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Hallituksen kokous 3/2021
Aika

Maanantai 12.4.2021 klo 17.00-19.40

Paikka

Etäkokous, Teams

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella kohdat 5 ja 13
käsitellään yhdessä kohdassa 5 ja numerointi muutetaan.
4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valittiin Johanna Mannström ja Mika Hakala pöytäkirjantarkastajiksi.
5 OAJ:n tarjoama yhdistysvalmennus ja suunnitteluseminaari 10.4.2021
Hallitus aloitti alueyhdistyksen kehittämistoimintaa syksyllä 2019. Jatkovalmisteluja
tehtiin viimeksi seminaarissaan 10.4.2021.
OAJ
on
tehnyt
vaikuttavuuskyselyn
alueyhdistyksille
ja
tarjoaa
yhdistysvalmennusta keväällä 2021. Saadun palauteen perusteella Varsinais-Suomen
alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen yhteistoimintaa tulee kehittää.
Yhdistysvalmennus aloitettiin 26.1.2021. Valmennus jatkuu 11.3.2021.
Hallitus aloitti alueyhdistyksen kehittämistoimintaa syksyllä 2019. Jatkovalmisteluja
tehtiin viimeksi seminaarissaan 10.4.2021.
Yhdistysvalmennuksen vetäjänä toimi Juha Makkonen OAJ:stä.
Yhtenä
tärkeimpänä säästettävänä ja kehitettävänä asiana nousi esille erilaiset verkostot. Yksi
selkeistä kehitettävistä asioista on pitkien kokousten kehittäminen lyhyemmiksi ja
asiapainotteisemmiksi. Nykyään käytämme paljon aikaa kokousrutiineihin.
Puheenjohtaja Merja Alitalo nosti esille yhdistysvalmennuksen keskeiset tulokset.
1. alueyhdistyksellä on hyviä verkostoja ja niitä pitää käyttää ja kehittää
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2. kokouskäytänteet pyörivät rutiiniasioiden ympärillä, joten kokouksia tulee
terävöittää ja valmisteluun kiinnittää huomiota
3. viestintä on aina haastavaa ja sitä tulee kehittää
o sosiaalinen media hoidetaan nykyisellään hyvin
o viestinnän toimintamallia paikallisyhdistyksiin tulee rakentaa
o medianäkyvyyttä tulee tarkastella yhdessä jäsenyhdistysten
kanssa
Keskusteltiin suunnitteluseminaarin sisällöstä ja todettiin, että työvaliokunta jatkaa
valmistelua 20.4.2021. Keskustelussa nousi esille se, että syyslukukauden alussa tulee
valmistella vuoden 2022 suunnitelmat. Lisäksi todettiin, että nyt tarvitaan rohkeutta
muutokseen lauantain 10.4. tehtyjen avausten pohjalta.
6 OAJ:n opettajuuden arvostushanke
Arvostushankkeeseen on tullut alueeltamme kaksi videota. Johanna Mannström on
ottanut vastuulleen viestinnän kotisivuillamme hankkeen aikataulun mukaisesti.
#Sitoutunut -kampanja: mainoksia on lehdissä, radiossa ja televisiossa eri kanavilla.
Jäsenten toivotaan aktiivisesti jakavan kuvia ja videoita omilla somesivuillaan.
Seuraava aluetapaaminen on 7.4.2021.
Alueasiantuntija Maijumarjut Polviander selvitti ajankohtaisia asioita hankkeesta.
Nykyinen kampanjan toteutus jatkuu viikolle 15.
7 OAJ:n järjestörakenteen kehittäminen
OAJ:n
hallinnon
käsittelyssä
on
ollut
runsaasti
erilaista
materiaa
ammattijärjestötoiminnan uudistamishankkeeseen liittyen. Päätökset asiasta tehdään
tämän valtuustossa vuoden aikana.
OAJ:n hallituksen jäsen Tuija Mäntsälä selvitti valmistelutilannetta. OAJ:n hallitus
hyväksyi kokouksessaan 14.4.2021 asiaan liittyvän kokonaisuuden esitettäväksi
kevätvaltuustolle.
8 Työhyvinvointirahasto
OAJ perusti viime vuonna oman työhyvinvointirahaston tukemaan jäsentensä
työhyvinvointia ja edistämään työelämän laatua. Haku käynnistyi 1.3.2021 ja hakuaikaa
on huhtikuun loppuun.
Nyt on tarjolla tukea työhyvinvointiin! Tutustu esittelyyn ja vie asiaa työpaikoille.
Napakat esittelydiat löydät oaj.fi/tyohyvinvointi.
Hanketta ei tarvitse toteuttaa itse, vaan toteutuksen voi tilata asiantuntijalta tai
yritykseltä. Idea ja halu parantaa työyhteisön työhyvinvointia riittää. Rahasto tukee
myös työhyvinvoinnin tutkimusta ja alan kehittämistyötä sekä jakaa stipendejä.
Tukea voivat hakea yhdistykset, yhdistysten muodostamat yhteisöt ja OAJ:n jäsenet.
Rahastoa koskevat kysymykset tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

