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Hallituksen kokous 1/2021
Aika

Tiistai 26.1.2021 klo 18.30 – 20.45

Paikka

Etäkokous, Teams

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Merja Alitalo avasi kokouksen klo 18.00.
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Okorie ja Anne Porkka.
5 Harri Laukkasen eroaminen hallitustyöskentelystä
Harri Laukkanen on ilmoittanut 30.12.2020 sähköpostitse erostaan hallituksesta
1.1.2021 alkaen. Varapuheenjohtaja Tuula Okorie hoitaa loppukauden jaoston
puheenjohtajan tehtäviä.
6 Ylimääräinen vuosikokous 1.2.2021
Joulukuussa, 2.12.2020, pidettäväksi suunniteltu ylimääräinen vuosikokous
peruutettiin,
koska
koronavirustartunnat
lisääntyivät
Varsinais-Suomessa
huolestuttavaa
vauhtia
ja
3.12.
otettiin
käyttöön
uusia
alueellisia
kokoontumisrajoituksia. Kokouksen peruuntumisesta ilmoitettiin suoraan tilaisuuteen
ilmoittautuneille sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Lisäksi
asiasta tiedotettiin yhdistyksen kotisivuilla, FB-sivuilla ja Instagramissa. Ravintola
Aitiopaikka ei laskuta ruokailuja eikä tilavuokraa, vaikka tilaisuus peruutettiin vain noin
vuorokautta ennen.
Ylimääräinen vuosikokous esitetään järjestettäväksi maanantaina 1.2.2021
etäyhteyksillä. Päivitetyn jäsentilaston saamme OAJ:ltä 8.1., jonka jälkeen uudet
kokouskutsut lähetetään paikallisyhdistyksille. Valtakirjoihin pyydetään kirjaamaan
sähköpostiosoitteen, joihin kokouslinkki lähetetään.
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Esityslista tulee päivittää asiakohdan 8. osalta, koska asiakohta tulee poistaa.
Asiakohdassa esitetään tilintarkastajan valintaa tarkastamaan kalenterivuoden 2021
taloutta. Yhdistyksen säännöt eivät mahdollista tilintarkastajien valintaa, ainoastaan
toiminnantarkastajien valinnan. Tilintarkastajien valinta vaatii sääntömuutoksen, joten
asia valmistellaan vuoden 2021 varsinaiseen vuosikokoukseen. Elokuussa 2020 on
valittu toiminnantarkastajat tarkastamaan vuoden 2021 toimintaa ja taloutta.
Kokouskutsuun kirjataan kokouksen menettelytapaohjeet: mm. Läsnäolijoiden
todentaminen, etäyhteysongelmat, puheenvuorojen pyytäminen (keskustelu/chatpalstalla ja työjärjestyspuheenvuorot kädennostolla), äänestämistavat. Äänestys
voidaan järjestää esimerkiksi Elisan palveluja hyödyntäen.
Kokouksen operatiivinen johto kokoontuu Aurakadulla. OAJ:n järjestöpalvelujen
erityisasiantuntija Pekka Silkosuo on lupautunut kokouksen puheenjohtajaksi.

-

Työvaliokunta viimeisteli yksityiskohdat kokouksessaan 7.1. Valmisteltu
kokousmateriaali on julkaistu verkkosivuilla 13.1.2021, https://www.oajvs.fi/aineistot/
kokouskutsu ja esityslista
jäsenet 1.1.2021
valtakirja
toimintasuunnitelma
talousarvioesitys, hyväksytään hallituksessa 26.1.2021
etäkokousohje, lähetetään kokousedustajille sähköpostitse

Hyväksyttiin päivitetyt asiakirjat ja korjattu talousarvio.
7 OAJ:n tarjoama yhdistysvalmennus
OAJ
on
tehnyt
vaikuttavuuskyselyn
alueyhdistyksille
ja
tarjoaa
yhdistysvalmennusta keväällä 2021. Saadun palauteen perusteella VarsinaisSuomen alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen yhteistoimintaa tulee kehittää.
OAJ tarjoaa yhdistysvalmennusta keväällä 2021 toiminnan kehittämisen
tueksi. Valmennuksen ensimmäinen etätilaisuus järjestettiin juuri ennen tätä
hallituksen kokousta. Keskustellaan valmennuksessa, sen sisällöstä ja ajankohdasta
ja tehdään tarvittavat päätökset.
Todetaan, että ensimmäinen valmennus oli 26.1.2021. Valmennuksesta vastaa Juha
Makkonen OAJ:stä ja sitä jatketaan myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina keväällä
2021.
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8 Viestintä

