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Hallituksen kokous 5/2021 
 
Aika Maanantai 2.9.2021 klo 18.11 - 21.30 

    

Paikka Kavalton Tila, Piikkiö, Navetan Vintti 
 

   

   

   

      
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

Valittiin Madeleine Karlsson ja Pirkko Kuhmonen pöytäkirjantarkastajiksi. 
 

Vuosikokous 15.11.2021 

Päätettiin, että kokousjärjestelyistä vastaa Turun paikallisyhdistys.  
Päätettiin kokouspaikaksi Turun AMK:n auditoriotila, Lemminkäisenkatu 30.  
Sovittiin, että puheenjohtaja Merja Alitalo hoitaa puheenvuoron vakuutusyhtiö Turvan kanssa. 
Hyväksyttiin kokouskutsu liitteen mukaisena, Liite 1. 
Hyväksyttiin valtakirja liitteen mukaisena, liite 2. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista liitteen mukaisesti, Liite 3. 
Hyväksyttiin toimintakertomus liitteen mukaisesti, Liite 4.   
Linjattiin toimintasuunnitelma ja talousarvion perusteita. 
Linjattiin talous- ja toimintasääntöä vuosille 2022-2023. 

 

  Viestintä 

 

Jaostojen puheenjohtajia on pyydetty tarkistamaan jaostojensa henkilötiedot OAJ-VS:n sivustolta 

ja toimittamaan mahdolliset muutokset viestintävastaavalle 12.9.2021 mennessä. 

 

Paikallisyhdistysten puheenjohtajille on lähetetty kirje, jossa esitellään yhdistysten mahdollisuutta 

esittäytyä vuorollaan alueyhdistyksen kotisivuilla ja somessa. Mukana oli aikataulutus. 

Osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Samassa kirjeessä oli mainos tulevasta somekoulutuksesta paikallisyhdistyksille. 
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Somekoulutus järjestetään kahtena iltana 31.8. ja 7.9. klo 17.30-20.00, sisältäen Facebookin ja 

Instagramin käytön. Viestintätiimi kokoontuu 23.9.2021. 
 

Talous 
 

Todettiin, että vuosipalkkiot vuodelta 2021 on maksettu elokuussa. Todettiin että yhdistyksen 
talous on hyvässä kunnossa. Päätettiin pyytää tarjous yhdistyksen tilintarkastuksesta seuraavista 
tilitoimistoista; DataTase Oy, Puistokatu 14, 20100 Turku, Raision Tilitoimisto, Tornikatu 2, 21200 
Raisio, Tilisec Raisiontori 5, 21200 Raisio ja Taloustieto Irina Eklund, Kaunismäentie 3, 21290 
Rusko. Taloudenhoitaja pyytää tarjoukset. Tarjouspyyntö tehdään yhteistyössä kirjanpitäjä Marja 
Salmisen kanssa. 

Päätettiin maksaa MOP-päivän päättäjien vaikuttamisvierailujen järjestämisestä 
paikallisyhdistysten toimijoille mahdolliset ansionmenetykset 5.10.2021. Alueyhdistyksestä 
lähetetään paikallisyhdistyksiin tiedote puheenjohtajan ja alueasiatuntijan toimesta. 

Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat 

Järjestelyistä vastaavat Anne Porkka ja Riikkamarja Autio. Tapahtuma järjestetään 13.11.2021.  
Kuultiin työryhmän tilannekatsaus ja päätettiin jatkaa tapahtuman järjestelyjä suunnitellun 
mukaisesti. 

Arvostuskampanjan syksy 

Opettajuuden arvostuskampanja jatkuu. OAJ kysyy alueyhdistykseltä alla olevia asioita teemaan 
liittyen.   

• Opettajuuden arvostuskampanjan ensimmäisessä aallossa nostettiin 
keväällä esiin eri koulutusasteilla työskentelevät jäsenemme. He kertoivat 
ajatuksiaan työn merkityksestä ja niistä tärkeistä arvoista ja asioista, joita he 
työllään edustavat. 

  

• Kuntavaalien alla kannustimme myös jokaista äänestäjää tekemään 
tulevaisuustekoja – siis äänestämään koulutus- ja kasvatusmyönteistä 
ehdokasta. 

