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Hyvä OAJ:n jäsen! 
 

Tässä alueyhdistystiedotteessa ennakkotietoa alueyhdistyksen tulevista tapahtumista ja 

muista ajankohtaisista asioista.   

*** 

Muistathan tarkistaa oman palkkakuittisi. Apua palkkakuitin lukemiseen saat omalta 

esihenkilöltäsi ja pääluottamus- tai luottamusmieheltä.  

      *** 

Jotta tiedotteemme ja tapahtumakutsumme tavoittavat sinut, niin käythän 

tarkistamassa omat jäsentietosi OAJ:n nettisivujen kautta. Erityisen tärkeää olisi, että 

sähköpostiosoitteesi jäsenviestintää varten olisi oikein. Kirjaudu jäsensivuille, mene 

kohtaan Omat tiedot ja sieltä edelleen jäsentiedot.  

OAJ Etelä-Karjala arpoo neljä 50 euron Fysios-lahjakorttia Omiin tietoihin 1.8.2022 – 

30.9.2022 välisenä aikana kirjautuneiden kesken. 
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OAJ tarjoaa jäsenilleen 

mahdollisuuden tavata 

puheenjohtaja Katarina 

Murton Sauna-foorumilla 

kerran kuussa. Ohjeet 

foorumille kirjautumiseen 

olet saanut sähköpostitse 

OAJ:n jäsenkirjeessä 

(18.8.2022). Voit myös 

kirjautua foorumille tämän 

linkin kautta.  

Seuraava puheenjohtajan Saunailta-live järjestetään ti 20.9.2022 klo 18 – 19. Live-

lähetyksessä ovat mukana myös OAJ:n varapuheenjohtajat.  

 

*** 

 

OAJ:n valtuusto 

 

OAJ:n valtuuston syyskokous järjestetään 16. – 18.11.2022. 

 

OAJ:n valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 2021 sääntömuutoksen, jonka mukaan 

jäsenaloitteen tekeminen on nyt mahdollista. Jäsenaloitteen voi jättää tai kannattaa 

muiden tekemiä aloitteita OAJ:n Sauna-foorumilla. 

 

Aloitteen voi panna vireille viisi OAJ:n jäsenjärjestön jäsentä. Jotta valtuusto voi ottaa 

aloitteen käsiteltäväkseen, aloitteen on saatava tuhannen jäsenen kannatus. 

 

Saunaan pääsee tilaamalla itselleen sähköpostiin lähetettävän henkilökohtaisen 

Howspace-kutsun tästä linkistä. 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a98d0ca-8f32-4b52-aac0-210e1029bc52?displayId=Fin2349430
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a98d0ca-8f32-4b52-aac0-210e1029bc52?displayId=Fin2349430
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a98d0ca-8f32-4b52-aac0-210e1029bc52?displayId=Fin2349430
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TJS opintokeskus kouluttaa 
 

TJS opintokeskus järjestää erilaisia koulutuksia AKAVA:n ja STTK:n jäsenyhdistyksille. 

Syyskuussa alkaa Yhdistystoiminnan perusteet – kello viiden sarja, joka on ilmainen 

OAJ:n jäsenyhdistyksille. Mikäli haluat perehdytystä yhdistystoiminnan perusteisiin tai 

vaikkapa apua viestintämateriaalin suunnitteluun Canvan avulla, niin käy kurkkaamassa 

ohjelma tästä.  

Lisäksi opintokeskus järjestää avoimen ja maksuttoman Aivot ja työhyvinvointi -

webinaarin 26.9.2022 klo 16-17. Kouluttajana Minna Huotilainen. Lisätietoja ja 

ilmoittautuminen TJS opintokeskuksen nettisivujen kautta. 

 

 

OAJ Etelä-Karjalan tapahtumia syyslukukaudella 2022: 
 

pe 26.8.2022  Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen 

Lappeenrannassa  

pe 26.8.2022  Edunvalvontaristeily sekä esihenkilöiden tilaisuus, M/S Camilla, 

Lappeenranta 

ma-ti 3.-4.10.2022 Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, Holiday Club Saimaa, 

kohderyhmälle on lähtenyt kutsu sähköpostitse  

ke 5.10.2022 Maailman opettajien päivän elokuvailta, lisätiedot ja 

ilmoittautumisohjeet www.oajetelakarjala.fi 

ti 1.11.2022 OAJ Etelä-Karjalan jäsenilta, vieraana OAJ:n puheenjohtaja 

Katarina Murto, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan 

lähempänä ajankohtaa 

pe-la 4.–5.11.2022 Kokeneen opettajan KOPE-koulutus, Imatran kylpylä, lisätiedot ja 

ilmoittautumisohjeet julkaistaan syyskuussa 

 

Tiedotamme ajankohtaisista tapahtumista nettisivuillamme www.oajetekarjala.fi 

Seuraathan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!  

https://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/yhdistysaktiivit
https://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/tjs-tyohyvinvointiwebinaari-aivot-ja-tyohyvinvointi
http://www.oajetekarjala.fi/