www.oajvs.fi

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

Pöytäkirja

3 (5)

12.4.2021/2019-2021
19.4.2021

Varsinais-Suomen alueyhdistys
Laitilassa ja Somerolla valmistellaan hakemuksia. Seuraava rahastohaku on vuonna
2022.
9 Viestintä
Viestintätiimi kokoontui 29.3.2021. Paikallisyhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta
esittäytyä alueyhdistyksen somessa; Facessa ja Instagramissa. Tämä työ aloitetaan
elokuussa ja aikataulutetaan paikallisyhdistyksille.
Tarjotaan somekanavien käyttökoulutusta paikallisyhdistyksille. Koulutusta on
alustavaksi kysytty Merja Kärkkäiseltä. Ammattiopisto Livia paikallisyhdistys aloittaa
esittelykierroksen. Paikallisyhdistyksille tehdään ohjeistus asiasta.
10 Kuntavaalit
Oikeusministeriö on päättänyt siirtää kuntavaalit huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13.
päivään.
Alueasiantuntija
ja
puheenjohtaja
lähestyvät
puoluetoimistoja
sähköpostikirjeellä ja toimistoille toimitetaan vaaleihin liittyvää materiaalia.
Kuntavaaleihin liittyvä Oppivelvollisuusseminaari pidetään Teamsisssa 26.4.2021.
Kutsussa, joka lähtenyt puolueiden piiritoimistoihin, toivotaan kuntavaaliehdokkaiden
osallistuvan seminaariin. Varsinaista paneelia ei ole tarkoitus järjestää.
Todettiin, että paikallisyhdistyksille tarvitaan apua. Päätettiin, että alueyhdistyksessä
tehty vaaliaineisto toimitetaan vain sähköisesti paikallisyhdistyksiin.
12 Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat
Nimetty työryhmä aloitti juhlan valmistelun 8.4.2021. Järjestelyistä vastaavat Anne
Porkka ja Riikkamarja Autio. Tapahtuma järjestetään 13.11.2021. Valmistelut on
aloitettu. Tarjoukset on pyydetty ja suunnittelu on käynnissä.
13 Tapahtumat ja koulutukset