Viestintätiimi kokoontuu 19.1.2021.
Canva -koulutus
Paikallisyhdistyksille järjestetään Canva -koulutusta etänä. Canva
-pohjia on
käytössä OAJ:llä kuntavaalien markkinoinnissa. Samalla paikallisyhdistykset voivat
hyödyntää Canvan käyttöä muissa tilaisuuksien markkinoinnissa.
Alueyhdistykselle hankitaan yksi maksullinen lisenssi 1-5 henkilölle ja
kohtuuhintainen koulutus. Viestintävastaava selvittää asiaa.
Kuntavaalit 2021
Alueyhdistyksen hallituksen valittujen painopisteiden pohjalta työstetään postikortti ja
Flayer jaettavaksi vaalitoimistoihin.
Visuaalisen puolen hoitaa viestintävastaava ja materiaalien jakamisesta vastaa
puheenjohtaja ja alueasiamies. Kuntavaalimateriaalien valmistelua jatketaan
alueyhdistyksen linjausten pohjalta.
Paikallisyhdistysten some-esittely
Käytiin keskustelu paikallisyhdistysten some-esittelystä. Asian valmistelua jatketaan.
Blogivuorot
Viestintätiimi on päättänyt uudistaa blogivuoroja niin, että myös alueen OAJ
hallituksen jäsenillä ja OAJ valtuutetuilla on oma vuoronsa.
Verkkosivut
OAJ:n palvelimen verkkosivut ovat olleet hetken poissa käytössä päivitysten ajan.
Päätetiin, että viestintävastaavalla maksetaan 1000 € palkkio 2021 verkkosivujen
päivittämisestä. Summa on varattu talousarvioon.

9 Opettajuuden arvostus -hanke
OAJ käynnistää ensi vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden
arvostusta. Järjestö haluaa havahduttaa suomalaisia siihen, miten tärkeää OAJ:n
jäsenten tekemä työ on koko yhteiskunnalle. Koko OAJ-yhteisön toivotaan
innostuvan mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
OAJ:n valtuusto päätti tänään päättyneessä kokouksessaan ensi vuoden
talousarviosta. Talousarviossa valtuusto päätti satsata isosti hankkeeseen, jonka
tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta. Taustalla on valtuuston edellisessä
kokouksessa hyväksymään strategiaan kirjattu kehittymislupaus.
Hanke koostuu suurelle yleisölle suunnatusta markkinointikampanjasta, mutta
tavoitteena on, että hankkeen aikana onnistumme yhdessä löytämään uusia tapoja
myös kehittää OAJ:n toimintaa.
Alueyhdistyksiin nimetään hankkeeseen yhteyshenkilö, joka
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-

