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Hallituksen kokous 12/2020
Aika

Torstai 10.12.2020 klo 17.00

Paikka

Etäkokous

1 – 164 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Sameli Valkama avasi kokouksen klo 17.00.

2 – 165 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 – 166 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä kohta 16 – 179, Muut
asiat.

4 – 167 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin Riikkamarja Autio ja Pirkko Kuhmonen pöytäkirjantarkastajiksi.

5 – 168 Jari Haunisen muistaminen ja ruokailu
Päätettiin, että puheenjohtaja Merja Alitalo hoitaa Jari Haunisen muistamisen.

6 – 169 Viestintä
Asiakohdan käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7– 170 Ylimääräinen vuosikokous 2.12.2020
Päätetiin, että ylimääräinen vuosikokous siirretään pidettäväksi etäkokouksena
maanantaina 1.2.
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Todettiin, että koska yhdistyksellä ei sääntöjen mukaan ole tilintarkastajaa,
esityslistasta poistetaan kohta tilintarkastajan valinta. Asia tulee OAJ:n ohjeiden
mukaisesti valmistella sääntömuutosesityksenä.
Etäkokouksen menettelytapaohjeet valmistellaan työvaliokunnassa 7.1.2021.
Etäkokoukseen tulee laatia kokouskutsu, ja kokousta varten valtakirjat kerätään
uudelleen.
Ylimääräisen vuosikokouksen mahdolliset äänestykset hoidetaan tekstiviesti
äänestysmenettelyllä (tekstiviestiäänestyksenä). Puheenjohtaja on pyytänyt tarjouksen
Elisalta. Äänestystä varten kokousedustajilta tarvitaan kokouksessa käytössä olevat
puhelinnumerot ja sähköpostit.

8 - 171 Suunnitteluseminaari 23.1.2021 ja alueyhdistyksen toiminnan uudistaminen
Työvaliokunta
visioi
alueyhdistyksen
uutta
toimintamallia
4.-5.9.2020
suunnitteluseminaarissa Hämeenlinnassa.
7.9.2020
järjestettiin
jaostojen
iltakoulun, jossa keskusteltiin TVK:n seminaarin esityksestä. Työvaliokunta koosti
iltakoulussa heränneitä ajatuksia 22.9., minkä 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.
Päätettiin
koronatilanteen
takia
siirtää
suunnitteluseminaarin
myöhemmäksi. Uusi päivämäärä päätetään seuraavassa kokouksessa.

ajankohtaa

9 – 172 Syysvaltuusto
Käytiin keskustelu valtuustossa tehdyistä päätöksistä.
Todettiin, että kokous oli kaksipäiväinen ja aikataulu oli hyvin tiukka.
Syysvaltuusto päätti muuttaa OAJ:n sääntöjä siten, että jatkossa etäyhteys on
kokouksissa mahdollista. OAJ:n puheenjohtajan valinnan ajankohta säilyi ennallaan.
Valtuustossa hyväksyttiin uusi strategia 2-vuotiskaudelle. Lisäksi päätettiin
ammattijärjestötoiminnan uudistamisestä, jonka esityksenä on mm. se, että
tulevaisuudessa jäsen liittyy suoraan OAJ:hin ja SOOL:n edustaja valitaan kaikkiin
toimielimiin. Esillä oli myös opettajuuden arvostus -kampanjan käynnistäminen, josta
valtuusto teki myös päätöksen.
Kokouksessa
käytettiin
varsinaissuomalaisten
paikallisyhdistystoiminnan turvaamisesta.
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10 – 173 Kuntavaalit 2021
Kuntavaalikoulutustilaisuus paikallisyhdistysten edustajille pidettiin 23.11.2020.
Todettiin, että koulutuksessa 23.11.2020 oli mukana monien alueen kuntien
paikallisyhdistysten edustajia. Koulutusaineisto on saatavilla OAJ:n Areenasta.
Jatkosuunnittelu paikallisyhdistyksissä on käynnistynyt. Kuntavaaleissa on käytössä
OAJ:n vaalikone. Kunnissa on jonkin verran opettajataustaisia ehdokkaita.
Oppivelvollisuuden laajentaminen ja koulutuksen resurssien turvaaminen sekä
opettajien työssäjaksaminen tulee nostaa esiin kaikissa kuntavaalikeskusteluissa.
Asiasta muistutetaan paikallisyhdistyksiä ja mainostetaan OAJ:n vaalikonetta.
Kartoitetaan ehdolla olevat opettajataustaiset ehdokkaat ja mahdollistetaan
ehdokkainen esittely yhdistyksen jäsenille.

