. - 2.10.2020  

 

OAJ Satakunnan ja OAJ Varsinais-Suomen yhteiset YT-päivät järjestetään Turussa. Koulutus on 

tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Tapahtuma järjestetään Ruissalon 

kylpylässä. Kutsu tapahtumaan lähtee elokuussa. 

 

Kuntavaaleihin valmistautuminen -tilaisuus, 23.10.2020 

 

Tilaisuus on suunnattu paikallisyhdistysten aktiiveille. Kouluttajana toimii koulutuspoliittinen 

asiantuntija Risto-Matti Alanko, OAJ ry. Tapahtuma järjestetään Turun AMK:n tiloissa. 

Koulutukseen kutsutaan 2–4 osallistujaa kustakin paikallisyhdistyksestä. Kutsu tapahtumaan 

lähtee elokuussa. 

 

 Puheenjohtajien ja sihteereiden seminaari 4.-5.12.2020  

 

”Herätyspäivät” järjestetään Naantalin Kylpylässä. Alueasiamies jatkaa tapahtuman sisällön 

suunnittelua. Asiaan palataan syyskuun hallituksen kokouksessa.  

 

Todettiin, että jäsenyhdistykset voivat itse valita aktiivitoimijat tapahtumaan. Koulutukseen voidaan 

ilmoittaa myös omakustannushintaan henkilöitä syyskuussa päätettävien periaatteiden mukaisesti.   

 

Eläkekoulutus 

 

Seuraava Eläke-info järjestetään Turussa. Tapahtuman luennoitsijana toimii Kai Kullaa OAJ:stä. 

Tapahtuma järjestetään Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.   Ajankohta on avoin.  

  

  Työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen  

 

Työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen järjestetään syksyllä 2020. Ajankohta on avoin.   

  

   Harjoittelijoiden ohjauspalkkio 
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 Alueyhdistyksellä ei ole sopimuksen teko-oikeutta. Harjoitteluohjauskäytänteet tulee sopia 

tapauskohtaisesti. Yliopistojen ja opettajakorkeakoulujen kanssa voidaan neuvotella periaatteista, 

kuten Turun yliopiston kanssa on esimerkiksi tehty.  Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat 

linjanneet periaatteitaan ohjauskäytänteistä korkeakoulukohtaisesti. Kunkin ohjaavan opettajan 

tulee selvittää palkkiot, ennen harjoittelusopimuksen tekemistä.  

Todettiin nykytilanne eri oppilaitoksissa. Ammatillisessa koulutuksessa korvaus on hoidettu 
suhteellisen hyvin. Yleissivistävän koulutuksen osalta asia on haasteellisempi.  

 
Päätettiin, että asian kartoitusta ja toimintaehdotusten valmistelua yleissivistävässä koulutuksessa 
jatketaan. Turun Normaalikoulun harjoittelukoordinaattori Anu Waltari-Grundström lupautui 
yhdessä puheenjohtaja Merja Alitalon kanssa työryhmään, jossa asiaa valmistellaan. YSI-jaostojen 
puheenjohtajia pyydettiin nimeämään työryhmään edustajat kummastakin jaostosta.  

  
Tiedotusasiat 
 

YSI, E-vaalipiirin OAJ:n hallituspaikat OAJ:n valtuustossa 

OAJ-YSI:n E-vaalipiirin (Varsinais-Suomi ja Satakunta) valtakunnallisten luottamustehtävien 

jakoperiaatteet tulevaisuudessa. 

 

1.1.2020 tarkistettujen jäsenmäärien mukaisesti E-vaalipiiri menettää toisen paikan OAJ:n 

hallituksessa. Muutos astuu voimaan valittavaa OAJ:n hallitusta muodostettaessa. Muutoksen 

vuoksi E-vaalipiirin on luotava uudet toimintatavat ja periaatteet valintoja varten.  

 

Ohessa on 5.5.2020 kokoontuneen työryhmän (Virpi Ojala YSI Satakunta, Harri Laukkanen YSI 

Varsinais-Suomi, Sameli Valkama YSI Turku, Anne Porkka V-S neuvottelija, Mea Nordberg 

ehdokas hallitukseen ja Tero Koskinen ehdokas hallitukseen) ehdotus asiaan. 

 

OAJ:n 17 hallituspaikka ja hallituksen varapaikka kiertää kolmen YSI-jaoksella (Varsinais-Suomi, 

Turku ja Satakunta) siten, että kahden vuoden (yksi kausi) hallituksen varapaikkaa seuraa ensin 

kahden vuoden hallituspaikka ja sitten kahden vuoden jakso, jolloin jaoksella 

ei ole hallituspaikkaa. 

 

2. OAJ YSI:n toimikuntapaikkaneuvotteluissa paikkoja jaettaessa eri jaosten toiveet pyritään 

huomioimaan seuraavan prioriteettijärjestyksen mukaan: 
1. jaos, jolla ei ole hallituspaikkaa 
2.  jaos, jolla on hallituksen varapaikka 
3.  jaos, jolla on hallituspaikka 

 

3. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittu henkilö on koko E-vaalipiirin alueen edustaja ja hänen 

tulee tiedottaa ajankohtaisista asioista kummankin alueyhdistyksen alueen aktiiveja sekä tuoda 

ajankohtaisterveisiä kummankin alueyhdistyksen tapahtumissa. 
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Mielipidekirjoitus   

 

Alueasiamiehen mielipidekirjoitus koskien koulujen avaamista. Kirjoitus on lähetetty yhdeksään 

Varsinais-Suomen alueen lehden toimitukseen 28.4.2020. Kirjoitus on julkaista Turun Sanomissa 

29.4.2020. 

 

Ope Open Golf – tapahtuma 28.8.2020 

Tapahtuman järjestelyt etenevät sovitusti. Tapahtuman kutsu lähti 17.5.2020 jäsenyhdistysten 

puheenjohtajille ja sihteereille. Tapahtuman omavastuu on 35,- ja ilmoittautumisen peruutus on 

kuluitta mahdollista 12.8. mennessä. Kustannusarvio 2500,-. Omavastuu kerätään 

tapahtumapaikalla. Tapahtuman järjestelyistä vastaa urheiluvastaava Tiina Uuttu.   

OAJ:n kevätvaltuusto  

Todetaan, että kevätvaltuusto kokoontuu 17.-19.8.2020. 

Kosken lukiosta Vuoden oppilaitos 2020 

Kosken lukio on valittu Vuoden oppilaitokseksi 2020. Alueyhdistys onnittelee.  

 

Alueyhdistyksen hallituksen kokousaikataulu 

Alueyhdistyksen työvaliokunta kokoontuu torstaina 13.8. klo 17.30.  

Hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 2.9.2020 klo 18.00. 

Vuosikokous pidetään Laitilassa 24.8.2020 klo 18.30. 

Todettiin, että kevätvaltuustoaikataulun takia elokuun työvaliokuntaan kutsutaan myös 

varsinaissuomalaiset valtuutetut. 

 

 

 

  

  


