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Hallituksen kokous 4/2021 
 
Aika Maanantai 10.5.2021 klo 18.00-20.42  

    
Paikka Teams 

 
      
   
   
   
   
1 Kokouksen avaus   

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
3  Työjärjestyksen hyväksyminen 

  Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

Valittiin Marita Savonmäki ja Virpi Kangas-Oksanen pöytäkirjantarkastajiksi. 
5 OAJ:n opettajuuden arvostushanke 

Arvostushankkeen etenemistä voi seurata OAJ:n verkkosivuilta 
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/. 
Paikallisyhdistyksille sopivaa materiaalia voit ladata OAJ:n verkkosivuilta 
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=47155768.  
Alueeltamme tuli kaksi videota, kiitos niistä. Lisäksi bussipysäkeillä oli isoja 
mainostauluja, joissa oli kuva opettajasta ja #sitoutunut. Sitoutunut-viesteillä 
pyritään avaamaan suomalaisille sitä, miten opettajat ovat sitoutuneita juuri niihin 
asioihin, jotka ovat opettajuuden ytimessä, kuten sivistykseen, kasvurauhaan ja 
täyteen ihmisyyteen kasvattamiseen.  
Facessa opettaja voi ladata Sitoutunut-kehyksen omaan profiilikuvaansa. Kuva saa 
mielellään olla mustavalkoinen.  
Instagramissa laitetaan saateteksti, jossa kerrotaan oma titteli ja se, mikä työssä 
tuntuu kaikista merkityksellisimmältä. Tunnisteena on #sitoutunut 
#tehdääntulevaisuuksia.   
OAJ Areenasta ladattavissa Team -taustakuva.  
Sano painava sana –blogi, jota voi tarjota OAJlle tai mielipidekirjoitus alueen lehteen  
Tehdään tulevaisuuksia -kannanotto.  
MOP 5.10.2021.  
Alueyhdistykselle on myönnetty 3000 € arvostushankkeen työkustannuksiin alueen 
toimijoille. 
Työvaliokunta esittää, että hankkeelle myönnetty rahasumma jaetaan vuosille 2021 
ja 2022 sekä vuodelle 2021 kohdennetaan 2000 euroa, josta maksetaan 
alueasiantuntijalle 1500,- ja viestintävastaavalle 500,-. Päätettiin esityksen mukaan. 
 

6 Lausunto luonnontieteitä painottavan lukion erityisen koulutustehtävän alueellisesta ja   
maakunnallisesta vaikuttavuudesta 

Alueyhdistykselle on tullut lausuntopyyntö 29.3.2021, jonka työvaliokunta on 
hyväksynyt kokouksessaan 19.4.2021. Merkittiin tiedoksi. 

 
 

https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=47155768
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7 Kevätvaltuustoterveiset  
Kevätvaltuusto kokoontui 6.-8.5.2021. Keskeisenä käsiteltävänä asiana oli 
järjestörakenteen uudistaminen. Valtuusto hyväksyi OAJ:n ilmastoteot -ohjelman ja 
päätti alentaa OAJ:n jäsenmaksua 0,05 %. 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-
tiedotteet/2021/jarjeston_uudistamiskeskustelu_tahditti_kevatvaltuuston_ensimmaist
a_paivaa/ 
 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/kevatvaltuusto-hyvaksyi-
oajn-ilmastoteot--ohjelman/ 
 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-tekee-paatoksia-
jarjeston-uudistamisesta-syksylla/ 
Kuultiin kevätvaltuustoterveiset. Sovittiin, että Heidi Tammero ja Jaana Tomppo 
tekevät koosteen yhdistyksen kotisivuille valtuustossa käsitellyistä asioista. 
 Päätettiin, että valtuustopäätöksistä kirjoitetaan jatkossa blogi.  
 

8 Viestintä 
Alueyhdistyksen viestintätiimi laatii jatkossa alueyhdistystiedotteen jokaisen 
kokouksen jälkeen, joka lähetetään paikallisyhdistyksille hallituksen kokouksen 
jälkeen. Tiedote sisältää nostot ajankohtaisista asioista, linkin pöytäkirjan 
koosteeseen ja tietoa koulutuksista sekä tapahtumista.  
 Alueyhdistys järjestää kahden illan somekoulutuksen paikallisyhdistyksille 
Zoomissa 31.8. ja 7.9.2021. Kouluttajana toimii Taina Norha Oppila Oy:stä. 
Koulutuksen hinta on 485 € + alv. Tapahtumaan ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2021 
ja koulutukseen voidaan ottaa 100 osallistujaa. 
 Todetaan blogivuorot: FSL huhtikuu ja puheenjohtaja toukokuu. Merkittiin tiedoksi. 

