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Hallituksen kokous 6/2021 
 
Aika Maanantai 27.9.2021 klo 18.15 – 21.15  

    

Paikka Kavalton Tila, Navetan vintti, Kavaltontie 11, Piikkiö  
 

   

   

   

      
1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 
 
 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
3 Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista seuraavin lisäyksin: 
11.8. Educa-messut 28. - 29.1.2022 ja OAJ:n risteily 29.1.-30.1.2022 
11.9. Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa  
11.10. Voimavaroja johtamiseen -hanke 
 
 
4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
Valittiin Anne Porkka ja Mika Hakala pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 

  5 Vuosikokous 15.11.2021 
Vuosikokous pidetään Turun AMK:n Lemminkäisenkadun tiloissa 15.11.2021.  
Päätettiin, että toimintasuunnitelma tehdään vuoden 2021 suunnitelman pohjalta. Koronapandemia 
on siirtänyt monia toimintoja vuoteen 2022. 

 
Sovittiin, että lisätään toimikunnat toimintasuunnitelmaan. Toimikuntien suunnitellut tehtävät 
löytyvät hallinto- ja taloussäännössä. 
Lisäksi sovittiin, että lisätään kirjaus OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisten neuvottelujen tukemisesta. 
Sopimukset ovat päättymässä vuoden alussa. 

  
Päätettiin esittää talousarviota 30 000 euroa alijäämäisenä, siten, että   erityisesti menokohtiin 
edunvalvonta-, jäsentapahtumat ja koulutus lisätään arvioituja menoja. 
 
 
6 Viestintä 
Viestintätiimi kokoontui 23.9.2021.  Kuultiin viestintävastaavan selvitys viestintätiimin kokouksessa 
käsitellyistä asioista. Merkittiin tiedoksi.   
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 7 Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat 
Järjestelyistä vastaavat Anne Porkka ja Riikkamarja Autio. Tapahtuma järjestetään 13.11.2021. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan avataan 1.10.2021. Juhlaan voidaan ottaa 400 osallistujaa.  
Tapahtuman omavastuu on 40 euroa. 

Kuultiin Anne Porkan selvitys järjestelyjen tilanteesta. Todettiin, että valmistelut ovat kunnossa.  
 
 
8 Arvostuskampanjan syksy 
Opettajuuden arvostuskampanja jatkuu. Maailman opettajien päivä 5.10.2021 teemalla ”Tehdään 
tulevaisuuksia ja juhlitaan opettajia!”. 
 
Koostetta Arvostushankkeeseen liittyen: 
Yhdistykset kunnissa:  
Tuoreen kuntapäättäjän ”päivä opettajana”. Alueilta yli 40 yhdistystä mukana MOP-päivän 
arvostuskampanjassa. Varsinais-Suomesta tapahtumaan osallistuu Ammattiopisto Livian py, 
Laitilan py, Raision py, Someron py ja Turun paikallisyhdistys.   
    
Yhdistykset alueilla:  
Alueyhdistys tapaa alueen kansanedustajia lukio vierailun yhteydessä. MOP-päivää vietetään 
alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlan yhteydessä. 

 
Valtakunnan taso:  
Mainosnäkyvyys ja Oodi-tapahtuma kansanedustajille ym. sidosryhmille. 5.10.2021 starttaa 
kiitoskampanja ”Kiitos opettaja Ilman sinua en olisi tässä”, jolloin valtakunnan 14 sanomalehdessä 
on näyttävät kampanjaan liittyvät mainokset.  
 
Syksyllä kannustetaan suomalaisia kertomaan itselle tärkeistä opettajista. Tämä huipentuu 
Nenäpäivässä 12.11.2021. Samana päivän on Radio Suomessa paneelikeskustelu, jossa on 
mukana puheenjohtaja Olli Luukkainen. 
Hankkeeseen liittyen on OAJ tilannut 1000 kpl sinisiä Maripaitoja, joista alueille jaetaan 10 kpl. 
Hallitukselta kaivataan ehdotuksia, miten paidat jaetaan alueella.   
 
Facebookiin ja Instagramiin laitetaan kuvia päivien toteutuksesta. Pyydetään alueen vaikuttajilta 
blogikirjoitus opettajan arvostukseen liittyen. Ehdotetaan kirjoitusten tekijöiksi Eeva-Johanna 
Elorantaa ja Li Anderssonia.   
 
Painava blogi- kirjoitukset. 

Seuraava valtakunnan ryhmän kokous pidetään 23.9.2021. 

