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Hyvää uuden lukuvuoden alkua kaikille!
Toivottavasti teillä kaikilla oli oikein rentouttava kesä. Ainakin on ollut lämmintä.
Korona ei tunnu vieläkään hellittävän, mutta yritetään nyt taas normalisoida
edunvalvonnallista toimintaamme.
Eurajoen yhdistykselle kiitos neuvottelmastanne jäsenedusta. Laitattehan
yhdistyksissä tämän jäsenedun jakoon.

Alueyhdistyksen hallitus
Alueyhdistyksen hallitus kokoontui lauantaina 7.8. kauden 1.8.2021 – 31.7.2023
järjestäytymiskokoukseensa.
Kokouksessa tehtiin seuraavia virkailijavalintoja:
1. varapuheenjohtaja (OAO)
2. varapuheenjohtaja (VO)
3. varapuheenjohtaja (YSI)
sihteeri
taloudenhoitaja
koulutussihteeri
kotisivuvastaava
tiedottaja
emäntä/kokousjärjestelijä

Pekka Huhtala
Sari Nyberg-Tuominen
Mika Koivu
Lauri Savolainen
Tarja Klemetti
Minna Salminen
Jari Koski
Virpi Ojala
Virpi Ojala

Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajat, sihteeri, koulutussihteeri, taloudenhoitaja
ja alueasiantuntija.
Lisäksi kokouksessa valittiin seuraavat ryhmät:
Koulutusryhmään kuuluvat koulutussihteerin lisäksi Reija Turunen (VO), Janne
Tapiovaara (YSI), Marita Kärki (OAO) sekä alueyhdistyksen puheenjohtaja Mea
Nordberg ja alueasiantuntija Virpi Ojala.

Etäkoulutusta uusille puheenjohtajille ja sihteereille 18.8.2021
Keskiviikkona 18.8. klo 17-19 järjestämme Teams-koulutuksen paikallisyhdistysten
uusille puheenjohtajille ja sihteereille. Myös kokeneemmat puheenjohtajat ja sihteerit
ovat tervetulleita liittymään koulutukseemme, perusasioiden kertaamisen lisäksi
tarkoitus on parhaamme mukaan myös vastata osallistujien esille nostamiin
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yhdistystoiminnan kysymyksiin. Linkki koulutukseen lisätään OAJ Satakunnan
kotisivuille ennen koulutusta.

Elokuisen perjantai-illan syysvaellus Eurajoella 20.8.2021
Eurajoen perinteinen koululta koululle vaellus järjestetään tänä vuonna kaikille
satakuntalaisille opettajille.
Kokoonnumme Linnamaan koululla klo 17.00, josta on bussikuljetus Kuivalahdelle.
Vaelluksen pituus on noin 13 km. Reitti on hyväkulkuista maastoa pääosin
metsäautotietä. Matkan varrella nautimme kahvit erähenkisesti ja kuulemme palan
paikallishistoriaa.
Vaellus päättyy Linnamaan koululle, josta siirrymme Vuojoen kartanon Orangeriaan
nauttimaan iltapalaa. Iltapala on tarjolla klo 20.00 alkaen.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 16.8. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.

YSI-jaos: OVTES luottamusmiestapaaminen 24.8.2021 klo 17.00
Tapaamme Porissa toimistolla (Isolinnankatu 24 5.krs). Pitkästä aikaa siis tarkoitus
tavata ihan livenä, toivotaan että koronatilanne sen meille suo.
Toimitattehan tiedon tapaamisesta kaikille ysiläisille luottamusmiehille, kiitos.
Ilmoittautumiset tapaamiseen viimeistään 19.8. osoitteeseen
virpi.ojala@oajsatakunta.fi.

OAO-jaos: Samikset lähtee luontoon la 11.9.2021
Tule parantamaan työhyvinvointiasi Sahakosken Pirtille Ahlaisiin.
Tilaisuus kaikille satakuntalaisille ammatillisille opettajille.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään keskiviikkona 1.9.

