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Hallituksen kokous 7/2021 
 
Aika Tiistai 26.10.2021 klo 18.00 – 19.57   

    

Paikka  Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4, 21100 Naantali 

   
   

   

      
1 Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00. 

 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3  Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
4 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
 Valittiin Tuula Okorie ja Liisa Lehto-Ääri pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
5 Vuosikokous 15.11.2021 
 
Vuosikokous pidetään Turun AMK:n Lemminkäisenkadun tiloissa 15.11.2021.  
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle vuodelle 2022 
Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi vuosikokoukselle vuodelle 2022. 
  
6 Viestintä 

  
Kuultiin viestintävastaava Johanna Mannströmin selvitys.  
MOP-päivän ja #kiitosopettaja viestinnässä onnistuttiin tavoittamaan runsaasti jäseniä, niin Facen 
kuin Instagramin puolella.  
Raision paikallisyhdistys välitti uutisen kuntapäättäjän kutsumisesta työpaikalle. 
#kiitosopettaja jatkuu vielä jonkun aikaa. Hallitusta pyydetään aktivoitumaan. 
Paikallisyhdistysten mahdollisuus esittäytyä alueyhdistyksen sivuilla ei ole innostanut yhdistyksiä. 
Face ja Instagramin Maripaita-arvonnat on suoritettu ja palkinnot lähetetty voittajille. 
Seuraava viestintätiimin kokous on sovittu pidettäväksi 12.11.2021. 
 
 
 7 Alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlat 
 
Järjestelyistä vastaavat Anne Porkka ja Riikkamarja Autio. Tapahtuma järjestetään 13.11.2021. 
Ilmoittautuminen on avattu 1.10.2021. Juhlaan voidaan ottaa 400 osallistujaa.   
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Kuultiin työryhmän selvitys tilanteesta. Paikkoja on varattu noin 240. Vahvistusviesti 
ilmoittautuneille lähtee tällä viikolla. Jälki-ilmoittautuneita voidaan vielä ottaa mukaan tapahtumaan. 

 
8 SOOL:n puheenvuoro 
 
Kultiin SOOL:n puheenvuoro. Mikko Kiippa toi esille huolen Rauman opettajakoulutuslaitoksen 
tulevaisuudesta ja kiitti alueyhdistyksen edustajia, Merja Alitalo ja Maijumarjut Polviander, 
osallistumisesta SOOL:n MOP-tapahtumaan 5.10.2021. 
 
9 Arvostuskampanjan syksy 
 
Opettajien arvostuskampanja jatkui edelleen pienellä viestintäteolla Maailman opettajien päivänä 
5.10. Kaikkia kannustettiin huomaamaan ja kertomaan, miten tärkeä rooli opettajilla on ollut omassa 
elämässä. Haluamme havahduttaa ihmisiä siihen, että ilman opettajia kukaan meistä ei olisi tässä. 

 
Kuultiin Maijumarjut Polvianderin arvostunhankkeen osalta alla oleva.   
1. Kerro Instagramissa sinua oppijana tai opettajana kohdanneesta hauskasta sattumuksesta 
Opetustyön arki on vaativaa ja tärkeää. Usein siihen onneksi mahtuu myös hauskoja ja lämpimiä 
ilon ja oivalluksen hetkiä. Vakavamman sisällön rinnalle haluaisimme nostaa tällaisia jälkikäteen 
itseäkin naurattavia sattumuksia, ja keräämme parhaillaan Instagramissa teidän muistojanne. 
  
Katso esimerkkitarina ja kerro omasi tämän OAJ:n Instagram-postauksen kommenteissa (tai 
menemällä OAJ:n insta-tilille: @oajry). 
  
2. Ratkaise leikkimielinen laskutehtävä Facebookissa 
Nenäpäivään on enää reilut pari viikkoa, joten yhä enemmän nostamme somekanavissamme esiin 
sitä, miten tärkeää on, että jokaisella maailman lapsella ja nuorella toteutuisi oikeus osaavan 
opettajan opetukseen. 
Osaatko ratkaista tämän juuri julkaistun laskutehtävän? Huomiseen ke 27.10. klo 16 mennessä 
kommentoineiden kesken arvomme yhden paidan! 
Arvostuskampanjaan liittyvä koulutus järjestetään 26.-27.11.2021 Tampereella. 

 
 

10 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maahanmuuttoasiantoimikunta   
 
Akavan toimistoon on tullut nimeämispyyntö jäsenestä ja varajäsenestä Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen maahanmuuttoasiaintoimikuntaan kaudelle 2021-2024.  
Maahanmuuttoasiain toimikunnan tehtävinä ovat kotoutumisen kehittäminen ja suunnittelu sekä 
koulutus- ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, erityisesti alueellista 
työlupalinjausta koskeva keskustelu ja linjausehdotuksen valmistelu kaksi kertaa vuodessa.  
Tasa-arvolain säännöksen mukaan pyydetään esittämään sekä nais- että miesehdokkaita.  
 