Yhdistystoimijoille järjestetään 26.-27.11.2021 koulutukset Oulussa ja Tampereella, joiden 
tarkoituksena on antaa tukea arvostustekojen tekemiseen. 
 
Kuultiin Maijumarjut Polvianderin selvitys.   
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9 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.  
Hallituksen seminaari oli lauantaita, 25.9.2021 klo 9.00 - 15.00. Seminaarin osallistujat avasivat 
seminaarissa käytyä keskustelua ja selvittivät hallituksen toimijoille uutta rakennetta.    
 
 
10 OAJ:n Valtuustovaalit 
OAJ:n sääntöjen 10 §:n ja vaali- ja äänestysjärjestyksen mukainen valtuuston jäsenten vaali 
toimitetaan joka neljäs vuosi 15.4. mennessä järjestön hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla 
ja sen määräämänä aikana. Valtuuston 150 jäsentä valitaan OAJ:n jäseninä olevien 
valtakunnallisten piirien ja valtakunnallisten yhdistysten ja näiden alayhdistysten jäsenten 
keskuudessa toimeenpantavilla suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Valtuuston paikat määräytyvät 
vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa 1.1.2022 tilanteen mukaan. 
 
Kevään 2022 valtuustovaalien ehdokasasettelu on auki 1.11.2021 – 15.1.2022. Vaalit käydään 
28.2.-14.3.2022 (sähköinen ennakkoäänestys) ja 4.-5.4.2022 (varsinaiset vaalipäivät). Varsinainen 
vaali käydään sähköisenä lähes kaikissa vaalipiireissä (pl. YSI Pohjanmaa, YSI Pääkaupunkiseutu 
ja TOOL). 
 
Niin ehdokasasettelussa kuin muussakin vaaleihin liittyvissä tehtävissä ovat tärkeässä roolissa 
vaalisihteerit, jotka nimetään valtakunnallisten piirien (YSI, OAO, VOL, YLL) osalta siten, että YSIn 
kukin alueellinen vaalipiiri nimeään omansa, OAO:n jokainen jäsenyhdistys omansa sekä VOL ja 
YLL kumpikin omansa. Vaalisihteerit toimivat apuna ehdokkaaksi asettumisessa sekä ohjeistavat, 
tukevat ja helpottavat vaalipiireissä ja yhdistyksissä tehtävää vaalityötä. Keskeisintä on tuen 
tarjoaminen OAJ:n uuden sähköisen vaalisovelluksen käytössä, koska ehdokkaaksi asettuminen 
tapahtuu kokonaisuudessaan vaalisovelluksen kautta.  
 
OAJ:n toimisto järjestää vaalisihteereille koulutuksen tehtävänsä hoitamiseen sekä tarjoaa kaiken 
muun tarvittavan tuen. Ensimmäiset etäkoulutukset pidetään jo lokakuun lopulla. Painotus tulee 
olemaan vaalisovelluksen käyttämisessä. 
 
OAJ pyytää nimeämään oman alueemme ja yhdistyksemme vaalisihteerin 30.9.2021 mennessä.  
Päätettiin valita vaalisihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen. 
 
 
11 Tapahtumat ja koulutukset   

 
11.1. Työsuojelutoimijoiden tapaaminen, 20.9.2021  
Työsuojelutoimijoiden tapaaminen järjestettiin etäyhteydellä. Kuullaan palaute. 
Kuultiin Maijumarjut Polvianderin selvitys. Tapahtumaan osallistui 10 henkilöä. 

 
11.2. Yhteysopettajakoulutus Naantalin Kylpylässä 2.10.2021 
Yhteysopettajakoulutus oli tavoitteena järjestää kaikkien muiden jäsenyhdistysten paitsi Turun 
paikallisyhdistyksen jäsenille 2.10.2021. Turun paikallisyhdistyksen oma koulutus järjestetään 
20.11.2021 laivaseminaarina. Määräaikaan mennessä Naantalin Kylpylän koulutukseen oli 
ilmoittautunut koulutukseen halukkaita yhteysopettajia noin kymmenesosa varatuista paikoista.  
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Päätettiin siirtää 2.10.2021 suunniteltu koulutus vähäisen kiinnostuksen vuoksi keväälle 2022.  
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää yhteysopettajakoulutusta 2-3 tunnin webinaareina.  

 
11.3. OAJ:n jäsenilta 25.10.2021 
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 Turun AMK:n tiloissa. 
Tapahtuman asiasisältö on luettavissa OneDrivesta.  Todettiin, että yhteisen luento-osuuden 
jälkeen tilaisuuteen on varattu tiloja eri jäsenryhmien keskusteluja varten. 

