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Hyvä OAJ:n jäsen! 
 

Mitä kaikkea OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys teki vuoden 2022 aikana? 

-Järjestimme useita edunvalvonta-, koulutus- ja hyvinvointitilaisuuksia, joihin yksittäisiä 

osallistumiskertoja kertyi lähes tuhat kappaletta. 

-Tapasimme toiminta-alueemme koulutuksenjärjestäjien ja oppilaitosten edustajia, esihenkilöitä, 

pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja sekä kansanedustajia. 

-OAJ:n Koulutuksella tulevaisuudenkestävä Suomi –kiertue alkoi marraskuun alussa 

Lappeenrannasta. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vieraili kanssamme Lappeenrannassa 

Lauritsalan ja Joutsenon kouluilla sekä tapasi jäsenillassa OAJ:n jäseniä. 

-Tuimme jäsenyhdistyksiämme koulutus- ja vaikuttamistilaisuuksien järjestämisessä ja 

koulutimme paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen aktiiveja mm. eduskuntavaaleihin liittyen. 

-Teimme yhteistyötä muiden alueyhdistysten kanssa, erityisesti Kymenlaakson ja Etelä-Savon 

alueyhdistysten kanssa.  

 

Tulevia tapahtumia: 

• Vielä ehdit mukaan! La 28.1.2023 järjestämme bussikuljetuksen Educa-

messuille Helsinkiin. Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan matkalle tämän linkin 

kautta viimeistään 15.1.2023. Omavastuu 10 €.  

• La 11.3.2023 järjestämme eduskuntavaaliteemaisen tapahtuman Imatran 

kylpylällä. Tarkemmat tiedot tapahtumasta julkaistaan helmikuun alussa. 

 

Saat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumistamme nettisivuiltamme www.oajetelakarjala.fi sekä 

sähköpostitse. Tarkistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla OAJn jäsenrekisterissä, jotta saat 

sähköpostitse ajankohtaiset tiedotteemme (kirjaudu jäsensivuille -> omat tiedot -> yhteystiedot). 

 

 

 

 

https://q.surveypal.com/Educa-2023-jasenet/0
http://www.oajetelakarjala.fi/
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OAJ:n jäsenkortti uudistui 

 

OAJ:n jäsenkortti 

on saatavana 

vuoden 2023 

alusta vain 

sähköisenä. 

Jäsenkortti löytyy 

jatkossa OAJ-

sovelluksesta, 

jonka pääset 

lataamaan 

puhelimeesi 

osoitteesta 

https://app.oaj.fi  

 

 

Sauna-foorumi  tarjoaa OAJ:n jäsenille keskustelualustan ajankohtaisista asioista. 

Saunassa järjestetään myös live-lähetyksiä. Sauna lämpenee virtuaalisesti OAJ:n 

Howspace-alustalla. Saunaan pääsee tilaamalla itselleen sähköpostiin lähetettävän 

henkilökohtaisen Howspace-kutsun tästä linkistä.   

 

https://app.oaj.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a98d0ca-8f32-4b52-aac0-210e1029bc52?displayId=Fin2349430
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Eduskuntavaalit 2023: 
 

Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa 2023. OAJ on asettanut omat 

eduskuntavaalitavoitteensa, joihin voit käydä tutustumassa täällä. Tavoitteiden avulla 

tuodaan esiin niitä asioita, jotka kasvatus- ja opetusalalla vaativat kehittämistä. 

Kirjoitin viime syksynä mielipidekirjoituksen Etelä-Saimaaseen, jossa totesin: “Jos 

koulutusjärjestelmän perusta on kunnossa, eivät kriisit horjuta tätä järjestelmää, sillä 

laadukas koulutus on tae siitä, että Suomessa on tulevaisuudessa ammattitaitoisia 

työntekijöitä ihan kaikilla ammattialoilla.” Jotta koulutusjärjestelmä toimii, täytyy sitä 

kehittää, mutta vain niin, että muutokset ovat perusteellisesti harkittuja ja niihin 

kohdennetaan riittävästi rahoitusta. Kouluille ja oppilaitoksille ja sitä kautta niiden 

henkilöstön vastuulle ei yksinkertaisesti voi enää lisätä tehtäviä, jollei myös lisätä 

resursseja. 

Koska jokaisella meistä kasvatus- ja opetusalalla työskentelevistä henkilöistä on 

mahdollisuus olla myötävaikuttamassa siihen, että meidän ääntämme kuunnellaan niin 

lainsäädännöstä kuin rahoituksesta päätettäessä, haastan sinut OAJ:n jäsen mukaan 

keskustelemaan ainakin yhden eduskuntavaaliehdokkaan kanssa opetus- ja kasvatusalan 

työn arjesta. Niin niistä hyvin sujuvista asioista ja työn imusta kuin niistä asioista, jotka 

mielestäsi vaativat kehittämistä ja korjausta. Yhdessä olemme enemmän! 

 

Anu Pohjamo, alueasiantuntija         

 OAJ Etelä-Karjala 

 

https://www.oaj.fi/politiikassa/vaalit2023/
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