Alueyhdistystiedote 3/2021

Hyvä OAJ:n jäsen!
Syksy on ehtinyt jo pitkälle ja nyt näyttäisi siltä, että alueyhdistyksenkin toimintaa
voidaan jatkossa järjestää lähitapahtumina. Alueyhdistyksen hallitus ja jaostot
kokoontuivat suunnittelemaan syksyn ja tulevan kevään tapahtumia elokuun lopussa.
Syksyn toiminnassa joudumme vielä ottamaan koronatilanteen huomioon, joten
joitakin tilaisuuksia on täytynyt perua tai siirtää. Alueyhdistyksemme 10-vuotisjuhlia
oli tarkoitus viettää marraskuussa, mutta siirsimme ne ensi vuoden helmikuulle.
Juhlapäivä on siis 11.2.2022, joten se kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt!
Järjestämme lisäksi niin edunvalvontaan kuin työhyvinvointiinkin liittyviä tapahtumia.
Seuraathan sähköpostiasi ja some-tilejämme Facebookissa ja Instagramissa. Tiedossa
on myös muutamia somehaasteita, joista on mahdollisuus voittaa palkintoja.
Nettisivuiltamme oajetelakarjala.fi löydät tiedot tulevista tapahtumista.
Tässä alueyhdistystiedotteessa saat vinkkejä tulevista tapahtumista ja muista
ajankohtaisista asioista koskien kasvatus- ja opetusalaa sekä yhdistystoimintaa. Mikäli
sinulla on kysyttävää alueyhdistyksen toimintaan liittyen niin olethan yhteydessä
puheenjohtaja Jirka Korhoseen (puheenjohtaja@oajetelakarjala.fi) tai
alueasiantuntija Anu Pohjamoon (alueasiantuntija@oajetelakarjala.fi).

OAJ Etelä-Karjala järjestää Maailman
opettajien päivän kunniaksi
taikurikoomikko Jp Pirisen interaktiivisen
taikashown ti 5.10.2021. Tällä kertaa voit
nauttia esityksestä vaikkapa omalla
kotisohvalla.
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu, joten
vielä ehdit mukaan! Ilmoittaudu suoraan
tästä.
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Opetus- ja kasvatusalan työehtosopimusten neuvottelukierrokset käynnistyvät
vuoden 2022 alussa. Ennen neuvottelutavoitteiden määrittelyä OAJ järjestää
jäseniltoja ympäri Suomea. OAJ Etelä-Karjalan jäsenilta järjestetään ma 18.10.2021
klo 17-20 Original Sokos Hotel Lappeessa (Brahenkatu 1, Lappeenranta).
Vieraanamme on OAJn hallituksen jäsen Petri Lajunen, joka kertoo lisää
työehtosopimuksiin liittyvistä neuvotteluista.
Ohjelma:
Klo 17 salaattibuffet ja kahvitarjoilu
klo 17.50 vakuutusyhtiö Turvan puheenvuoro, jonka jälkeen Petri Lajusen
puheenvuoro
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä. Tilaisuuteen voi paikan päällä osallistua 40 henkilöä,
mutta osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.
***

Tulossa:
OAJ Etelä-Karjalan Työhyvinvointia johtamassa -koulutus esihenkilöille 3.11.2021 ja
23.11.2021. (etä- ja lähipäivä)
Webinaari oppivelvollisuuden uudistamisesta Etelä-Karjalassa ti 16.11.2021
Yhteysopettajaristeily yhdessä OAJ Etelä-Savon ja OAJ Kymenlaakson
yhteysopettajien kanssa 3.12.2021.
Seuraathan myös OAJn tarjoamia koulutuksia. Jäsenetuihisi kuuluvat mm. seuraavat
OAJn ja SOOLin yhteiset etäkoulutukset:
27.10. Koulukiusaaminen ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen
8.12. Virkahaku, CV:n tekeminen ja työnhaku
25.1. Sijaistaminen
Näihin koulutuksiin ilmoittautuminen avautuu OAJn nettisivuille ennen jokaista
koulutusta (https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-ja-soolin-yhteiset-webinaarit/)
OAJn webinaari varhaiskasvatuksen opetusalan siirrosta Opetusalan virka- ja
työehtosopimukseen järjestetään 6.10.2021. Ilmoittautuminen tapahtuu OAJn
nettisivujen omien tietojen kautta tai suoraan tapahtumat.oaj.fi (vaatii kirjautumisen)
viimeistään 5.10.2021. Lisätietoja työehtosopimussiirrosta löytyy OAJ &
varhaiskasvatus -esitteestä, jonka voit ladata OAJn nettisivuilta.
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Sauna
OAJ:n Sauna on vuorovaikutteinen
keskustelufoorumi, jolla jäsenet
pääsevät keskustelemaan OAJ:n
päättäjien ja muiden jäsenten
kanssa. Saunan lauteilla
keskustellaan rennosti ja
rakentavasti lukuvuoden aikana
järjestön päätöksenteon
ajankohtaisista aiheista.
Sauna lämpenee 20.9.2021 alkaen virtuaalisesti OAJ:n Howspace-alustalla. Saunaan
pääsee tilaamalla itselleen omaan sähköpostiin lähetettävän henkilökohtaisen
Howspace-kutsun. Foorumille syys-lokakuussa kirjautuneiden kesken arvotaan
palkintoja. Lisätietoja saunasta saat täältä.

OAJn valtuustovaalit
OAJn ylin päättävä taho on valtuusto, jossa on 150 jäsentä. Valtuustokausi kestää
neljä vuotta ja uudet valtuutetut valitaan ensi keväänä. Vaalien ehdokasasettelu alkaa
marraskuun alussa. Mikäli olet kiinnostunut ehdokkaaksi asettumisessa, käy
kurkkaamassa täältä lisätietoja. Tarkempia ohjeita jaetaan lähempänä
ehdokasasettelun alkua. Vaalien ennakkoäänestys on maaliskuun alussa ja varsinaiset
vaalipäivät 4. - 5.4.2022.

OAJn jäsenistölleen syyskuussa suuntaama kysely
paljasti, että lähes 60 % opettajista on harkinnut
vaihtavansa alaa. Kyselyssä oli mahdollista myös
nimetä kolme syytä alanvaihdon harkinnalle.
Yleisimmin syyksi nimettiin työn kuormittavuus.
Lue lisää kyselystä täältä.
Kurkkaa myös OAJn nettisivuilta
alueyhdistyksemme projektikoordinaattorin Sami
Kettusen vinkit työn kuormittavuuden
vähentämiseksi. Mikäli oma työkuormasi tuntuu
liian suurelta, otathan asian esiin oman
lähiesihenkilösi kanssa. Tarvittaessa myös
luottamusmiehesi tai työsuojeluvaltuutettusi
auttavat sinua.