 
 

11.4. YT-koulutus 9. - 10.11.2021 
Vuoden 2021 YT-koulutus järjestetään yhteistyössä Satakunnan alueyhdistyksen kanssa Turussa. 
OAJ:n kilpailuttama tapahtuman kokouspaketti majoituksineen Marina Palacessa kustantaa n. 
9600 €. Luennoitsija- ja matkakulut eivät ole mukana edellisessä arviossa. Tapahtumaan on 
talousarvioon varsinaissuomalaisten osalle varattu 8000 €. Paikkoja on 40 molemmille 
alueyhdistyksille. 
 
Kuultiin Maijumarjut Polvianderin selvitys koulutuksen ohjelmasta ja todettiin, että osallistujia 
otetaan kummastakin yhdistyksestä 35. Lisäksi tapahtumaan voivat osallistua alueyhdistysten 
alueasiantuntijat ja puheenjohtajat. Ilmoittautuminen on avattu 22.9.2021 ja päättyy 10.10.2021. 

 
11.5. Valtuuston, hallituksen edustajien ja työvaliokunnan tapaaminen 
OAJ:n valtuusto kokoontuu 17.-19.11.2021. Päätettiin järjestää varsinaissuomalaisten 
valtuutettujen ja alueyhdistyksen työvaliokunnan yhteistapaamisen Scandic Juliassa Turussa 
11.11.2021 klo 18.00. 

 
11.6. Urheilu- ja kulttuuritapahtumat 
Päätettiin järjestää yksi urheilu- ja yksi kulttuuritapahtuma syksyllä 2021.   

 
 

11.7. Opettajien salibandy 24.10.2021 
Koululiikuntaliitto järjestää vuosittain opettajien salibandykisat viidessä eri sarjassa. Vuoden 2021 
opettajien salibandyturnaus järjestetään Tampereella 20.-21.11.2021 Spiral hallissa. 
Osanotto-oikeus  

Osanotto–oikeus on jokaisella Opettajien ammattiyhdistyksen (OAY) jäsenellä, OAO piirin 
jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen ja LTOL:n, FSL:n, YLL:n sekä SOOL:n jäsenellä. OKL:ien 
opiskelijat voivat ottaa osaa palloilusarjoihin vain oman oppilaitoksensa joukkueella. 

Yhdistysjoukkueilla pelattavissa palloilusarjoissa yli 20 000 asukkaan kunnan joukkue saa ottaa 
korkeintaan kaksi toisen yhdistyksen pelaajaa joukkueeseensa oman alueyhdistyksensä alueelta. 
Kaksi saman alueyhdistyksen alle 20 000 asukkaan kuntaa voivat tehdä yhteisen joukkueen. 
Pelaajalla on osanotto-oikeus ainoastaan yhteen joukkueeseen / ikäluokka / laji kauden aikana. 

Palloilusarjoissa OAY:n jäsenyys on näytettävä toteen. Pelaaja on edustuskelpoinen, mikäli hän on 
jättänyt jäsenanomuksensa käsiteltäväksi. 
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Sarjat 

A-sarja, miehet max. 16 joukkuetta viime vuoden tulosten perusteella 

• B-sarja, miehet max. 16 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä 
• C-sarja, sekasarja max. 16 joukkuetta viime vuoden tulosten perusteella, vähintään kaksi 
naista kenttäpelaajana. 
• D-sarja, sekasarja max. 16 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä, erityisesti ensi kertaa 
mukaan tuleville 
• N-sarja, naiset 

Ilmoittautuminen opettajien salibandyturnaukseen 24.10.2021 mennessä. Osanottomaksu 
300€ / joukkue laskutetaan ilmoittautuneilta. 
Lisätietoja turnauksesta: Jani Kangasniemi, jani.kangasniemi (at) kll.fi, 040-5513488 
Alueyhdistys ei osallistu turnauskustannuksiin. 
 
11.8. Educa-messut 28. - 29.1.2022 ja OAJ:n risteily 29.1. - 30.1.2022 
Educaa ja OAJ-risteilyä valmistellaan ja toteutusta suunnitellaan läsnäolotilaisuuksina. Messujen 
sivuille www.educamessut.fi pääsee jo rekisteröitymään Educa-kävijäksi.   