Ehdotukset tulee toimittaa Akavan toimistoon 13.10.2021 mennessä. Jos OAJ:n Varsinais-Suomen 
alueyhdistyksestä halutaan nimetä jäsen ja varajäsen toimikuntaan, tulee tiedot toimittaa Juha 
Makkoselle (@oaj.fi), josta virallinen esitys menee Akavaan.  
  
Merkitiin tiedoksi, että työvaliokunta esitti Kari Kipinoista varsinaiseksi ja Tuula Okorieta 
varajäseneksi. Ehdotukset on toimitettu ohjeiden mukaisesti Juha Makkoselle 10.10.2021. 

  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCVfcAR7L8Af%2F&data=04%7C01%7CMarjut.Polviander%40livia.fi%7C44da3b524cb2499611e008d9987d828f%7C8f2519cb73fa4fe6922aee45b1f46c7a%7C0%7C0%7C637708487105133964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4fEaI4clvbLboXFdd9XKp%2F1mkvYSqR70Xrqe6%2FvtbYA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F122286287794754%2Fposts%2F4711970805492923%2F%3Fd%3Dn&data=04%7C01%7CMarjut.Polviander%40livia.fi%7C44da3b524cb2499611e008d9987d828f%7C8f2519cb73fa4fe6922aee45b1f46c7a%7C0%7C0%7C637708487105143956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VHa3%2BoXW7RhdgkWl7YuoMlvjmXYiCsraxa1Z9QP2190%3D&reserved=0
http://oaj.fi/
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11 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttökertoimien kartoittaminen  
 
Päätettiin, että kartoitus tehdään vuoden 2022 alussa työsuojeluvaltuutettujen vaalien jälkeen. 
 
12 Merkkipäivämuistamiset 
 
Merkkipäivät huomioidaan vuosikokouksessa 15.11.2021.  
 
13 Nenäpäivä 
 
Nenäpäivää vietetään 12.11.2021. OAJ on neljättä kertaa peräkkäin Nenäpäivän 
pääyhteistyökumppanina.  
Päätettiin lahjoittaa 1000 € nenäpäiväkeräykseen.   

 
14 Tapahtumat ja koulutukset     
 

14.1. Jääkiekko-ottelu 3.11.201 
 

Todetaan, että otteluun on varattu 45 lippua. 
  

14.2. Aluetoimijoiden tapaaminen 13. - 14.10.2021 
 

Todetaan, että aluetoimijoiden koulutus järjestetään 13.-14.10.2021 Akavatalolla. 
  
 
15 Jaostojen kuulumiset   

 
Todettiin, että jaostot hoitavat itse joulumuistamiset. 
 

OAO 
Jaosto kokoontui 20.10.2021 ja valitsi Vuoden ammatillisen opettajan 2021. Valinta 
julkaistaan 3.12.2021. 
Päätettiin juhlistaa Vuoden 2020 ammatillista opettajaa vuosikokouksessa. 
Jaosto päätti esittää hallitukseen edustajat seuraavalle toimikaudelle seuraavasti: 
Markku Seppälä varalle Jaana Tomppo 
Jarmo Rusi varalle Mika Hakala 
Sami Mäkelä varalle Anita Viitasalo  
 
VOL 
Puhututtavia asioita: Työaikapankki, hankkeiden ylitarjonta - mihin panostetaan? Kahden 
vuoden esiopetuskokeilu työllistää. Sijaisten puute ja huoli tuen toteutumisesta ja SAK-
ajan toteutuminen. Esiopetuskokeilun arvioinnista nähdään myös hyötyjä mm. vasujen ja 
ryhmävasun tekoon. 
Seuraava VAKA-luottamusmiesringin tapaaminen järjestetään 21.10. klo 18.00 etänä. 
Ringissä tällä hetkellä 16 jäsentä. 
Luento: Voimavaroja päiväkodin johtamiseen oli 19.10.2021 (OAJ:n rahoittama hanke). 
Kristiina Tuhkiaisen koulutus ”Opettajan vastuut ja velvollisuudet” pidettiin 27.10.2021.  
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Tulossa keväällä 16.3.2022 etäkoulutus: Erja Sandberg ”Pedagoginen tuki 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa”, joka toteutetaan yhdessä Satakunnan 
alueyhdistyksen kanssa. 
 
YSI Turku 
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden YT- ryhmien kokoonpanot ja 
ruotsinkielinen edustus on nimetty. 
Määräaikaisten opettajien työsuhteet puhuttavat. 
Vuosikokoukseen valmistautuminen ja omat edustajat seuraavaan hallitukseen on 
valmisteilla. 
Alueyhdistyksen vuosikokouksen puheenjohtajana toimii Heli Ketovuori ja sihteerinä 
Mikko Kaarmela. Toinen sihteeri nimetään myöhemmin. 
 