11 – 174 Tapahtumat 2020-2021
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.
11.1 Superlauantain toteutusmalli keväällä 2021
Todetaan, että idea on erinomainen. Päätetään, että keväällä 2021 superlauantaita ei
voida vielä toteuttaa.
11.2 Palaute koulutuksista ja tapahtumista
11.2.1

Eläke-info 10.11.2020

11.2.2

Työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen 9.11.2020

11.2.3

Miten selviytyä epävarmuuden keskellä - koulutus 18.11.2020

11.2.4 Digitaalinen opettajuus, tekoäly oppimisessa ja digiajan
tiimiopettajuus 3.10.2020
11.2.5

Nepsy-päivä 8.11.2020

Käytiin palautekeskustelu koulutuksista.
Todettiin, että eläkeinfoon 10.11.2020 osallistui 117 opettajaa.
Työsuojeluvaltuutettujen tapaamiseen 9.11.2020 osallistui 13 työsuojeluvaltuutettua.
Digitaalinen opettajuus, tekoäly oppimisessa ja digiajan tiimiopettajuus koulutukseen
3.10.2020 osallistui 99 opettajaa.
Nepsy-päivään 8.11.2020 osallistui 230 varhaiskasvatuksen opettajaa.
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11.3. Yhdistysvalmennus
OAJ tarjoaa alueyhdistyksen hallitukselle yhdistysvalmennusta. Puheenjohtaja on
käynyt alustavaa keskustelua OAJ:n järjestöpalvelujen erityisasiantuntija Kaj
Raiskion kanssa yhdistysvalmennuksen sisällöstä ja aikataulusta.
Päätetään, että tarjottu koulutus järjestetään. Ajankohta päätetään, kun
yhdistyksen toiminnan kehittäminen etenee.

12 – 175 Jaostojen kuulumiset ja alueasiamiehen ajankohtaiskatsaus
Alueasiamies
Linkki alueasiamiehen mielipidekirjoitukseen.
https://www.ts.fi/lukijoilta/5136075/Oppivelvollisuuden+pidentaminen+on+kannat
ettava+vaihtoehto?fbclid=IwAR3qJbYTtSUSrOE5G3dc9IROIqjIsKaEewBH4PCun
7h9crLrnNPn2PXA89o
OAO
- OAO-jaosto järjesti luottamusmiehille koulutusta 3.12.2020
VOL
20.10.2020 järjestetty luottamismiesrinki, tulee jatkossa kokoontumaan parin
kuukauden välein
Korona-aika päiväkodeissa puhuttaa, maskien ja visiirien käyttö on jo melko
yleistä varsinaissuomalaisissa päiväkodeissa, ainakin isommilla paikkakunnilla
VOL- järjestää koulutusta erityisopetuksesta: aihe sopii kuitenkin sekä
erityisopettajille että VAKA-opettajille ja esimiehille
Loimaalta puuttuu jatkossa jaoston edustus jaostossamme. Somerolle on
saatu uusi yhdyshenkilö
YSI-Turku
- Keskeisinä asioina Turun YT- neuvottelut
- TOAY:n ja ÅLF:n yhteistyö jatkossa, mikäli ALY:n rakenne muuttuu
(Åboneven)
YSI V-S
jaostojen iltakoulusta odotettiin yhteistä koontia
jaostot koetaan tärkeänä edunvalvonnan kannalta. Vuoden 2021
koulutus/virkistysehdotuksia: työhyvinvointi, työnohjaus, voimaantuminen
Herätyspäiväperinnettä halutaan jatkaa
jaosto ehdottaa, että vuosikokoukselle esitetään talousarviosta ja
henkilöstöpalkkioista OAJ:n tilikarttaa laajempi selvitys, jossa palkkiot ovat
eriteltyinä eikä yhtenä summana
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YLL
YLL-jaostolle muodostettiin uusi hallitus 21.10.2020 pidetyssä kokouksessa.
Åbo Akademin paikallisyhdistys ei vielä ole saanut alueyhdistyksen jäsenyyttä
ÅA:n paikallisyhdistys nimittää omat edustajansa jaoston hallitukseen, kun
alueyhdistyksen jäsenyys astuu voimaan
Syksyksi on sovittu luottamusmies- ja jäsenkoulutus uudesta TES.sta
17.11.2020 klo 17-18.30. Kouluttajana Zoomissa on OAJ:n yliopistoalan
erityisasiantuntija Hanna Tanskanen. Tilaisuuteen on kutsuttu myös Turun
yliopiston ja Åbo Akademin pääluottamusmiehet sekä ÅA:n paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja. Myös muut asiasta kiinnostuneet ÅA:n yhdistyksen jäsenet ovat
tervetulleita. Kutsu ja linkki lähetetään myös OAJVS:n puheenjohtajalle ja
alueasiamiehelle
perinteisen jouluaterian tilalle suunnitellaan glögitilaisuutta viikolle 50