• 11:n kevään kampanjakasvon haastattelut löydät 
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/#agenda  

• Opettajuuden arvostuskampanjan ensimmäisessä aallossa nostettiin 
keväällä esiin eri koulutusasteilla työskentelevät jäsenet. He kertoivat 
ajatuksiaan työn merkityksestä ja niistä tärkeistä arvoista ja asioista, joita he 
työllään edustavat.  

• Kuntavaalien alla kannustettiin jokaista äänestäjää tekemään 
tulevaisuustekoja – siis äänestämään koulutus- ja kasvatusmyönteistä 
ehdokasta. 

• Seuraava iso aalto käynnistyy lokakuun alussa, Maailman opettajien päivän 
viikolla. 

• Ihmiset haastetaan kertomaan itselle tärkeistä opettajista.  

• Painava sana -blogi. 

 

https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/#agenda
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Alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen 

Keväällä 2020 aloitettiin alueyhdistyksen toiminnan sisällön kehittäminen. Syksyn 2020 aikana 
toimintaa kehitettiin sähköisten yhteydenpitovälineiden avulla. Keväällä 2021 on hallitus työstänyt 
toiminnan sisältöä edelleen. Talous- ja toimintasääntöä on valmisteltu kesän 2021 aikana. 
Tavoitteena on toimia vuoden 2022 uudenlaisella organisaatiomallilla.  

Päätettiin, että seminaari pidetään 25.9.2021 Villa Wolaxissa Kuusistossa. Puheenjohtaja jatkaa 
päivän valmistelua hallituksen linjausten pohjalta. 

Alueyhdistyksen verkostokokeilu 
 

Alueyhdistyksen on mahdollista lähteä verkostokokeiluun vain oman yleiskokouksensa 
päätöksellä. OAJ:n valtuusto keskustelee järjestörakenteen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä 
seminaarissa 28.-29.9.2021. OAJ pyytää alueyhdistyksiä ilmoittamaan kantansa kokeiluun 
21.9.2021 mennessä ja pyytää samalla kirjaamaan mitä muuta haluamme tuoda OAJ:n hallinnon 
tiedoksi aluetoiminnan kehittämisestä.  

 
Päätettiin ilmoittaa OAJ:lle, että Varsinais-Suomen alueyhdistys suhtautuu myönteisesti 
verkostokokeiluun ja on valmis pilotoimaan mallia.   

 
Tapahtumat ja koulutukset   

  
Yhteysopettajakoulutus järjestetään lähikoulutuksena Naantalin Kylpylässä 2.10.2021 klo 9.00-
16.00. Tapahtuman omavastuu on 20 euroa. Ilmoittautuminen 3.9.-22.9.2021. Koulutuspaikat on 
varattu 100 osallistujalle. Yhdistyksiin toimitetaan ilmoittautumislinkki 3.9.2021. Turun 
paikallisyhdistys järjestää oman koulutuksen 20.11.2021. 

 
Työsuojelutoimijoiden tapaaminen 20.9. järjestetään etäyhteydellä ja 31.1.2022 lähitapaamisena.

  
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. 

 
Kansanedustajatapaamisissa on osallistunut alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiantuntija ja 
koulumuotoa edustavan jaoston puheenjohtaja (YSI Turku). Todettiin, että järjestelyt ovat 
kunnossa. Päätettiin, että OAJ:n hallituksen edustaja Tero Koskinen osallistuu tapahtumaan 
aikaisemmin päätettyjen osallistujien lisäksi. 

 
 

OAJ:n hallitus päätti jäseniltojen toteutuksesta kokouksessaan 25.8.2021. Jäsenillan sisällöstä 
vastaavat hallituksen edustajat Tero Koskinen ja Tuija Mäntsälä sekä toteutuksesta vastaa 
alueyhdistys. OAJ:n jäsenilta toteutetaan Varsinais-Suomen alueella 25.10.2021.    

 
Päätettiin, että tilaisuus järjestetään Turun AMK:n tiloissa, Lemminkäisenkatu 30. Markku Seppälä 
hoitaa tilavaraukset ja sopii AMK:n puheenvuorosta johdon kanssa. Puheenjohtaja Merja Alitalo ja 
sihteeri Tuija Mäntsälä vastaavat järjestetyistä. Samaan aikaan Lemminkäisenkadulla järjestetään 
myös tilaisuus ruotsinkielisille opettajille, josta vastaa hallituksen jäsen Linda Felixson.  
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TOAY järjestää yhdessä alueyhdistyksen kanssa 2.11.2021 Jaana Hautalan vetämän 90:n 
minuutin hyvinvointiluennon etäyhteyksin. Alueyhdistys maksaa kuluista puolet. Hinta 1200 € +alv.   