YSI V-S 
YSI V-S aluepaikkajaon muuttamisesta hallitukseen on puhuttu, mutta sitä ei lähdetty vielä 
tekemään. 
V-S YSI:n ehdokkaat alueyhdistyksen hallitukseen vuodeksi 2022 (yhden vuoden paikat) 
Laitila-Uki-Vehmaa-Taivassalo-Kustavi: vars. Anne Porkka (vara Mika Nurmi) 
Lieto-Koski: vars. Liisa Lehto-Ääri (vara Hannu Äikiä) 
Salo-Somero: vars. Virpi Kangas-Oksanen (vara Mervi Taurén) 
 
V-S YSI:n ehdokkaat alueyhdistyksen hallitukseen vuosiksi 2022-2023 (kahden vuoden 
paikat) 
Kaarina-Parainen-Peimari: 
Loimaan seutu–Aurajokivarsi: 
Raisio-Naantali-Nousiaisten seutu-Mynämäki:  
FSL 
 
YLL 
YLL-jaoston kokouksessa 6.10. puhuttiin jaoston tulevasta hallituksesta ja tehtävien 
uudesta jaosta, kun TYL:n ja YLL-jaoston puheenjohtaja jää eläkkeelle 1.8.2022. 
Luottamustehtäviä avautuu täytettäviksi sekä YLL:ssa, TYL:ssä, OAJVS:ssa, JUKO:ssa 
että Turun yliopistossa; toistaiseksi vain osaan on ilmoittautunut jatkaja, joten 
todennäköisesti YLL-jaoston puheenjohtajan tehtävän täyttö siirtyy tammikuun alusta 
elokuun 2022 alkuun. Tämä vaikuttaa myös YLL-jaoston hallitus- ja 
työvaliokuntapaikkojen hoitamiseen OAJVS:ssa. Jaoston suunnitelman mukaan 
hallituspaikka ja YLL-jaoston puheenjohtajan tehtävä kuuluisi TYL:n edustajalle ja 
työvaliokuntapaikka ja YLL-jaoston sihteerin tehtävä kuuluisi Åbo Akademin 
paikallisyhdistyksen edustajalle. ÅA:n valintoja vaikeuttaa kielikysymys – tarvitaan riittävän 
hyvin suomea hallitseva henkilö. 
Turun yliopistossa on palattu osittain kontaktiopetukseen, ja kevätlukukausi 2022 
toteutetaan suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Tulossa on kollegiovaali, jossa pyritään 
saamaan läpi sekä opettajia että tutkijoita. 
Åbo Akademissa on kritiikkiä aiheuttanut ylimmän johdon epädemokraattinen 
johtamistapa – tästä kertoi mm. Turun Sanomat. Henkilöstön mukaan rehtoriin on vaikea 
saada yhteyttä, jolloin ei ole myöskään mahdollisuuksia vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. 
Rehtori Moira von Wright on luvannut kehittää johtamistapaansa. 
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16 Tiedotusasiat 
  

16.1. Valtuustovaalit 
 

Vuoden 2022 valtuustovaalien ehdokasasettelu alkaa 1.11.2021 ja päättyy 15.1.2022. 
 

16.2 Alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio ja -tehtävät 
 

Todettiin alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio ja tehtävät. 
Linkki järjestöoppaaseen.       
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7406766&preview=%2F7406766%2F19
828897%2FJ%C3%A4rjest%C3%B6v 

 
16.3 Alueasiantuntijoiden toimikauden jatkaminen 

 
OAJ:n hallitus on kokouksessaan 19/2020-2022 päättänyt jatkaa alueasiantuntijoiden 
toimikautta luottamusmieskausien jatkumisen mukaisesti 31.7.2023 saakka.   

 
16.4. Välitilinpäätös 30.9.2021 

 
Merkitään tiedoksi välitinpäätös 30.9.2021, joka on nähtävissä OneDrivessa 25.10.2021. 

 
16.5. Curling-turnauksen tukeminen 

 
Puheenjohtajan päätöksellä alueyhdistys tukee OpeCurling turnausta kustantamalla mitalit, 
palkintopokaalien kaiverruksen ja kakkutarjoilun. Kustannus on noin 100 euroa. 

 
   
17 Kokousaikataulu 
 
Hallituksen syksyn kokousaikataulu: 
TVK 25.11.2021, TVK:n ja valtuutettujen tapaaminen 11.11.2021, hallitus 15.12.2021 ja 
vuosikokous 15.11.2021.  
  
18 Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.57. 

 
  

https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7406766&preview=%2F7406766%2F19828897%2FJ%C3%A4rjest%C3%B6v
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7406766&preview=%2F7406766%2F19828897%2FJ%C3%A4rjest%C3%B6v