   Päätettiin järjestää somekoulutus paikallisyhdistyksille Zoomissa 31.8 ja 7.9.2021. 
Koulutuksen kustannus on 485 € + alv.  
 Alueyhdistyksen hallituksen pöytäkirjat ja jaostojen muistiot julkaistaan yhdistyksen 
OneDrivessa. Todettiin, että jaostojen muistiot voidaan lähettää myös sähköpostitse.  
 

9 Kuntavaalit 
 
OAJ Varsinais-Suomi järjesti kuntavaaleihin liittyen webinaarin oppivelvollisuuden 
laajentamisesta. Tilaisuuden alustajina olivat erityisasiantuntijat Pauliina Viitasalo ja 
Tuomo Laakso OAJ ry:stä. Tilaisuuteen oli lähtenyt kutsu myös puolueiden 
piiritoimistoille ja kutsu koski myös ei-OAJ-taustaisia ehdokkaita.   
Alueasiantuntija on koonnut OAJ ry:n vaalimateriaalia ja niitä toimitetaan 
piiritoimistoille. Piiritoimistoille lähtee sähköinen kirje kuntavaaleihin liittyen ja samalla 
on mainostettu OAJ:n vaalikonetta.   
Facebook ja Instagram -sivuillamme voi seurata sloganeiden muodossa niin OAJ:n 
asettamia vaalitavoitteita kuin jäsenten näkemyksiä heille tärkeistä asioista.  
Edellisten lisäksi alueyhdistystiedotteen mukana lähetetään flayeri, jota yhdistykset 

 voivat hyödyntää vaalityössään. Merkittiin tiedoksi. 
 

10  Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat 
Järjestelyistä vastaavat Anne Porkka ja Riikkamarja Autio. Tapahtuma järjestetään 
13.11.2021. Tapahtumaan liittyvä aineisto on esitetty erillisillä liitteillä. 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/jarjeston_uudistamiskeskustelu_tahditti_kevatvaltuuston_ensimmaista_paivaa/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/jarjeston_uudistamiskeskustelu_tahditti_kevatvaltuuston_ensimmaista_paivaa/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/jarjeston_uudistamiskeskustelu_tahditti_kevatvaltuuston_ensimmaista_paivaa/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/kevatvaltuusto-hyvaksyi-oajn-ilmastoteot--ohjelman/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/kevatvaltuusto-hyvaksyi-oajn-ilmastoteot--ohjelman/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-tekee-paatoksia-jarjeston-uudistamisesta-syksylla/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-tekee-paatoksia-jarjeston-uudistamisesta-syksylla/
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Kuultiin Anne Porkan esittely valmistelusta. Tapahtuman omavastuuosuudeksi 
päätettiin 40,-. Keskusteltiin tapahtuman kokonaiskustannuksesta, jonka arvio on 50 
000 euroa. Valmistelussa edetään liitteen mukaisesti ja tarkka kustannusarvio 
esitetään seuraavassa kokouksessa. 
Päätettiin, että toimikunnan vetäjille maksetaan 500 euron ja muille työryhmän 
jäsenille 250 euron kertakorvaus tapahtuman järjestelyistä.  
 

11 Alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen 
Alueyhdistyksen toimintaa on kehitetty kaksi vuotta. Ensimmäisenä keskityttiin 
taloudenpitoon ja käyttöönotettiin OAJ:n uusi tilikartta. Istuvan hallituksen 
ensimmäisenä toimintavuotena sopeutettiin toimintaa käytössä oleviin varoihin.  
Keväällä 2020 aloitettiin toiminnan sisällön kehittäminen, mutta valitettavasti 
koronapandemia sotki suunnitelmia.  
Syksyn 2020 aikana toimintaa kehitettiin sähköisten yhteydenpitovälineiden avulla. 
Keväällä 2021 on hallitus työstänyt toiminnan sisältöä edelleen. Tavoitteena on toimia 
vuoden 2022 alusta uudenlaisella organisaatiomallilla.  
Työvaliokunta jatkaa työskentelyä ja tuo tarkennetun esityksen toiminnan 
kehittämisestä hallituksen käsittelyyn syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
. 