Alueelliset LM-neuvottelupäivät 30.-31.3.2021
DON JUAN 15.4. ja 23.4.2021
Esimieskoulutus 22.4.2021. Kehittämispäällikkö Niku Tuomisto, Oaj ry
Oppivelvollisuuden laajentaminen -koulutus 26.4.2021
Miten johdan itseäni muuttuvassa työympäristössä 3.5.2021 klo 18.00-19.30.
Syksyn kansanedustajatapaaminen
▪ keskusteltiin vierailukohteesta
▪ aikaisempia tapaamisia
▪ 2020 Ammattikorkeakoulu
▪ 2018 ”Liikkuva koulu”, Raisio, Kerttulan koulu ja Ammatillinen
erityisopetus, Spesia
▪ 2017 Varhaiskasvatus, Paimio ja Opettajakoulutus, Turun
normaalikoulu
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2016 Ammatillisen toisen asteen reformi, TAI ja Erityisopetus,
Lieto, Jokilaakson koulu
OpeOpen golf-tapahtuma, Salo Golfissa 27.8.2021.
MOP-2021. MOP 2021 suunnittelu jatkuu ja tapahtumia on suunniteltu pidettäväksi
sekä 5.10. että 8.10.
▪ MOP-päivään 5.10.2021 on suunniteltu Comeniuksen valaan
liittyvää tempausta (Comeniuksen vala on opetusalalle laadittu
eettinen ohjeistus ja maailman ensimmäinen opettajan vala. Vala
on tarkoitettu kaikille kelpoisuusehdot täyttäville opettajille
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen).
▪ 8.10.2021 on suunniteltu valtakunnallista alueyhdistyksen jäsenille
ja kansanedustajille suunnattu vaikuttamistyötä – tavoitteena lisätä
tunnetta ”hienoa olla OAJ:n jäsen”. Tapahtumassa esillä
kampanjan teemat #sitoutunut ja #tehdääntulevaisuuksia.
Alueelliset YT-päivät marraskuussa
Heli Laaksosen runoilta
▪ tapahtuma järjestetään, kun on mahdollista livetapahtumiin
Shakkiturnaus verkossa
▪ asiaa valmistellaan
▪

14 Jaostojen kuulumiset ja alueasiamiehen ajankohtaiskatsaus
Alueasiantuntija nosti kuntavaalit ja opettajien arvostushankeen lisäksi tehtäviinsä,
joita esiteltiin viime kokouksessa.
OAO-jaosto järjesti 24.3.2021 koulutusta järjestörakenteen uudistamisesta,
luennoitsijana Juha Makkonen, OAJ ja työhyvinvoinnista, luennoitsijana Teija Golnick,
OAJ. Tapahtumaan osallistui 18 aktiivitoimijaa
VOL:n luottamusmiesringin tapaamiset: sovitaan, että kaikkien kuntien
pääluottamusmiehet kutsutaan myös mukaan rinkiin. Merja Alhoke laittaa seuraavan
kutsun sovituille henkilöille. Rinki tapaa etänä. Käytiin läpi mediainfon kuntavaaleihin
liittyen OAJ:n sivuilta.
Käytiin läpi opettajuuden arvostus hanketta ja somekampanjaa. Sovittiin, että jatkossa
jaoston pöytäkirjat lähetetään tarkistuksen jälkeen kuten aikaisemminkin jaoston
jäsenten ja yhdyshenkilöjen kautta sekä kaikille alueen paikallisyhdistyksen
puheenjohtajille
Koulutusten pohdintaa: Tunne ja taida Oy:ltä pyydetään tarjous toukokuulle VAKAopettajille n. 1,5h/arki-ilta ja etänä, ”Tunnetaidot arjessa ja työssä”. Tunteiden vaikutus
ja niihin vaikuttaminen. Syksyllä Kristiina Tuhkiaisen koulutus. Keskusteltiin
alueyhdistyksen muistamiskäytänteistä.
YSI Turun järjestelyeräneuvottelut ns. välirauhassa (huhti-heinä
Oppivelvollisuuden laajentaminen keskusteluttaa (YO ja oppimateriaalit)

tasaerä).

YSI V-S:ssä paikallisneuvottelupyyntö 24.3. ja järjestelyeräneuvottelut puhuttivat.
Luottamusmiesrinki laitetaan alulle, ensimmäinen etätapaaminen on 13.4.
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ajankohtaisista
edunvalvonta-asioista.
näkymisestä yhdistysposteissa.
YLL:ssä ei ollut esille nostettavia asioita.
15 Tiedotusasiat
Tiedotusasioita ei ollut.
16 Kokousaikataulu
Hallituksen seuraava kokous on 10.5.2021
17 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen. klo 19.40.
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