Päätettiin varata matka hallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuutetuille. Kuljetus tapahtumiin 
järjestetään. Kuljetus lähtee ja palaa Turkuun. Lähtijöiden matkakustannukset korvataan 
kokonaisuudessaan myös niiltä osin, kun kuljetusta ei ole järjestetty.  

11.9. Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa   
Satakunnan alueyhdistys on pyytänyt yhteistyökumppaniksi Varsinais-Suomen alueyhdistystä 
koulutuksessa ”Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa”. Luennoitsijana toimii 
Erja Sandberg. 
 
Hinta (ilman alv.) on 1500 euroa. Koulutus järjestetään etänä. Osallistujia voi yhteensä olla 300. 
Sekä kulut, että osallistumiset jaetaan puoliksi Satakunnan kanssa. Koulutuksen pituus on 2,5 
tuntia ja järjestetään maaliskuun toisella tai kolmannella viikolla. 
 
Päätetään järjestää koulutus yhteistyössä Satakunnan alueyhdistyksen kanssa. 
 
11.10. Voimavaroja johtamiseen- hanke 
Voimavaroja johtamiseen- hankkeeseen kuuluu luento, joka on tarkoitettu sekä rehtoreille, että 
varhaiskasvatuksen päiväkodin johtajille. Paikkoja on tarjolla päiväkodin johtajille 20.  
 
Koulutus pidetään 19.10.2021 klo 15.30 - 18.00, Forum Marinumin Bryggan seminaariluokassa. 
Luennoitsijana toimii kouluttaja ja kirjailija Pekka Järvinen. Luennon aiheena on toimiva työyhteisö. 
VOL-jaosto on lupautunut jakamaan tietoa jäsenilleen luennosta ja hankkeen tulevista 
tapahtumista. Rehtoriliitto tiedottaa omia jäseniään.  
 
Hintana VOL:n osalta 150 € sekä tarjoilukulut. Läsnäolon lisäksi luentoon voi osallistua myös 
etänä. 
 
Luennon lisäksi tarjolla on hankkeen kautta ilmaista työnohjausta ja keväällä järjestetään työpajoja 
työpaikoille. Näistä tehdään mainokset erikseen. 
Päätetään, että VOL-jaoston edustajat voivat osallistua tapahtumaan.    

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lyyti.fi%2Freg%2FOpettajien_salibandy_2020_2849&data=04%7C01%7Cmarjut.polviander%40livia.fi%7Cc6b343db938c4e4f2a9208d978e35140%7C8f2519cb73fa4fe6922aee45b1f46c7a%7C0%7C0%7C637673739989660729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=48cmP37H47PuDzXiyH6fwacrX4aP0%2FQr%2BMrtdtLcDdA%3D&reserved=0
http://www.educamessut.fi/
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12 Jaostojen kuulumiset   

OAO 
OAO:n jaosto kokoontui 22.9.2021 Aurakadulla lähikokoukseen ja kävi keskustelua mm. 
ammatillisten opettajien hallitusehdokkaista seuraavalle kaudelle. 
Varsinais-Suomen vuoden ammatillinen opettaja valitaan loppuvuodesta maakunnan ammatillisten 
opettajayhdistysten jäsenten joukosta. Vuoden ammatillisen opettajan valinnalla pyritään 
lisäämään ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä Varsinais-Suomessa. Yhdistykset voivat ehdottaa 
keskuudestaan henkilöä, joka on työssään ammatillisesti aktiivinen, opiskelijoiden ja työkavereiden 
arvostama yhteisöllinen toimija sekä OAJ:n jäsen 
 
VOL 
Alueellisesti sama huoli monessa eri yhdistyksessä. Päteviä VAKA-opettajia on huolestuttavan 
vähän saatavilla. Luottamusmiesrinki pidettiin 6.9.2021. Jaoston järjestää koulutuksen "VAKA-
opettajan vastuut ja velvollisuudet" 27.10.2021 etänä, kouluttajana Kristiina Tuhkiainen. 
 
YSI Turku 
Jaosto ei ole kokoontunut. 
 
YSI V-S 
Työrauhaa häiritsevät ja työuupumusta lisäävät ulkopuoliset tekijät kuten some-kiusaaminen, 
konsulttivetoiset hankkeet, koulujen rakentamiset ja lakkautukset sekä lomautukset. 
  
V-S YSI -jaosto ei vielä arponut hallituspaikkoja (1 vuotta ja 2 vuotta). Jaostossa pohdittiin aluejaon 
jäsenmäärien tasapuolisuutta. Asiaa selvitetään ja käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa 4.10. 
 