12 Kokousruokailut 
2019 käyttöönotetun OAJ:n tilikartan myötä kokousruokailut näkyvät omana  
 menokohtanaan. Tuolloin päätettiin, että hallituksen, työvaliokunnan ja jaostojen 
kokouksissa tarjoiltavan ruoan hinta on korkeintaan 20 €/hlö/kokouskerta. 
Koronapandemian estettyä lähikokoukset ei kokousruokaa ole ollut tarjolla.  
Joulukuussa 2020 hankittiin hallituksen ja jaostojen jäsenille korvaukseksi 
menetetyistä ruokailuista joulukassit (arvo 52 €). Koronapandemia estää edelleen 
keväällä 2021 lähikokousten järjestämisen.  
Päätettiin, että lahjakasseja ei keväällä hankita. Palataan asiaan syksyllä, kun 
tiedetään koronatilanteen vaikutus kokousruokailuihin.  
 

13 Tapahtumat ja koulutukset    
  Syksyn 2021 kansaedustajatapaaminen 

 Alueasiantuntija on ollut yhteydessä Turun Klassillisen lukion rehtoriin Kai Heinoon 
ja Varsinais-Suomen liiton yhteyshenkilöön Malla Rannikko-Laineeseen. 
Tapaamista suunnitellaan syys-lokakuuhun ja tarkoituksena on ottaa esille 
oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset lukioon. 
Lukion valinnan perusteluina on muun muassa se, että lukiossa on poikkeuksellisen 
avoin ilmapiiri ja osallistava kulttuuri.   Yhteiskunnallisesti aktiivisista ja 
vaikuttamisesta kiinnostuneista nuorista koulutetaan yhteiskuntaa eteenpäin vieviä 
tulevaisuuden tekijöitä.  
Klassillisen somekanavien seuraaja- ja aktiivisuuspohja on Turun lukioiden laajin 
(eniten seuraajia). Lukiossa on vahva yhteiskunnallisten aineiden ja latinan tarjonta 
ja laaja kielivalikoima.  
Klassillinen lukio on Turun vanhin suomenkielinen ylioppilastutkintoon johtava 
oppilaitos. Lukiossa digiopetus on viety pitkälle. Lukion valtakunnallinen ilmaisulinja: 
teatteri, tanssi ja media, on yksi Suomen kolmesta.  
Kansanedustajatapaamisissa on osallistunut alueyhdistyksen puheenjohtaja, 
alueasiantuntija ja koulumuotoa edustavan jaoston puheenjohtaja (YSI Turku). 
Päätetään edetä valmistelujen pohjalta. 
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OpeOpen golf-tapahtuma, Salo Golfissa 27.8.2021 
 Päätetään golf-tapahtuman omavastuuksi 35 euroa koko kierroksen osalta ja 
lajikokeilijoille omavastuuksi 25 euroa. 
 
Shakkitapahtuma verkossa sunnuntaina 16.5.2021  
Todetaan, että tapahtumaan on vähän ilmoittautuneita. Tapahtumaa markkinoidaan 
vielä kotisivuilla ja facessa. 
 

