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Hyvät OAJ Satakunnan jäsenyhdistykset! 
 
 
OAJ Satakunnan hallitus on kokouksessaan 23.8. päättänyt jakaa edunvalvonta-
avustusta pääluottamusmiesten pitämien sopimus-tilaisuuksien järjestämiseen. Jo 
kesän alussa pääluottamusmiehille on lähetetty viesti, jossa heitä on kehotettu 
järjestämään edustamalleen jäsenistölleen tilaisuus, jossa tiedotetaan uudesta 
sopimuksesta. 
OAJ Satakunnan hallitus päätti tukea näitä tilaisuuksia todellisten kulujen 
mukaisesti, kuitenkin maksimissaan 10,-/ tilaisuuteen osallistunut jäsen. 
Jokaisen paikallisyhdistyksen tulee viimeistään 31.10. ilmoittaa minulle 
(virpi.ojala@oajsatakunta.fi) : 

- tilaisuuden ajankohta 

- tilaisuuteen osallistuneiden jäsenten määrä 

- tilaisuuden kokonaiskustannukset 

Liitteeksi ilmoitukseen tulee liittää kopiot tilaisuuden kulujen laskuista/kuiteista. 
 

 
VO-jaos: Etu OAJ Satakunnan varhaiskasvatuksen opettajille 
 
OAJ Satakunnan VO-jaos tarjoaa kaikille alueen varhaiskasvatuksen opettaja -
jäsenille edun Rauman valtakunnallisilla varhaiskasvatuksen opettaja -päivällä. 
Liitteessä lisää tästä edusta, huolehdittehan, että yhdistyksenne VO-jäsen saa 
tiedon tästä edusta. 

 
 

YSI-jaos: Koulutusta rehtoreille perjantaina 23.9. 
 
OAJ Satakunnan YSI-jaos järjestä yhdessä Satakunnan rehtorit ry:n kanssa 
tilaisuuden satakuntalaisille rehtoreille. Kutsut tilaisuuteen lähtevät Satakunnan 
rehtorit ry:n kautta. 

 
 
OAJ Satakunta järjestämä taloudenhoidon koulutus 14.-15.10.2022 
Porissa 
 
Koulutus alkaa perjantaina 14.10. klo 10.00 ja päättyy lauantaina 15.10. klo 13.30 
alkavaan lounaaseen. 
Koulutukseen ovat kutsuttuja yhdistysten taloudenhoitajat ja puheenjohtajat. Koulutus 
antaa perusvalmiudet yhdistysten kirjanpidon ja talouden hoitamiseen. 
Liitteenä kutsu koulutukseen ja ilmoittautumislinkki  
Ilmoittautumiset tähän koulutukseen viimeistään perjantaina 16.9.2022 
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
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OAJ Satakunnan 10-synttärit 4.11. Yyterissä 

 
Liitteenä kutsu juhlaamme. Laitattehan kutsun jakoon jäsenistöllenne. 
 
Kokonaiskulut juhlasta ovat 100,-/henkilö, siitä alueyhdistys maksaa kuitenkin 60,-
/henkilö. Paikallisyhdistys voi myös maksaa jäseniensä omavastuusta osan tai vaikka 
kokonaan. Kutsuun voitte siis muokata omavastuun omien päätöstenne mukaiseksi. 
Paikallisyhdistysten kannattaa varmaan myös harkita yhteiskuljetuksen järjestämistä 
juhlaan. 
 
Alueyhdistys lähettää paikallisyhdistyksille yhteenvedon kustakin 
paikallisyhdistyksestä mukaan ilmoittautuneista ja laskuttaa paikallisyhdistykseltä 40,- 
omavastuun.  
 
 

YSI-jaos: Koulutus ammattiyhdistysaktiiveille 5.11. Yyterissä 

 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat ysiläiset luottamusmiehet, työsuojelutoimijat ja 
paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet. 
Aloitamme koulutuksemme aamiaisen jälkeen klo 9.30 ja koulutus päättyy klo 13.00 
alkavaan lounaaseen. Tarkempi koulutusohjelma lähetetään ilmoittautuneille 
ilmoittautumisajan päätyttyä. Koulutuksen omavastuu sisältää myös yöpymisen ennen 
koulutusta. 
Ilmoittautumiset koulutukseen keskiviikko 28.9. mennessä liitteenä olevassa kutsussa 
olevan linkin kautta. 
 
 

OAO-jaos: Koulutus aktiiveille 5.11. Yyterissä   
 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat luottamusmiehet, työsuojelutoimijat ja paikallis- ja 
opettajayhdistysten hallitusten jäsenet  
Aloitamme koulutuksemme aamiaisen jälkeen klo 10.00 ja koulutus päättyy klo 16.00. 
Tarkempi koulutusohjelma lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Koulutuksen omavastuu sisältää myös yöpymisen ennen koulutusta. 
Ilmoittautumiset koulutukseen keskiviikko 28.9. mennessä liitteenä olevassa 
kutsussa olevan linkin kautta. 
 
 
 

Tapahtumakalenteri syksylle 2022  
 
 
Syyskuu 
1.9. YSI-jaos / OVTES luottamusmiesten tapaaminen 
9.-11.9 Alueyhdistyksen hallituksen suunnitteluseminaari Raumalla 
23.9. YSI-jaos: Koulutusta rehtoreille perjantaina 23.9. 
24.-25.9 VO-jaos / Valtakunnalliset VO-päivät Raumalla 
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26.-27.9. YSI-jaos / Yhteistyöseminaari satakuntalaisille sivistysjohtajille ja OAJ:n 
paikallisyhdistysten puheenjohtajille 

29.8. OAO-jaos / Luottamusmiesten ja puheenjohtajien tapaaminen 
30.9.-1.10 YSI-jaos / Yhteysopettajakoulutus  
 
Lokakuu 
8.10.  OAO-jaos / Samikset 
14.-15.10 Taloudenhoidon koulutus paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja 

taloudenhoitajille Porissa 
17.10. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien  tapaaminen 
20.10.  Alueyhdistyksen syyskokous 
31.10.-1.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Porissa 
  
Marraskuu 
4.11. Alueyhdistyksen 10-v. syntymäpäivät Yyterissä 
5.11. YSI-jaos / Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden 

sekä paikallisyhdistysten hallitusten koulutus 
5.11. OAO-jaos / Aktiivien tapaaminen 
14.11. Koulutus OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista Porissa 
21.11. VO-jaos / Luottamusmiestapaaminen 
24.11. Eläkeilta 
 
Joulukuu 
 
 YSI-jaos / OVTES luottamusmiesten tapaaminen 
 
 
Yhteistyöterveisin 
OAJ Satakunta 
Virpi Ojala 
alueasiantuntija 
0447624145 
virpi.ojala@oajsatakunta.fi 
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