Loka-marraskuussa järjestetään luottamusmies- ja puheenjohtajatapaaminen hybridimallilla. 
Aiheina ovat mm. työsuojeluvaalit, varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen OVTES:een ja 
oppivelvollisuuden laajentaminen. 

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttökertoimet tulee kartoittaa. 

YLL 
YLL-jaostoa ja koko yliopistokenttää puhuttavat Tampereen yliopiston aloittamat massiiviset YT-
neuvottelut. Neuvottelut koskevat – toistaiseksi – vain hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä, mutta 
henkilöstön vähennykset tuntuvat välittömästi opetus- ja tutkimushenkilöstön työssä. JUKO ja OAJ 
ovat ilmaisseet huolensa henkilöstöleikkausten vaikutuksista. 
 
Turun yliopiston pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokoontuvat yhteiseen tilaisuuteen 
perjantaina 1.10. Yliopistolla ollaan huolestuneita siitä, että työsuojeluvaltuutetut eivät näy tai kuulu 
yliopiston arjessa mitenkään. Pääluottamusmiehet haluavat selvittää mm. onko 
työsuojeluvaltuutetuilla mahdollisuus päästä koulutukseen, onko tehtävään annettu tarpeeksi 
tunteja, ovatko tehtävät lisääntyneet korona-aikana, ja onko roolijako työnantajan perustaman 
Hyvinvointipalvelut-yksikön kanssa selkeä. 
 
Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelija, Paula Pietilä on luvannut selvittää, olisiko 
saavutettavuustyöryhmällä mahdollisuuksia tarjota opetus- ja tutkimushenkilöstölle kohdennettua 
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koulutusta saavutettavuusdirektiivistä. Jos koulutustilaisuus voidaan järjestää, YLL-jaosto kutsuu 
mukaan ammatilliset/AMK-opettajat. 
 
YLL-jaoston sisällä tehdään tehtävien uudelleenjako ennen OAJ V-S:n marraskuista 
vuosikokousta. Nykyinen puheenjohtaja jää eläkkeelle 31.7.2022, joten kaikki hänen hoitamansa 
tehtävät vaativat uudet vastuuhenkilöt jo 1.1.2022 alkaen tai viimeistään 1.8.2022. 
 
YLL-jaosto pyrkii tarjoamaan jäsenilleen perinteisen joulujuhlan joulukuun puolivälin tienoilla. 
Ajatus on uudistaa konseptia, mutta suunnitteluvastuu on tänä vuonna Åbo Akademin 
paikallisyhdistyksellä. Åbo Akademin paikallisyhdistys järjestää jäsentilaisuuden 5.10.2021. 

 
    
13 Tiedotusasiat 
  
13.1. Kooste järjestelyerät ja koronakorvaus  
Kooste oppilaitosten ja koulujen maksamista koronakorvauksista on luettavissa OneDrivesta. 
 
13.2. OAJ:n keskustelufoorumi 
OAJ:n keskustelufoorumimme Sauna aukeaa maanantaiaamuna 20.9. klo 7.00. 
 
13.3. Aivohyvinvointi työssä -webinaari 6.10.21 klo 13.00 - 16.30.   
Ohjelmassa mm.   
• Eri asiantuntijoiden tulokulmia aivohyvinvoinnista  
• Palautumista tukevan itsesäätelyn haasteiden tunnistaminen 
Johtava työterveyspsykologi Anne-Maria Kummunmäki, TAMK/Pirte työterveys- ja lääkärikeskus   
• Tunteet ja toiminnanohjaus työssä 
Dosentti, aivotutkija, neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen, PSHP Käyttäytymisneurologian 
tutkimusryhmän johtaja   
• Revealing everyone’s potential to improve individual brain well-being and fairness at work 
Aivotutkimuksen ja käyttäytymistieteiden asiantuntija, yritysjohtaja ja eurooppalaisen Women in 
Artificial Intelligence -palkinnon vuoden 2019 voittaja Camille Morvan 
 
Ilmoittaudu mukaan 3.10.21 mennessä:   
Aivohyvinvointi työssä -webinaarin ilmoittautuminen 

Lisätietoa webinaarista sekä ohjelman löydät Kestävä aivoterveys -hankkeen kotisivuilta:    
Tervetuloa Aivohyvinvointi työssä -webinaariin 6.10.2021 klo 13.00−16.30! | Kestävä aivoterveys | 
Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)  
 
