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Hyvät satakuntalaiset OAJ:n paikallisyhdistykset! 
  
Hyvää alkanutta vuotta 2022 teille! 
 
Taas yksi korona-vuosi takana, eikä helpolta näytä tämänkään vuoden alku. 
 
OAJ on tehnyt päätöksen, että ainakin kaikki tammikuun koulutukset järjestetään 
etäkoulutuksina.  
 
Siinä samalla on päätetty siirtää Educa 2022 ja tammikuun järjestöristeily vuodella 
eteenpäin. 
 
OAJ Satakunta on siirtänyt tammikuulle suunnitellun paikallisyhdistysten hallitusten 
koulutuksen toukokuulle (13.-14.5.). Tästä uudesta ajankohdasta saatte uuden kutsun 
ja uudet ilmoittautumisohjeet keväämmällä. 
 
 

Paikallisyhdistysten yhteystiedot  
 
Uuden vuoden myötä joissakin yhdistyksissä on varmaankin myös uusia 
virkailijavalintoja. Siksi pieni yhteystietojen päivitys on paikallaan. 
 
Täältä löytyy linkki, jonne voitte täyttää kysytyt yhteystiedot tammikuun aikana, 
kiitos. 
 
 

YSI-jaos: Etäluento: Opettajan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Torstaina 17.2. klo 17.00 alkaen on tarjolla OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina 
Lahtisen perusopetuksen ja lukion opettajille suunnattu etäluento aiheesta opettajan 
oikeudet ja velvollisuudet. 
Linkki tähän koulutukseen julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla noin vuorokautta 
ennen luentoa. 

 
 
 
Kokkailua Kape Aihisen kanssa etänä 18.2. klo 18-20 
 
Ilmoittautumiset liitteessä olevasta linkistä viimeistään perjantaina 21.1.2022. 
Kapen kokkikoulu lähettää osallistumislinkin sekä listan tarvittavista raaka-aineista 
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
Paikkoja on vain sadalle ensimmäiselle, mutta yhden linkin takana, samassa 
keittiössä voi kokkailla useampikin opettaja. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBrkgpivs3s32CT2go91_gcfeD18RZpsxTjDr1SfxSYleLag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2022  
 
 
Helmikuu 
9.-10.2. YSI-jaos / Yhteistyöseminaari satakuntalaisille koulutoimenjohtajille ja 

OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajille 
17.2  YSI-jaos / Opettajan oikeudet ja velvollisuudet, Nina Lahtinen, OAJ  
18.2. Kape Aihisen kokkikoulu etänä 
 OAO-jaos / pj-luottamusmiesseminaari 
 
Maaliskuu 
7.-8.3. Alueelliset OVTES-luottamusmiesten (YSI) neuvottelupäivät 
16.3. VO-jaos / Erja Sandbergin etäluento 
18.3. VO- ja YSI -jaos / Kuntapäättäjien / toimialajohtajien ja 

paikallisyhdistysten edustajien teatteri-ilta, Pori 
26.-27.3. Kulttuuribussi 
 OAJ-taustaisten Työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden tapaaminen 
 VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen 
 
Huhtikuu 
1.-2.4. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus, Kauttua 
20.4. Alueyhdistyksen kevätkokous 
 OAO-jaos / Ajankohtaista ja virkistystä kaikille ammatillisille opettajille 
 
Toukokuu 
6.-7.5. Koulutus yhdistyksen talousasioista taloudenhoitajille ja puheenjohtajille  
13.-14.5.  Koulutus alueyhdistyksen jäsenyhdistysten hallituksille Turussa 
19.5. Perinteinen opegolf Raumalla 

YSI-jaos / Paikallisyhdistysten ysiläisten hallituksen jäsenten 
yhteistyöpäivä + koulutus 
YSI-jaos / OVTES luottamusmiesten tapaaminen 
 

Heinäkuu 
11.-15.7. OAJ SuomiAreenalla Porissa 
25.-27.7.  Ammattiyhdistysaktiivien lukuvuoden aloitusmatka Tallinnaan 
 
Elokuu 
19.8. Elokuisen perjantai-illan syysvaellus, Eurajoki 
 YSI-jaos / OVTES luottamusmiesten tapaaminen 
 
Syyskuu 
24.-25.9.  VOP-päivät, Raumalla 

Yleisöluento 
Paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen  
OAO-jaos / Ammatillisten syysseminaari 

 
Lokakuu 
6.-7.10.  Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Porissa 
5.10. MOP 
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Eläkeilta  
 VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen 
 
Marraskuu 
4.11. Alueyhdistyksen syyskokous, pikkujoulu ja 10-v. syntymäpäivät 
 OAO-jaos / Ajankohtaista koulutusta ammatillisille opettajille 

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

 
Joulukuu 
 
 YSI-jaos / OVTES luottamusmiesten tapaaminen 
 
Pysykää terveinä! 
 
Yhteistyöterveisin 
OAJ Satakunta 
Virpi Ojala 
alueasiantuntija 
0447624145 
virpi.ojala@oajsatakunta.fi 
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