 
       Alueyhdistys järjestää 45:n minuutin aivoterveysluennon etäyhteyksin 18.11.2021 klo 17.00 -18.30. 

Luennoitsijana toimii Heli Isomäki- Hinta 350 € +alv. 
 

OpeOpen golf-tapahtuma järjestettiin Salo Golfissa 27.8.2021. Tapahtumassa oli 39 osallistujaa ja 

onnistui kokonaisuudessaan hyvin. 

 
Shakkitapahtuma järjestettiin verkossa sunnuntaina 16.5.2021. Todetaan, että tapahtumaan 
osallistui kymmenen pelaajaa. Päätetään jatkaa tapahtuman toteutusta jatkossakin. 

 

  Jaostojen kuulumiset         

        OAO 
- OAO jaosto järjestää koulutuksen aktiivitoimijoille 4.9.2021 Kavalton Tilalla 

Piikkiössä. Aiheina ovat oppivelvollisuuden pidentäminen ja tulevat 
sopimusneuvottelut. Paikalla ovat OAJ:stä Nina Lahtinen ja Emmi Bali sekä 
etäyhteydellä Pasi Repo 

- Jaoston syksyn ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi 22.9.2021. 
Tekijänoikeusasiat puhuttavat ammatillisia opettajia. OAJ järjestää asiasta 
webinaarin kokousiltana klo 16.30 – 18.00. 20210902 hallitus - OneDrive 
(sharepoint.com) 

VOL 
-  Jaosto ei ole kokoontunut kevään jälkeen. 

 
 YSI Turku 

- Turun kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelukokonaisuuden YT- ryhmät ja 
edustus 

- Kevään tietomurto ja järjestelmäuudistukset, sekä niiden aiheuttamat 
ongelmat ja haasteet (kadonneet tiedot) 

- Opettajien tehtävänimikkeiden muuttaminen päätoimiseksi etenee 
viivästysten jälkeen. Tavoite aikataulu 1/2022 

 
YSI V-S 

- Jaosto ei ole kokoontunut kevään jälkeen. 

  
YLL 

- Turun yliopisto teki keväällä päätöksen siirtymisestä osittaiseen 
lähiopetukseen syksyllä 2021. Koronatilanne oli elokuussa kuitenkin niin 
huono, että huolestuneet opettajat ottivat yhteyttä luottamusmiehiin kysyen 
mahdollisuutta jatkaa etäopetuksessa. Pääluottamusmies sai vararehtorilta 
lupauksen, että ketään ei pakoteta lähiopetukseen. Joissakin yksiköissä 
(esim. Kieli- ja viestintäopintojen keskus) opettaja päättää itse opetustapansa, 
mutta esim. OKL ohjeistaa mahdollisimman suureen kontaktiopetuksen 
osuuteen kysymättä opettajien mielipidettä. YLL on kehottanut jäseniään 
kieltäytymään hybridiopetuksesta, koska sille ei ole osoitettu työaikaa, mutta 
OKL edellyttää kaikilta hybridiä. Johdon ohjeistusta ei siis tässäkään 
tapauksessa noudateta tasapuolisesti. 

https://oajvs-my.sharepoint.com/personal/toimisto_oajvs_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftoimisto%5Foajvs%5Ffi%2FDocuments%2FHallitus%2F20210902%20hallitus%2FOAJ%20Ajankohtaista%20tekij%C3%A4noikeusasiaa%2025082021%20hallitus%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftoimisto%5Foajvs%5Ffi%2FDocuments%2FHallitus%2F20210902%20hallitus
https://oajvs-my.sharepoint.com/personal/toimisto_oajvs_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftoimisto%5Foajvs%5Ffi%2FDocuments%2FHallitus%2F20210902%20hallitus%2FOAJ%20Ajankohtaista%20tekij%C3%A4noikeusasiaa%2025082021%20hallitus%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Ftoimisto%5Foajvs%5Ffi%2FDocuments%2FHallitus%2F20210902%20hallitus
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- Pääluottamusmies on ollut yhteydessä OAJ:n yliopistoasiantuntijaan, koska 

tietyissä yksiköissä opettajan edellytetään korvaavan oman sairauslomansa 
vuoksi peruuntuvat työtunnit. Lisäksi kollegan sairausloman aikaisia tunteja 
on siirretty toiselle opettajalle ilman asianmukaista työsuunnitelman muutosta. 

