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Hallituksen kokous 12/2020 
 
Aika Lauantai 7.112020 klo 15.10-17.27 

    

  

1  Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10. 

2  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

   Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3  Työjärjestyksen hyväksyminen 

    Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

Hallitus päätti valita Anne Porkan ja Markku Seppälän 

pöytäkirjantarkastajiksi. 

5  Viestintä   Kuultiin puheenjohtaja Merja Alitalon selvitys aluetoimijoiden tapahtumassa 

esille tulleista viestintäasioista. Todettiin, että viestintään ei enää laadita 

erillistä strategiaa vaan tehdään viestinnän toimintasuunnitelma ja 

vuosikello.  

6 Yimääräinen vuosikokous 2.12.2020 

Hyväksyttiin kokouskutsu ja kokouksen esityslista. 
    Hyväksyttiin valtakirja. 
              Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 

Valittiin talousarvio 2021 käsittelyn ajaksi kokouksen sihteeriksi Virpi Kangas-
Oksanen.   
Hyväksytään talousarvio ja talousarvion perusteet vuodelle 2021.  

  
Hallitus päätti yksimielisesti, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat 
Tuija Mäntsälän ja Marja Salmisen kanssa tehtyihin ostopalvelusopimuksiin 
lisäliitteet, joihin kirjataan, että sovitut palvelut maksetaan Tmi Tuija 
Mäntsälälle ja Tmi Marja Salmiselle.  

 

7  Suunnitteluseminaari 7.11.2020 ja alueyhdistyksen toiminnan uudistaminen 

Työvaliokunta visioi alueyhdistyksen uutta toimintamallia 4.-5.9.2020 

suunnitteluseminaarissa.  7.9.2020 järjestettiin jaostojen iltakoulun, jossa 

keskusteltiin TVK:n seminaarin esityksestä. Työvaliokunta koosti iltakoulussa 
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heränneitä ajatuksia 22.9. Tämän jälkeen jaostojen puheenjohtajien oli 

mahdollista keskustella aiheesta jaostoissaan. Alueyhdistyksen hallituksen ja 

jaostojen suunnitteluseminaarissa 7.11. jatketaan keskustelua ja työstetään 

mm. uutta organisaatioita, toiminnan sisältöjä ja aikataulua.  

 

Todettiin, että uudistukselle on tarvetta ja asiaa tulee valmistella hallituksessa 

edelleen. Keskustelua asiasta tarvitaan. Hallitus aloittaa työskentelyn 

23.1.2021. Uutta toimintamalliesitystä käsitellään suunnitteluseminaarissa 

syksyllä 2021. 

 

 

8  Syysvaltuusto 

 

  Keskusteltiin alueyhdistyksen valtuustopuheenvuoroista ja todettiin, että 

paikallisyhdistysten taloudellisia edellytyksiä tulee parantaa. Erityisesti 

puhuttivat paikallisyhdistysten puheenjohtajien palkkiot. OAJ:n toivotaan 

määrittelevän puheenjohtajien palkkioiden suuruutta paikallisyhdistystasolla. 

 

 Keskusteltiin OAJ:n viestinnästä ja todettiin, että asian käsittelyä jatketaan 

valtuutettujen tapaamisessa 16.11.2020. 

   

9 Tapahtumat 2020-2021 

ALY:n toimintakalenteri 2020 on luettavissa OneDrivessa. Toimintakalenterissa on 

linjattu vuoden toimintaa. Hallitus päätti siirtää koronatilanteen takia kevään 

tapahtumat loppukevään ja kesän osalta syksyyn 2020. 

    Eläke-info 10.11.2020 klo 18.00 -20.00 järjestetään verkkokoulutuksena. 

 

  Työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen järjestetään 9.11.2020 klo 17.30. 

                      

Alueyhdistys järjestää koko jäsenistölle verkkokoulutusta ”Miten selviyty 

epävarmuuden keskellä?” 18.11.2020 klo 18.00 -19.30. Luennoitsijana toimii 

psykologi Sini Cavén. Luentopalkkio on 500 € + alv. SOOL:n edustajat voivat 

osallistua koulutukseen. 

 

Digitaalinen opettajuus, tekoäly oppimisessa ja digiajan tiimiopettajuus – 

koulutus järjestetään 3.12.2020. Tapahtuma on suunnattu yhdistyksen YSI:läisille 

opettajille. SOOL:n edustajat voivat osallistua koulutukseen. 

 

Kuntavaalit huhtikuussa 2021 - Näissä vaaleissa ratkaistaan kuntasi tulevaisuus!  