13 Jaostojen kuulumiset    
OAO 
Jaoston koulutuspäivä järjestetään lauantaina 4.9.2021. Aiheina jatkuva oppiminen 
ja oppivelvollisuuden pidentäminen. Paikallisneuvottelujen tuloksena kolmasosalla 
saatiin ”koronaneuvotteluista” tuloksia. Ammattiliittojen tapaaminen järjestetään 
tiistaina 11.5.2021. 
VOL 
VOL-jaosto ei ole kokoontunut. Tunnetaitokoulutukseen on ilmoittautunut tällä 
hetkellä 183 henkilöä. 
YSI Turku 
Paikallisneuvotteluista ei saatu tulosta, joten laaditaan vetoomus kuntapäättäjille 
koronakorvauksesta kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. 
YSI V-S 
Järjestelyeräneuvottelut ja 24.3. tehty paikallisneuvottelupyyntö olivat edelleen 
kokouksen puheenaiheita.  
Luottamusmiestapaamiset on aloitettu. Toivotaan jatkoa tapaamisille ja 
etukäteisaikataulua päällekkäisyyksien välttämiseksi. 
Opettajan äänitreeni -etäkoulutus järjestettiin torstaina 6.5.2021. Syysseminaari ja 
jaoston seuraava kokous on 3.- 4.9.2021. 
YLL 
Turun yliopiston jukolaiset/oaj:laiset luottamusmiehet kokoontuivat Zoomissa 
keskustelemaan koko yliopistosektorin sekä Turun yliopiston edunvalvontaan 
liittyvistä ajankohtaisista aiheista.  
Valtakunnallisesti ajankohtaisia aiheita ovat: 
Tutkimusoikeuksien luovuttaminen ja siihen liittyvä uhka opetusvideoiden ym. 
opetusmateriaalin jakamisesta ilman tekijän suostumusta. 
Korkeampien opetustuntikattojen käyttöönotto väitetyn rahapulan vuoksi; koskee 
erityisesti OKL:n ja kielikeskusten henkilöstöä. 
Eri yliopistojen työstämät urapolkumallit; koetaan, että tenure track -järjestelmä on 
keino pitää professoritasoisia työntekijöitä alemmissa palkkaluokissa ja 
”työharjoittelussa” jopa vuosia. 
Turun yliopistossa ajankohtaista on mm.: 
Turun yliopiston huono palkkataso (erityisesti henkilökohtaisen suoriutumisen 
osuus) verrattuna maan keskiarvoon. 
Turun yliopistossa luottamusmieheen kohdistunut painostus, johon JUKO on 
puuttunut lähettämällä kirjeen yliopiston johdolle; vielä ei tiedetä, johtaako asian 
esille tuominen mihinkään. 
YLL-jaoston hallituksen käsitteli mm. järjestörakenneuudistusta kokouksessaan 4.5. 
Todettiin YLL-jaoston kantana, että aluetason uudistus vaikuttaa hyvältä: vastuut ja 
tehtäväjaot selkiintyvät, mutta kaikkien opettajaryhmien edustus taataan 
toimikunnissa, joko oman jäsenen tai vierailevan asiantuntijan kautta. Myös tiiviimpi 
yhteistyö yli ryhmärajojen (esim. YLL ja OAO) koetaan hyvänä. 
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YLL-jaosto järjestää 18.5. jäsenilleen virkistystilaisuuden: opastettu teemakävely (2 
ryhmää) ja sen jälkeen puistopiknik Tuomiokirkkopuistossa. 

 
15 Tiedotusasiat 

Osuuspankin palkansaajatoimikunnan pitkäaikainen yhteyshenkilö Kirsi Kunnas. 
Osuuspankista jäi eläkkeelle 6.5.2021. Palkansaajatoimikunnan puheenjohtaja 
Jorma Uoti ja alueyhdistyksen puheenjohtaja Merja Alitalo kävivät viemässä 
alueyhdistyksen terveiset 5.5.2021: kukat ja Nina Ramstadiuksen kirjan Sylillinen 
iloa ja sateenkaari. 
Vuoden 2020 toimintakertomuksen aineisto toimitetaan osoitteeseen ilmo@oajvs.fi 
30.5.2021 mennessä. Kevään matka- ja kokouspalkkiolaskut toimitetaan 
osoitteeseen ilmo@oajvs.fi  5.6.2021 mennessä. Taloudellinen tilanne on hyvä. 
Turun Sanomiin ja Helsingin Sanomiin tarjotaan mielipidekirjoitusta vapaasta 
sivistystyöstä. 

  
16 Kokousaikataulu 

Hallituksen syksyn kokousaikataulu: 
TVK: 1.6.2021, 16.8.2021, 8.9.2021, 6.10.2021 ja 25.11.2021 
Hallitus: 2.9.2021, 27.9.2021, 26.10.2021 ja 15.12.2021 
Vuosikokous 15.11.2021  
(kutsu lähetetään 27.10.2021 ja valtakirjat palautetaan 8.11.2021) 

  
17 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.42. 
 
   

mailto:ilmo@oajvs.fi