 
- TY:n henkilöstöjärjestöt kirjelmöivät kesäkuussa rehtorille Peppi-

tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvasta lisätyöstä, mutta tilanteeseen ei 
saatu mitään korjausta. Nyt Peppi on käytössä keskeneräisenä, ja syksy 
näyttää kuinka paljon se tulee kuormittamaan opetus- ja tutkimushenkilöstöä, 
ja kuinka paljon virheitä syntyy, kun oman työn ohessa kirjaavia on paljon ja 
kaikki ovat kokemattomia. 

 
- Monessa yliopistossa puhuttavat tekijänoikeussopimukset; uudet työntekijät 

joutuvat allekirjoittamaan sopimuksen, jossa luovuttavat pois tekijänoikeudet 
tutkimustuloksiinsa ja/tai tekemiinsä oppimateriaaleihin. Käytännöt 
vaihtelevat eri yliopistoissa, mutta tiukan mallin pelätään yleistyvän. 

 

- Yleisellä tasolla valmistaudutaan tulevaan neuvottelukierrokseen. 
 

Valtuustoaloitteet  
 

OAJ:n syysvaltuusto kokoontuu 17.–19.11.2021.  Mahdolliset valtuustoaloitteet on toimitettava 
järjestöpalveluihin perusteluineen kirjallisesti 15.9.2021 mennessä. Aloitteita voivat tehdä 
valtakunnalliset piirit ja yhdistykset, alueyhdistykset sekä paikallisyhdistykset. 

Aloitteissa yhdistykset voivat nostaa esille/kiinnittää hallituksen ja valtuuston huomiota laajoihin 
asiakokonaisuuksiin. Toiminnan kehittämiseen liittyviä yksittäisiä ehdotuksia ja ideoita on 
mahdollista tuoda esille luottamustehtävissä toimivien kautta tai suoraan toimistolle. Aloitteiden 
laatimisessa tulee huomioida yhdistyksen nimenkirjoitussääntö. 

 
  Tiedotusasiat 
 

OAJ kannustaa alueyhdistyksiä pitämään aktiivisesti yhteyttä oman alueen opettajataustaisiin 
kuntien ja alueiden päättäjiin. OAJ on toimittanut nimilistan yhteystiedoin puheenjohtajalle. 
Tarkemmat ohjeet yhteydenpidosta uusiin kuntapäättäjiin ovat luvassa elo-syyskuun vaihteessa 
laajemman jakelun viestissä alueyhdistyksille.   
 
Alueasiantuntija Maijumarjut Polviander osallistuu Osaamisen aika -projektin puitteissa 
järjestettävään paneelikeskustelun torstaina 2.9.2021 klo 16.00-17.15 Auralan 
kansalaisopistossa, Turussa. Keskustelun teemana on Hyvinvointia elinikäisestä oppimisesta.   

  
OAJ:n erityisasiantuntija Pekka Silkosuo jää eläkkeelle 1.9.2021. OAJ:n hallituksen sihteerinä 
toimii syyskuusta lähtien erityisasiantuntija Laura Nurminen. 

 
Koulutuspolitiikan ajankohtaisaineisto on päivitetty 
Koulutuspolitiikan materiaalipankki - Koulutuspolitiikan materiaalipankki - OAJ-areena 

 
ELIXIA Online Training -palvelusta ja sen elokuun kampanjasta on tullut tarjous alueyhdistykselle.  

 
  

https://areena.oaj.fi/display/KM
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Kokousaikataulu 
 

Hallituksen syksyn kokousaikataulu: 
TVK 8.9.2021, 6.10.2021 ja 25.11.2021 
Hallitus 27.9.2021, 26.10.2021 ja 15.12.2021 
Vuosikokous 15.11.2021  
Kutsu jäsenille lähetetään 27.10.2021 ja valtakirjat palautetaan sihteerille 8.11.2021 mennessä. 

 
   
   Kokouksen päättäminen 
 
   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30. 

 
 
 
 

  


