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Hallituksen kokouksen kooste 11/2020
Aika

Keskiviikko 30.9.2020 klo 18.03-20.35

1 – 133 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
2 – 134 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
3 – 135 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin lisäyksellä; 9.4. MOP-tapahtuma
alanumerointi siirtyy yhdellä eteenpäin.

2020.

Muiden

päätöskohtien

4 – 136 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin Annika Norrgård ja Harri Laukkanen pöytäkirjan tarkastajiksi.
5 – 137 Viestintä
Päätetään kotisivujen www.oajvs.fi -sivujen päivityksiin liittyvistä toimintatavoista,
tunnuksista ja niiden käyttöoikeuksista.
OAJ V-S:n käyttämiin sähköisiin palveluihin luodaan erilliset ylläpito-tunnukset, joiden
avulla voidaan taata palveluiden käyttö tilanteissa, joissa varsinaiset toimijat vaihtuvat.
Tunnukset arkistoidaan sähköisesti salattuun tietokantaan ja niistä arkistoidaan myös
turvasäilytettävät paperikopiot. Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tarvittaessa pääsy
tunnuksiin.
Päätetään, että kotisivujen päivityksestä vastaa viestintävastaava ja varahenkilönä
toimii sihteeri. Päivitystunnukset ovat myös puheenjohtajalla ja teknisestä tuesta
vastaavalla Mika Hakalalla. Päätetään maksaa työkorvaus sivujen päivityksestä ja
teknisestä tuesta vuoden 2020 aikana laskun mukaan, 40 €/tunti.

Päätettiin OneDrive -tunnusten tallennuksesta ja hallinnoinnista seuraavaa.
Lukuoikeuksin olevat tunnukset hallituksen ja jaostojen asiakirjakansioihin luodaan
kaikilla hallituksen ja jaostojen jäsenillä ja varajäsenille, valtuutetuille sekä
jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Tunnukset arkistoidaan sähköisesti
salattuun tietokantaan ja niistä arkistoidaan myös turvasäilytettävät paperikopiot.
Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tarvittaessa pääsy tunnuksiin. Sihteeri vastaa
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kokousasiakirjojen; esityslista, pöytäkirja ja pöytäkirjan tiivistelmien julkaisemisesta
siihen varatussa alueyhdistyksen OneDrive kansiossa.
Päätettiin Facebook -sivujen tunnuksista ja hallinnoinnista. Sivujen ylläpitäjinä toimivat
viestintävastaaja ja puheenjohtaja. Todetaan, että muokkausoikeus on
viestintävastaavalla, puheenjohtajalla, alueasiamiehellä ja sihteerillä. Lisäksi todetaan,
että hallituksen jäsenet voivat päivittää sivuja. Tunnukset arkistoidaan sähköisesti
salattuun tietokantaan ja niistä arkistoidaan myös turvasäilytettävät paperikopiot.
Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tarvittaessa pääsy tunnuksiin.
Päätetään Twitter -tunnuksista ja hallinnoinnista. Twitter-sivujen pääkäyttäjä on
alueasiamies. Päivitystunnukset ovat myös puheenjohtajalla ja viestintävastaavalla.
Tunnukset arkistoidaan sähköisesti salattuun tietokantaan ja niistä arkistoidaan myös
turvasäilytettävät paperikopiot. Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tarvittaessa pääsy
tunnuksiin.
Päätetään Instagram -tunnuksista ja hallinnoinnista. Instagram-sivujen pääkäyttäjä on
viestintävastaava. Päivitystunnukset ovat myös puheenjohtajalla. Tunnukset
arkistoidaan sähköisesti salattuun tietokantaa ja niistä arkistoidaan myös
turvasäilytettävät paperikopiot. Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tarvittaessa pääsy
tunnuksiin.