toimii hankkeen aikana yhteyshenkilönä ja hankkeen
kasvoina toisaalta Pasilan, toisaalta oman alueyhdistyksen ja
jäsenyhdistysten suuntaan
- koordinoi alueellaan esimerkiksi hankkeeseen liittyvää viestintää
tai tapahtumia, kuten koulutuksia.
- innostaa ja motivoi muita sekä haluaa itse oppia uutta esimerkiksi
viestinnästä, markkinoinnista ja osallistamisesta hankkeen
lomassa.
Lisätietoja
OAJ:n
sivuilta:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-jatiedotteet/2020/oaj-lahtee-vahvistamaan-opettajuuden-arvostusta--yhdessapystymme-vaikka-mihin/
Arvostushankkeessa valmistaudutaan kevään kampanjatekoihin. OAJ käynnistää
tänä vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta.
Ensimmäiset isot ulostulot on määrä tehdä helmi-maaliskuussa. Parhaillaan viimeistellään kampanjan konseptia ja slogania jäsenkyselyn tulosten pohjalta.
Kampanjan tavoitteena:
- lisätään tietoa opettajuudesta
- lisätään positiivista puhetta opettajuuteen liittyen
- vahvistetaan ammattiylpeyttä
- yhdistysten tukeminen kampanjan aikana
Slogan: Tehdään tulevaisuuksia
Tammikuussa
OAJ:n toimistolla jatketaan kampanjan sisältöjen ja ulostulojen valmistelua yhdessä
viestintätoimiston kanssa. Samalla täsmennämme kampanjatekojen aikataulua. Jos
on ilmoittautunut, niin voi osallistua Howspace-tilassa 28.1. asti.
Helmikuussa
Viimeistelemme kampanjan ensisysäyksen materiaalit.
Kokoamme viestijäverkoston ja suunnittelemme alueyhdistysten verkoston kanssa
yhdistystoimintaan liittyviä tekoja ja aikataulua.
Maaliskuussa
Kampanja starttaa kunnolla!
Koeaika-projekti tuo kurkistuksen opettajien arkeen – ja avaa tälle arjelle ihan
uudenlaisia yleisöjä.
Nimetään alueasiamies Maijumarjut Polviander hankkeen yhteyshenkilöksi.
10 Ammattijärjestötoiminnan uudistamishanke
Olemme sopineet OAJ:n kanssa lokakuun 2020 aluetapaamisissa, että jatkamme ja
vahvistamme vuoropuheluamme yhdessä. Sen avulla haluamme
varmistaa, että uusi - yhdessä laadittu - OAJ-strategia ja sen pohjalta tehty koko
järjestön toimintasuunnitelma ohjaa meidän kaikkien toimintaamme niin
valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.
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OAJ esittää, että aluetapaamiset aikataulutetaan 22.3.2021 alkaen. Tämä sopii
ajallisesti myös järjestötoiminnan uudistamisen toimenpiteiden valmisteluun.
Kevään 2021 tapaamisten pääteemat:
strategian ja järjestön toimintasuunnitelman toimeenpano alueellisesti ja
paikallisesti
OAJ:n työhyvinvointirahasto
järjestötoiminnan uudistamisen tilannekatsaus
OAJ:n uuden strategian tulevaisuuskuvassa määritellään, että jokainen jäsen kokee,
että
jäsenyys
kannattaa.
Strategiatyön
ja
ammattijärjestötoiminnan
uudistamishankkeen osallistavissa osioissa jäsenkokemuksessa keskeisiä asioita
ovat olleet turva ja yhteisöllisyys. Tältä pohjalta on jäsenhankinnan ja jäsenpidon
tueksi tehty brändivideo.
Kuultiin Tero Koskisen selvitys asiasta ja käytiin keskustelu tilanteesta.
11 Talousasiat
Talouskatsaus 2020
Kuultiin taloudenhoitajan talouskatsaus vuoden 2020 osalta. Vuoden 2020
tilinpäätöstä valmistellaan. Joitakin siirtovelkoja on tulossa vielä maksuun tammikuun
aikana.
OAJ:n toimisto on linjannut aluetoimijakorvauksen käyttämisen periaatteita
alueyhdistyksistä tulleiden kyselyjen pohjalta. Aluetoimijakorvauksella hankittu
työaika on hyvä sopia kunkin aluetoimijan toimikauden alkaessa, jotta kaikilla
osapuolilla on sama ymmärrys työmäärästä. OAJ:n työsopimuspohjien mukaisesti
yksi työpäivä tarkoittaa noin 7 tuntia työtä viikossa. Eli jos aluetoimija on
opetusvelvollisuustyöajassa ja hänen työnantajaltaan ostetaan 4-5 opv-tuntia, niin se
tarkoittaa noin seitsemän tunnin työtä aluetoimijana.
Kokouspalkkio/luentopalkkio ja niiden suhde aluetoimijoiden työaikaan. Jos
aluetoimijalle maksetaan kokouspalkkio tai hän saa luentopalkkion, niin tuolta ajalta
hänen ei kuulu kerryttää työaikaa.
Alueasiamiehen ja puheenjohtajan aluetoimijakorvaus 2020 on 14 295 €/toimija.
Korvaus laskutetaan kuitteja vastaan OAJ:sta tammikuun loppuun mennessä.
Alustavan arvion mukaan tilinpäätös tullee olemaan selvästi ylijäämäinen.
Toimistotilan kassakaapin hankinta
Päätettiin, että yhdistys hankkii paloturvallisen kassakaapin asiakirjojen säilytystä
varten. Hinta-arvio noin 6000 euroa. Merja Alitalo hankkii kassakaapin
alueyhdistyksen käyttöön.
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Elisa Dialogi -palvelu (tekstiviesti)
Elisa Dialogi –palvelu tarjoaa mahdollisuuden äänestää etäkokouksissa, järjestelmä
toimii tekstiviesteinä. Äänestystilanteessa tarvitaan lista kokousosallistujien
puhelinnumeroista. Äänestyssalaisuus toteutuu, koska järjestelmässä saadaan
kaikilta vastaajilta puhelinnumeron neljä viimeistä numeroa piiloon. Mika Hakala on
lupautunut toimimaan järjestelmän hallinnoijana.
Palvelun kustannukset: avausmaksu 100 €, kuukausimaksu 100 € ja viestin lähetys
0,05 €/kpl ja viestin vastaanotto 0,11 €/kpl. Esimerkiksi alueyhdistyksen
vuosikokouksessa 150 edustajan äänestäessä tulee yhden äänestyskerran hinnaksi
24 €.
Alueyhdistys voi tarjota palvelua paikallisyhdistyksille pientä korvausta vastaan.
Päätetään hankkia palvelu esityksen mukaisesti.
12 Tapahtumat 2021
OAJ:n johtoryhmä on 13.1. kokouksessaan tehnyt päätöksen koskien kevään
koulutustilaisuuksia. Kaikki OAJ:n koulutukset toteutetaan etänä 30.6. saakka.
Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat
Vuonna 2021 vietetään alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlavuotta.
käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Asian tarkempi