Kulttuuribussi Helsinkiin 18.- 19.9.2021
Tuttuun tapaan kulttuuribussi lähtee taas kohti Helsinkiä. Bussi kulkee
Satakunnassa kolmea kutsussa esiteltyä reittiä. Bussimatkalla ajankohtaisia ayasioita. Kulttuuriohjelmansa perillä Helsingissä jokainen osallistuja järjestää
haluamallaan tavalla itse.
Yhdistyksen omavastuu on 50 € /osallistuja sisältäen bussimatkan ja majoituksen
kahden hengen huoneessa.
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Ilmoittautumiset viimeistään lauantaina 21.8. klo 16.00. Mukaan mahtuu 100
nopeinta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

YSI-jaos (muistutus): Yhteistyöseminaari satakuntalaisille
sivistysjohtajille ja OAJ:n paikallisyhdistysten ysiläisille
puheenjohtajille 21. – 22.9.2021
Seminaariin ovat kutsuttuja satakuntalaiset kuntien koulutoimenjohtajat /
koulutusjohtajat / sivistystoimenjohtajat ja OAJ:n paikallisyhdistysten ysiläiset
puheenjohtajat. Kutsu on tullut teille jo keväällä, mutta tässä vielä muistutuksena.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.2021.

Koulutusta paikallisyhdistysten hallituksille 1.-2.10.2021
Tervetuloa OAJ:n Satakunnan alueen OAJ:n paikallisyhdistysten hallitusten jäsenten
syyskoulutukseen.
Ajankohtaisten OAJ:n kuulumisten lisäksi koulutuksen aiheita ovat vaikuttaminen
työnantajan päätöksentekoon ja paikallisyhdistyksen toiminnan kehittäminen sekä
yhdistysten välinen yhteistyö.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin viimeistään 24.8. osoitteeseen
virpi.ojala@oajsatakunta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös
mahdolliset erityisruokavaliot ja huonekaveritoiveet.

VO-jaos ja YSI-jaos / Kuntapäättäjien/toimialajohtajien ja
paikallisyhdistysten edustajien teatteri-ilta 14.10.
Torstaina 14.10.2021 klo 19.00 Porin teatterissa Vie meren tuoksu.
Teatteripäivän kohderyhmänä ovat kuntien kasvatus- ja opetuslautakuntien jäsenet,
koulutusjohtajat ja OAJ:n paikallisyhdistysten varhaiskasvatuksenopettaja- ja
ysiläiset aktiivit. Jokaisen paikallisyhdistyksen tehtävä on kutsua oman kuntansa
päättäjät ja koulutusjohtaja mukaan teatteriin.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin viimeistään 12.9.2021
Meille on varattu näytöksestä 120 paikkaa, ja paikat jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vuoden 2021 tapahtumakalenteri
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Elokuu
18.8.
20.8.
24.8.

Uusien puheenjohtajien ja sihteerien etäkoulutus
Elokuisen perjantai-illan syysvaellus, Eurajoki
YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen

Syyskuu
11.9.
16.9.
18. – 19.9.
21. – 22.9.

OAO-jaos / Samikset ja ajankohtaista edunvalvonnasta
OAJ on the Road Pori (koronatilanteen mukaan)
Kulttuuribussi
YSI-jaos / Yhteistyöseminaari satakuntalaisille koulutoimenjohtajille ja
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajille
25. – 26.9 VO-jaos / Valtakunnalliset VO-päivät Raumalla
Lokakuu
1.-2.10.
8.10.
14.10.

Koulutus paikallisyhdistysten hallituksille Tampereella
Syyskokous + MOP
VO-jaos ja YSI-jaos / Kuntapäättäjien/toimialajohtajien ja
paikallisyhdistysten edustajien teatteri-ilta, Pori
15. – 16.10 YSI-jaos / Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden
sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus
Eläkeilta
VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen

Marraskuu
9. – 10.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Turussa
26. – 28.11. OAO-jaos / Ammatillinen seminaari Tallinnassa
Joulukuu
YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen

Yhteistyöterveisin
OAJ Satakunta
Virpi Ojala
alueasiantuntija
0447624145
virpi.ojala@oajsatakunta.fi