6 – 138 Talousasiat
Kuultiin taloudenhoitajan selvitys taloustilanteesta. Välitilinpäätös 30.9.2020 osoittaa
ylijäämää 86 538,11 €. Todetaan, että kaikki palkkaukseen liittyvät laskut eivät ole vielä
maksussa. Henkilöstökuluista on talousarvion summasta maksettu noin 60 %.
Tulokertymästä puuttuu noin 20 % arvioidusta tulosta, joka koostuu lähinnä lokajoulukuun jäsenmaksuista. Näyttää todennäköiseltä, että tilinpäätöksen tulos tullee
olemaan vuotta 2019 positiivisempi. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ylijäämä oli 7058,88
euroa.
Kuultiin alueasiamies Maijumarjut Polvinaderin esitys hankittavista liikelahjoista.
Hallitus päätti korottaa edellisessä kokouksessa päätettyä 5000 euron määrärahaa
reiluun 6000 euroon ja tilata liikelahjoja seuraavasti:
Hankitaan Turun ammatti-instituutin mediaosaston painosta 1000 kierrelehtiöitä 1,75
€/kpl. Hankitaan Griippi Oy:stä 1000 kirjanmerkkiä a) 0,10 €, 1000 kpl kyniä a) 0,69
€/kpl, monipäälatausjohtoja 200 kpl a) 17,31 €, 1000 kpl mikrokuituliinoja a) 12,96 € ja
100 kpl kasseja a) 5,06 €. Tuotteisiin painetaan OAJ:n logo ja ilme. Valtuutettiin
alueasiamies hoitamaan tilaus ja valitsemaan tuotteiden painatukseen käytettävä
layout.
Päätettiin hankkia jaostojen hallitusten varsinaisille jäsenille 70 kpl tuotekoreja
arvoltaan noin 50 € ja sisällöltään kuluvaa tavaraa. Tuotekorit tilataan Aurakadun
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toimistolle. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat tilauksen. Jaostojen puheenjohtajat
toimittavat tuotteet jaostoilleen.
7 – 139 Urheiluvastaavan valinta
Päätettiin valita vuoden 2021 urheiluvastaavaksi Tuula Okorie. Urheiluvastaava
Tiina Uuttu siirtyi toiseen yhdistykseen syksyllä 2020.

8 – 140 YT-yhteyshenkilön valinta vuodeksi 2021
Jari Hauninen jättää YT-yhteyshenkilön tehtävät vuodenvaihteessa. Valittiin uudeksi
YT-yhteyshenkilöksi vuoden 2021 alusta Turun ammattikorkeakoulun päätoiminen
työsuojeluvaltuutettu Jaana Tomppo.

9 – 141 Syksyn 2020 tapahtumat
ALY:n toimintakalenteri 2020 on luettavissa OneDrivessa. Toimintakalenterissa on
linjattu vuoden toiminta. Hallitus päätti siirtää koronatilanteen takia kevään tapahtumat
loppukevään ja kesän osalta syksyyn 2020. Todettiin, että osa tapahtumista ja
koulutuksista on peruttu koronatilanteen takia kokonaan.
Työvaliokunnan suunnitteluseminaari pidettiin Hämeenlinnassa 4-5.9.2020. Käytiin
palautekeskustelu suunnitteluseminaarin tuloksista. Todetaan, että sen pohjalta
valmisteltiin alueyhdistykselle uutta organisaatioesitystä, jota käsiteltiin jaostojen
hallituksille 7.9.2020 pidetyssä iltakoulussa. Tavoitteena on aloittaa toiminta uuden
organisaation pohjalta 2022. Suunnittelutyö jatkui työvaliokunnassa 22.9. ja sitä
käsitellään seuraavaksi isommalla joukolla alueyhdistyksen suunnitteluseminaarissa
7.11.2020.
Positiivinen pedagogiikka -koulutus siirrettiin toteutettavaksi verkossa. Kouluttajana
toimi KT, erityispedagogi Erja Sandberg. Käydään palautekeskustelu. Todettiin, että
koulutuksen tallenne on katsottavissa 11.10.2020 asti osallistujille lähetetyn linkin
kautta. Koulutusta pidettiin hyvänä ja ajatuksia herättävänä.
Kansanedustajatapaaminen 14.9.202 järjestettiin 14.9.2020 Turun AMK:ssa.
Tapahtumaan osallistuivat kutsutuista kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Esko
Kiviranta, Saara-Sofia Sirén, Anne-Mari Virolainen ja edunvalvontajohtaja Janne
Virtanen. Järjestelyt sujuivat hyvin. Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan esitys tuki
erittäin hyvin OAJ:n tavoitteita. Alueyhdistyksen edustajina toimivat, puheenjohtaja
Merja
Alitalo,
alueasiamies
Maijumarjut
Polviander,
hallituksen
jäsen,
varapuheenjohtaja Mika Hakala, Turun AMK:n pääluottamusmies Markku Seppälä ja
OAJ:n valtuutettu, Turun AMK:n työsuojeluvaltuutettu Jaana Tomppo.
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Keskusteltiin MOP-tapahtuman näkyvyydestä verkkosivuillamme. Päätettiin, että
alueasiamies Maijumarjut Polviander ja viestintävastaava Johanna Mannström
valmistelevat leikkimielisen kilpailun liittyen MOP-päivän teemaan yhdistyksen
verkkosivuille. Päätettiin hankkia palkinnoiksi 30 elokuvalippua. Palkintoja jaetaan 15
kpl a) kaksi elokuvalippua/henkilö.
Eläke-info 10.11.2020 järjestetään verkkokoulutuksena. Ilmoittautuminen on avoinna
yhdistyksen kotisivuilla https://www.oajvs.fi/tapahtumat/elake-info-10-11-2020-klo-1800-20-00/ Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.
Työsuojeluvaltuutettujen
tapaaminen
9.11.2020
järjestetään
normaalina
lähitapaamisena. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautuminen on avoinna
yhdistyksen kotisivuilla https://www.oajvs.fi/tapahtumat/tyosuojeluvaltuutettujen-jaasiamiesten-tapaaminen/
Alueyhdistys järjestää jäsenistölle ”Pelko hallintaan” -koulutuksen verkkokoulutuksena
marraskuussa, luennoitsijana psykologi Sini Cavén
Päätettiin varata Turun kaupunginteatterista 75 lippua Kabaree esitykseen parvelta
27.11.2020. Omavastuu tapahtumaan on 10,-. Ilmoittautuminen avataan heti, kun
aineisto saadaan valmiiksi.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys järjestää kuntavaalikoulutuksen maanantaina
23.11.2020 klo 17-20. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Tilaisuuden
kouluttajana toimii OAJ:n koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko. Koulutus
on tarkoitettu paikallisyhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, hallituksen jäsenille tai
muille yhdistyksen valitsemille edustajille (2 - 4 aktiivia/paikallisyhdistys). Tilaisuus
pyritään järjestämään kouluttajan toiveesta läsnäolokoulutuksena. Paikka ilmoitetaan
lähempänä ajankohtaa. Koronatilanteen niin vaatiessa tilaisuus järjestetään
etäkoulutuksena.
10 – 142 Alueyhdistyksen toiminnan uudistaminen
Alueyhdistys järjesti 7.9.2020 jaostojen iltakoulun, jossa keskusteltiin TVK:n
seminaarissa
esiin
nousseista
kysymyksistä.
Keskustelua
yhdistyksen
uudelleenorganisoinnista ja toimenpiteiden sekä aikatauluista jatketaan 7.11.2020
suunnitteluseminaarissa.