13.4. OAJ:n yhdistystiedote 
Uusin yhdistystiedote on julkaistu OAJ-Areenassa  
 
13.5. OAJ:n jäsenpalvelu 
OAJ:n jäsenpalvelut purkaa ruuhkaa. Järjestelmäuudistuksen lastentaudeissa on valitettavasti yhä 
korjaamista. Kesällä syntynyttä ruuhkaa puretaan jäsenpalveluissa nyt myös lisävoimin. 
Ruuhkaa helpottaa, jos henkilöt, jotka jo ovat ottaneet yhteyttä jäsenpalveluun, eivät ota yhteyttä 
uudelleen samasta asiasta, vaan odottavat jäsenpalvelun vastausta. Vastaus on tulossa, mutta 
ruuhkan vuoksi aikaa menee tavallista enemmän. 
 

https://www.lyyti.fi/reg/Aivohyvinvointi_tyossa_2389
https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/tapahtumat/tervetuloa-aivohyvinvointi-tyossa-webinaariin-6-10-2021/
https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/tapahtumat/tervetuloa-aivohyvinvointi-tyossa-webinaariin-6-10-2021/
https://areena.oaj.fi/display/YHDT/Yhdistystiedote+16.9.2021
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Futunio lähetti virheellisiä jäsenmaksulaskuja OAJ:n jäsenille 3.8. Laskuja meni myös sellaisille 
henkilöille, joiden palkasta työnantaja perii jäsenmaksun. Jäsenmaksunsa itse maksavien 
laskuissa oli myös virheellisyyksiä, niissä saattoi esimerkiksi olla summa väärin tai niissä näkyi jo 
maksettuja, alkuvuoden jäsenmaksuja. Jäsenrekisterissä tiedot ovat kuitenkin olleet oikein. 
Virheelliset ja aiheettomat laskut voi hävittää. 
 
13.6. Alueyhdistyksen puheenjohtajavaali 15.11.2022 
Paikallisyhdistyksiin lähtee tiedote alueyhdistyksen puheenjohtajavaalista viikolla 39.   
 
13.7. Yhteistyötarjouksia muilta alueyhdistyksiltä 
Esimerkiksi OAJ:n Satakunnan alueyhdistys tarjoaa jäsenilleen Kape Aihisen virtuaalista 
kokkikoulua, “Ope-menu” -iltaa. Ilta maksaa 5000 € ja kustannukset jaettaisiin osallistujien kesken. 
OAJ Satakunta hoitaisi ilmoittautumisten keräämisen. Ehdotuksia on tullut myös virtuaalisesta 
konsertista. Todettiin, että alueyhdistys ei ole osallistu yhteistapahtumiin. 
 
 
13.8. Auralan kansanopiston tallenne 
Auralan kansalaisopistosta on pyydetty alueasiantuntijaa tekemään tallenne (ääni, kuva, muu) 
aiheesta ”Elinikäisenoppimisen ja osaamisperusteisuuden merkitys vapaalle sivistystyölle”. 
 
Puheenvuorot ovat eri näkökulmista saadaan ainakin seuraavilta tahoilta; OKM, OPH, OAJ, 
Kansalaisopistojen liitto, Bildningsalliansen, Varsinais-Suomen liitto, Turun amk, Raseko, UTU, 
Globedu. Hankkeen nimi on OSKU - (Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja 
työväenopistoissa) ja se on kokonaan OPH:n rahoittama.  Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021-
31.12.2022. Mukana hankkeessa on yhdeksän varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. 
Auralan kansalaisopisto hallinnoi tätä kokonaisuutta. 
 
13.9. Jaostojen jäsenten nimeäminen 
Keskusteltiin jaostojen toimikaudesta ja todettiin, että jaostojen toimikausi on sama kuin 
hallituksen.  
  
13.10. Yhdistysten kokousten aikana käytettävä lähikoulun parkkialue 
Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  
 
13.11. Koronakompensaatio  
Päätettiin siirtää alueyhdistyksen toimijoiden koronakompensaation (ateriakorvaukset) käsittely 
seuraavaan kokoukseen. 
 
 
14 Kokousaikataulu 
 
Hallituksen syksyn kokousaikataulu: 
TVK 6.10.2021 ja 25.11.2021 
TVK:n ja valtuutettujen tapaaminen 11.11.2021 
Hallitus 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. 
 
 



 
 

Pöytäkirjan kooste  9 (9) 

27.9.2021/2019-2021  

  
10.10.2021  

Varsinais-Suomen alueyhdistys   

 
 
 
www.oajvs.fi Varsinais-Suomen alueyhdistys ry  
 

15 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21.15. 
 

  


