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Hyvät satakuntalaiset OAJ:n paikallisyhdistykset! 
  
Hyvää alkanutta vuotta 2021 teille! 
 
Ensimmäisestä korona-vuodesta selvittiin, mutta kovasti tuo korona meitä edelleen 
rajoittaa.  
 
OAJ on tehnyt päätöksen, että kaikki koulutukset 30.6.2021 saakka järjestetään joko 
etäkoulutuksena tai mikäli tämä on mahdotonta, siirretään syksyyn. Tämän linjauksen 
mukaisesti on OAJ Satakuntakin vähän muokannut tälle keväälle viime syksynä 
hyväksyttyä koulutuskalenteria. 
 
 

Paikallisyhdistysten yhteystiedot ja toimijakoulutus 
 
Uuden vuoden myötä joissakin yhdistyksissä on varmaankin myös uusia 
virkailijavalintoja. Siksi pieni yhteystietojen päivitys on paikallaan. 
 
Lähetättehän minulle, osoitteeseen virpi.ojala@oajsatakunta.fi, seuraavat tiedot 
sähköpostiosoitteineen 

- puheenjohtaja 

- sihteeri 

- taloudenhoitaja 

- 1 – 2 postin vastaanottajaa 

Perinteistä paikallisyhdistysten kaikkien puheenjohtajien ja sihteerien koulutusta 
emme tänä keväänä pysty järjestämään, vaan joudumme siirtämään sen syksyyn, 
ajankohta tarkentuu myöhemmin. 
 
Uusille puheenjohtajille ja sihteereille järjestämme kuitenkin peruskoulutuksen 
etänä perjantaina 12.3. noin klo 9 – 15. Alueyhdistys korvaa osallistujien 
ansionmenetyksen kyseiseltä päivältä. Koulutukseen ilmoittautumiset viimeistään 
19.2. osoitteeseen virpi.ojala@oajsatakunta.fi. Ilmoitathan roolisi 
paikallisyhdistyksessä ja sähköpostiosoitteesi.  
Tarkka ohjelma ja osallistumislinkki lähetetään mukaan ilmoittautuneille. 
 
 
 

Lisää jäsenetuja satakuntalaisille OAJ:n jäsenille 
 
Liitteenä lisää etuja, tällä kertaa Porista. Kiitokset Porin OPY:n aktiiveille. 
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VO-jaos ja YSI-jaos: Luottamusmiesten ja paikallisyhdistysten 
puheenjohtajien Teams-koulutus 26.1. 
 
Kuntien luottamusmiesten ja paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen 
muuttui koronan myötä Teams-koulutukseksi. 
Teams-koulutus toteutetaan tiistaina 26.1. klo 17.00-19.00. Aiheena koulutuksessa 
on mm paikallisen järjestelyerän neuvottelut ja kouluttajana toimii OAJ:n 
neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen. 
 
Vähintäänkin pääluottamusmiesten ja puheenjohtajien tulee osallistua 
koulutukseen, mutta toivottavaa on, että kaikki luottamusmiehet 
osallistuisivat. 
 
Laitattehan tiedon koulutuksesta kaikille luottamusmiehille mahdollisimman pian! 
 
Koulutuksen materiaalit välitän osallistujille sähköpostitse ja tästä syystä 
koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään sunnuntaina 24.1.osoitteeseen 
virpi.ojala@oajsatakunta.fi  
 
Ilmoittautuneille lähetän ennen tapaamista myös linkin, jolla pääsette liittymään 
Teams-koulutukseen.  

 
 

Vuoden 2021 tapahtumakalenteri 
 
Tammikuu 
26.1. YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen, Teams 
29. – 31.1.  Educa, etätapahtumana 
 
Helmikuu 
 Yleisöluento, Koronatilanteen vuoksi peruttu 
6.2. OAO-jaos / Verkkosamikset 
16.2. Työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden tapaaminen 
 
Maaliskuu 
2.3. YSI-jaos ja OAO-jaos / Oppivelvollisuuden laajentaminen, etäkoulutus 
11. – 12.3. YSI-jaos / Yhteistyöseminaari satakuntalaisille koulutoimenjohtajille ja 

OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajille, siirretty syksyyn 
VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen 

12.3. Paikallisyhdistysten UUSIEN puheenjohtajien ja sihteerien koulutus, 
etäkoulutus 

27.3. Varhaiskasvattajapäivä Porissa 
30. – 31.3. OVTES alueelliset LM-päivät, etäkoulutus 
 
Huhtikuu 
16. – 17.4. Taloudenhoitajien koulutus, siirretty syksyyn 
20.4. Kevätkokous 
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Toukokuu 

YSI-jaos / Paikallisyhdistysten ysiläisten hallituksen jäsenten 
toiminnallinen yhteistyö- ja koulutuspäivä (Jämijärvi) 

11.5. YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen 
20.5. Opegolf 
 
Kesäkuu 
 
Heinäkuu 
12. – 16.7. Suomi Areena 
27. – 29.7. Ammattiyhdistysaktiivien lukuvuoden aloitusmatka Tallinnaan 
 
Elokuu 

YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen 

20.8. Elokuisen perjantai-illan syysvaellus, Eurajoki 

Syyskuu 
11.9. OAO-jaos / Samikset ja ajankohtaista edunvalvonnasta 
18. – 19.9. Kulttuuribussi 
25. – 26.9 VO-jaos / Valtakunnalliset VO-päivät Raumalla 
Lokakuu 
 Eläkeilta 

VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen 
YSI-jaos / Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden 
sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus 

8.10. Syyskokous + MOP 
 
Marraskuu 
 Paikallisyhdistysten hallitusten koulutus 

VO-jaos ja YSI-jaos / Kuntapäättäjien/toimialajohtajien ja 
paikallisyhdistysten edustajien teatteri-ilta, Pori 

11. – 12.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Turussa 
26. – 28.11. OAO-jaos / Ammatillinen seminaari Tallinnassa 

 
Joulukuu 

YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen 
 

 
Pysykää terveinä! 
 
Yhteistyöterveisin 
OAJ Satakunta 
Virpi Ojala 
alueasiamies 
0447624145 
virpi.ojala@oajsatakunta.fi 
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