11 – 143 Syysvaltuusto
Syysvaltuusto järjestetään 18.-20.11.2010 ja varsinaissuomalaiset valtuutetut ja
työvaliokunta tapaavat 16.11.2020.
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12 – 144 Ylimääräinen yhdistyksen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous pidetään 2.12.2020. Naantalin
Kuparivuoresta ei ole mahdollista varata tiloja arki-iltoina. Päätettiin, että työvaliokunta
jatkaa järjestelyjä.

13 – 145 OAJ:n risteily 2021
Alueyhdistyksillä on mahdollisuus tehdä ennakkovarauksia 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. Päätettiin varata
risteilymatkustajille myös kuljetukset.

14 – 146 Tiedotusasiat

Keskusteltiin OAJ:n velvoittamien
tapahtumien toteutustavoista. Asian käsittelyä
jatketaan myöhemmin. Keskusteltiin tapahtumien toteutustavoista. Asian käsittelyä
jatketaan myöhemmin.
Opetusalan
Ammattijärjestö
OAJ
tekee
Nenäpäiväkeräyksen pääyhteistyökumppanina.

jo

kolmatta

vuotta

hyvää

Yhdistys täyttää 10 vuotta 2021. Keskusteltiin juhlan toteutuksesta ja mahdollisesti sen
liittämisestä MOP-juhlaan 2021. Päätettiin perustaa valmistelua varten työryhmä, joka
nimetään myöhemmin.
15 – 147 Merkkipäivämuistamiset
Päätettiin muistaa Tero Anttilaa, Ari Johanssonia ja Ritva-Liisa Pihlaista sekä Jaana
Tomppoa heidän 50- tai 60-vuotispäiviensä johdosta.
15 – 148 Alueyhdistyksen hallituksen kokousaikataulu
Hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 30.9.2020 klo 17.00. Alueyhdistyksen
työvaliokunta kokoontuu torstaina 22.10. klo 17.00 Aurakadulla ja hallituksen kokous
pidetään lauantaina 7.11. klo 15.00 suunnitteluseminaarin yhteydessä.
Alueyhdistyksen työvaliokunta kokoontuu maanantaina 16.11. klo 17.00, kokoukseen
kutsutaan myös valtuutetut ja hallituksen kokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo
17.00.
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16 – 149 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen. klo 20.35.

Koosteen laati Tuija Mäntsälä
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