Jaoston kokoonpano 16.12.2020:
Todettiin, että OAO-jaoston ja VOL-jaoston kokoonpanoissa ei ole tapahtunut
muutoksia.
Todettiin, että YSI-Turku jaostoon kuuluvat seuraavat henkilöt: Sameli Valkama
(pj), Mikko Kaarmela (sihteeri), Heidi Tammero (koulutussihteeri), Anu WaltariGrundström, Jaakko Lindfors, Heli Ketovuori, Timo Ahonen, Tea Asanti,
Riikkamarja Autio, Kirsi Jarkia, Olli-Jukka Jokisaari, Katja Koski, Suvi ViitaniemiMerimaa, Elina Partanen, Linda Tammelin, Sirpa Ääri, Tero Koskinen, Petra Örn,
Anu-Katja Nurmi ja Inka Halkivaha.
Todettiin, että YSI-Varsinais-Suomi jaostoon kuuluvat seuraavat henkilöt:
Harri Laukkanen (pj.), Virpi Kangas-Oksanen (sihteeri), Anne Porkka, Auli Rintala,
Helena Dahl, Jaana Kuusisto, Laura Lehtonen, Madeleine Karlsson, Marita
Savonmäki, Matti Karplund, Merja Alitalo, Mervi Taurén, Mika Nurmi, Päivi
Martinsuo, Petri Puukki, Pirita Raatikainen,
Todettiin, että YLL-jaostoon kuuluvat seuraavat henkilöt: Kristina Lindgren (pj.,
koulutusvastaava), Eila Matikainen (sihteeri), Katariina Ahtola-Rajala, Henna AlaKutsi, Minna Maijala ja Juha-Pekka Pellonpää.
13 – 176 Alueyhdistyksen toiminnan vaikuttavuuskysely
OAJ on tehnyt vaikuttavuuskyselyn alueyhdistyksille ja tarjoaa
yhdistysvalmennusta keväällä 2021.
Kuultiin Merja Alitalon selvitys ja käytiin keskustelu kyselystä. Sovittiin, että
puheenjohtaja tekee koosteen vastauksista.

www.oajvs.fi

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

Pöytäkirja/KOOSTE

6 (6)

23.12.2020/2019-2021
23.12.2020

Varsinais-Suomen alueyhdistys
14 – 177 Tiedotusasiat
Alueyhdistyksen vuokranantaja, TOAY ry on ilmoittanut mahdollisesta
toimistotilan
vuokrankorotuksesta. TOAY:n hallitus on valtuuttanut Sameli
Valkaman neuvottelemaan asiasta alueyhdistyksen kanssa.
ELIXIA Online Training tarjoaa palvelujaan kampanjahintaan alueyhdistyksille.
- loppuvuosi 2020 hintaan 0 €.
- määräaikainen sopimuskausi 6kk/12kk alkaen 1.1.2021
- 1200 € alennus sopimuskauden normaali hinnasta
- tarjous on voimassa su 20.12.2020 asti
- tarjouspyynnöt: niko.huovila@elixia.fi
Merkittiin tiedoksi TOAY:n ilmoitus mahdollisesta vuokran tarkistuksesta.
Päätettiin, että alueyhdistys ei käytä Elixia Online Trainingin tarjousta
suhteellisen korkean hinnan takia.
15 – 178 Alueyhdistyksen kokousaikataulu
TVK:n kokoukset: 7.1., 11.2., 23.3. ja 19.4.
(valtuutetut mukana huhtikuun kokouksessa).
Hallituksen kokoukset: 26.1., 11.3., 12.4. ja 10.5.
Ylimääräinen vuosikokous: 1.2.2021
16 – 179 Muut asiat
Anne Porkka kertoi mahdollisuudesta tehdä ennakkovaraus Emma-teatteriin
keväällä 2021. Päätettiin tehdä ennakkovaraus Emma-teatteriin.
17 – 180 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.26.
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