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Tervehdys taas kerran
Tilanne elää ja nyt uskomme, että rokotekattavuus alkaa pian oleman sitä luokkaa,
että pystyisimme jotain taas järjestämään. Lokakuun alkupuoli on nyt vielä jätetty ns.
varoajaksi, mutta vielä siis tähän syksyyn jotain suunnitellaan.
.

VO-jaos ja YSI-jaos / Kuntapäättäjien/toimialajohtajien ja
paikallisyhdistysten edustajien teatteri-ilta 14.10.
PERUTTU tältä syksyltä.
Yritetään uudelleen vuoden 2022 alussa. Asiasta lisää lähempänä.

Eläkeilta etänä 6.10.
Tänä vuonna eläkeilta järjestetään etäyhteyden avulla. Linkki koulutukseen löytyy
alueyhdistyksen kotisivuilta noin vuorokautta ennen koulutusta, mutta tilaisuutta
kannattaa mainostaa jo tässä vaiheessa.
Perinteiseen tapaa kouluttajana toimii OAJ:n lakimies Kai Kullaa.

Jäsenilta 21.10.
OAJ:n hallituksen jäsenet Tuija Mäntsälä ja Tero Koskinen tulevat kertomaan meille
ajankohtaisista asioista ja samalla kuulemaan meidän terveisemme OAJ:n
hallitukselle. Tässä on jokaiselle OAJ:n jäsenelle mahdollisuus vaikuttaa OAJ:n
toimintaan.
Seuraavassa tiedotteessa lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet, mutta nyt kannattaa ja
merkitä päivä kalenteriin.

YSI-jaos: Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –
päälliköiden sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus
19.-20.11.
Koulutus on siirretty aikaisemmin ilmoitetusta kuukautta myöhäisemmäksi. Uusi
ajankohta on 19.-20.11.
Tästäkin lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa tiedotteessa, päivät kannattaa
kuitenkin jo kalenteriin merkitä.
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Kulttuuribussi Helsinkiin 11.- 12.12.2021
Yritetäänpä uudestaan: Kulttuuribussi Helsinkiin. Bussi kulkee Satakunnassa
kolmea kutsussa esiteltyä reittiä. Bussimatkalla ajankohtaisia ay-asioita.
Kulttuuriohjelmansa perillä Helsingissä jokainen osallistuja järjestää haluamallaan
tavalla itse.
Yhdistyksen omavastuu on 50 € /osallistuja sisältäen bussimatkan ja majoituksen
kahden hengen huoneessa.

YSI-jaos: Yhteistyöseminaari satakuntalaisille sivistysjohtajille ja
OAJ:n paikallisyhdistysten ysiläisille puheenjohtajille 9. –
10.2.2022
Seminaarin on siis SIIRRETTY syyskuulta ensi vuoden alkuun 9.-10.2.2022. Asiasta
on erikseen tiedotettu mukaan jo ilmoittautuneille.
Ohjelma pysyy samana ja uusi kutsu tulee teille myöhemmin.

Ennakkotietona tammikuulle 2022
Mikäli EDUCA-messut ja OAJ:n järjestöristeily tammikuussa toteutuu, ja näin meille
on lupailtu, järjestää OAJ Satakunta taas kuljetuksia seuraavasti
1. Perjantain messujen esimiespäivään m/p kuljetus esimiehille
2. Lauantaina kuljetus messuille m/p
3 Lauantai-sunnuntai kuljetus messuille ja risteilylle m/p
Liput risteilylle ovat perinteisesti tulleet myyntiin 5.10., mutta vielä en tästä vuodesta
ole varma.

Vuoden 2021 tapahtumakalenteri
Syyskuu
11.9.
OAO-jaos / Samikset ja ajankohtaista edunvalvonnasta
21. – 22.9. YSI-jaos / Yhteistyöseminaari satakuntalaisille koulutoimenjohtajille ja
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajille SIIRRETTY, 9.-10.2.2022
Lokakuu
6.10.
21.10.

Eläkeilta, Teams
Jäsenilta

Marraskuu
9. – 10.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Turussa
15.11.
VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen
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19. – 20.11. YSI-jaos / Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden
sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus
22.11.
Alueyhdistyksen syyskokous
26. – 28.11. OAO-jaos / Ammatillinen seminaari Tallinnassa
Joulukuu
7.12.
YSI-jaos / OVTES LM-tapaaminen
11. – 12.12. Kulttuuribussi

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