Alueelliset LM-neuvottelupäivät
Todettiin, että neuvottelupäivät toteutetaan etänä maaliskuun lopulla. Tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin.
Kulttuuritapahtumat 2021
Päätettiin hankkia 50 lippua Nightwish -yhtyeen virtuaalikonserttiin. Lippujen
omavastuu on 10,-. Konsertti toteutetaan toukokuussa 2021.
13 Aluetoimijapäivät 11.-12.2.2021
Aluetoimijapäivät järjestetään 11.-12.2.2021. Koulutukseen kutsutaan alueasiamies
ja puheenjohtaja sekä yksi varapuheenjohtajista. Päätettiin, että Sameli Valkama
osallistuu.
14 Jaostojen kuulumiset ja alueasiamiehen ajankohtaiskatsaus
OAO

Jaoston LM-koulutus järjestetään Team-koulutuksena 24.3.2021.

VOL

Syksyllä 2020 luottamusmiesrinki on kokoontunut kolme kertaa.
Jaosto
valitsi
vuoden
2020
varsinaissuomalaiseksi varhaiskasvatuksen opettajaksi salolaisen
Maare Akkolan. Jaoston Nepsy-iltaan ilmoittautui 230 jäsentä

YSI V-S
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YLL

Åbo Akademin paikallisyhdistyksen, YLL ÅA:n edustaja on pj. Johan
Werkelin. Jaoston tehtävät ja palkkiot vuodelle 2021 päätetään
erillisessä s-postikokouksessa helmikuun alussa. TYL:n ja YLLjaoston edustaja OAJ:n Opettajuuden arvostus -hankkeessa on
Henna Ala-Kutsi.
Keskusteltiin Avoimen yliopiston toiminnan laajentumisen tuomista
haasteista:
Kauppakorkeakoulun väyläopiskelijat suoriutuvat opinnoista pääosin
hyvin, mm. koska hyvin arvosanoin suoritettuina ne johtavat suoraan
tutkinto-opintoihin.
Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa ongelmana on Avoimen
opiskelijoiden usein heikko kielitaito; tarvitaan vähintäänkin
lisäresursseja (esim. omia tukiopetusryhmiä) heidän saamisekseen
samalle tasolle tutkinto-opiskelijoiden kanssa, koska nyt heidät on
integroitu samoille kursseille.
Joissakin muissa tiedekunnissa on vastaavia ongelmia, jotka johtuvat
opiskelijoiden puutteellisesta lähtötasosta.

15 Tiedotusasiat
OAJ kouluttaa opas on luettavissa www.oaj.fi sivuilla,
https://www.oaj.fi/contentassets/00d8f78cfe504d7a805a6b831a276
9b9/oaj-kouluttaa-2021.pdf
Tammi-kesäkuun koulutukset toteutetaan etäkoulutuksina.
OAJ jätti lausunnon koulutuspoliittisesta selonteosta 22.1.2021.
Merkittiin tiedoksi OAJ:n Raision paikallisyhdistyksen kirje.
OAJ:n paikallisyhdistys Axxell Läräre - Opettajat ry:n puheenjohtaja
Petra Baarman otti yhteyttä ja toivoo alueyhdistyksemme voivan
tehdä yhteistyötä Varsinais-Suomessa toimivien yksiköiden kanssa.
16 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.
17 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen. klo 20.45
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