Alueyhdistys organisoi koulutustilaisuuden 23.11.2020 klo 18–20. Tilaisuuden 

kouluttajana toimii OAJ:n koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko. Todettiin, 

että koulutus järjestetään verkkokoulutuksena. Ilmoittautumislinkki verkkosivujen 

kautta on suljettu ja ilmoittautuminen tapahtuu suoraan puheenjohtajalle.  
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Alueyhdistyksillä on mahdollisuus tehdä ennakkovarauksia OAJ:n risteilylle, 

risteilyajankohta on 30. -31.1.2021. Varauksia voi tehdä 22.9. - 27.10.2020. OAJ-

risteilylle on varattu 50 paikkaa. Tiedote ja ilmoittautumislinkki paikallisyhdistyksiin 

lähtee heti, kun risteilyn hinta ja muut järjestelyt selviävät. Risteilyn myynti alkaa 

3.11.2020. Riitta Silvonen OAJ:sta ilmoitti 26.10.2020, että risteilyä ei järjestetä. 

” OAJ:n johtoryhmä on tänään tehnyt päätöksen OAJ-risteilyn osalta. Vuoden 

2021 risteilyä ei toteuteta koronatilanteen vuoksi.”  

 

Educa-messujen toteutusmallista on päätetty 30.10.2020. Perinteistä 

messutapahtumaa ei järjestetä. Tarkempaa tiedotusta asiasta odotetaan.   

Todetaan, että perinteistä pohjoismaiden johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma, 

Educa, siirtyy vuoden 2022 tammikuuhun. Vuoden 2021 tammikuussa järjestetään 

Educa verkossa -tapahtuma, jossa toteutetaan sekä kotimainen että kansainvälinen 

ohjelmakokonaisuus. Verkkotapahtuman tiedotusta voi seurata tapahtuman sivuilta 

https://educa.messukeskus.com/ 

 

Alueyhdistyksen alueasiamies ja hallituksen jäsenet Pirkko Kuhmonen ja Mika 

Hakala valmistelevat ammattiliittojen yhteistyöverkoston tapaamista. Merkitään 

tiedoksi. 

 

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen edistää maailman lasten ihmisarvoisen 

elämän toteutumista. Nenäpäivä kerää varoja maailman lapsille pitkäkestoiseen 

kehitysyhteistyöhön sekä edistää globaalia oikeudenmukaisuutta viihteen ja yhteisen 

kansanliikkeen voimalla. Valtakunnallinen Nenäpäivä-kampanja järjestetään kerran 

vuodessa loka marraskuun aikana. Tänä vuonna Nenäpäivää vietetään perjantaina 

13.11.2020. Nenäpäivä-kampanja huipentuu Suomen suurimpaan 

hyväntekeväisyyslähetykseen, Nenäpäivä-show'hun, Ylen kanavilla. Tänä vuonna 

OAJ on yhdessä Apteekkariliiton kanssa Nenäpäivän pääyhteistyökumppaneita. 

OAJ:n tavoitteena on kerätä vähintään 50 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Päätettiin, 

että alueyhdistys osallistuu nenäpäiväkeräykseen 200 eurolla. Asiasta tehdään nosto 

sosiaaliseen mediaan. 

 

 

10 Alueyhdistyksen tietokoneiden lisenssit 

 

Alueyhdistys on aikoinaan hankkinut jaostojen sihteereille tietokoneet, joissa on 

Microsoft Office 2010. Tuotteen tekninen tuki on päättynyt lokakuun puolessa välissä 

2020. Ohjelmisto toimii edelleen normaalisti, mutta jatkossa sovelluksiin ei enää 

julkaista korjaus ja tietoturvapäivityksiä.  

Vaihtoehdot: 

• Sovellusta ei päivitetä, siirrytään mahdollisesti käyttämään Libre 
Officea 

• Jaostojen sihteereille hankitaan uudempi Microsoft Office lisenssi  
- Microsoft 365 maksaa noin 70 €/vuosi/lisenssi   

https://educa.messukeskus.com/
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- Microsoft Office 2019 kertakustannus noin 150 €/lisenssi. 
Ohjelmiston tekninen tuki todennäköisesti päättyy vuoden 
2025 aikana 

                              

Päätettiin, että niille toimijoille, joilla on käytössään yhdistyksen tietokone hankitaan 

tarvittavat lisenssit esityksen mukaisesti.  

 

 

11 Jaostojen kuulumiset ja alueasiamiehen ajankohtaiskatsaus 

 

  Asiakohdan käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.   

 
  
12 Tiedotusasiat 
 

Käsiteltäviä asioita ei ollut. 
 
 
13 Alueyhdistyksen hallituksen kokousaikataulu 
  

Alueyhdistyksen työvaliokunta kokoontuu maanantaina 16.11. klo 18.00 (ruokailu klo 

17.30), kokoukseen kutsutaan myös valtuutetut ja hallituksen kokous pidetään 

torstaina 10.12.2020 klo 17.00.  

  

  
14  Kokouksen päättäminen 

 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.27. 

 

  Koosteen laati Tuija Mäntsälä 


