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Varsinainen kokous
I Kokouksen järjestäytyminen
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2.

Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t
5.

Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.

6.

Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7.

Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.

8.

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot.

9.

Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10.

Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.

11.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.

12.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

13.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

14.

Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.
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OAJ ETELÄ-KARJALA
pöytäkirjamuistiinpanot
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry

24.4.2018

Varsinainen kokous
I Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
ESITYS: Puheenjohtajaksi esitettiin Eeva Sairasta ja sihteeriksi Sari Karhusta.
PÄÄTÖS:
Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Sairanen ja sihteeriksi Sari Karhunen.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
ESITYS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi esitettiin Anneli
Ahvosta ja Nina Grönroosia.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Ahvonen ja Nina Grönroos.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Osallistujat jäsenyhdistyksittäin
-sarake 1, omat muistiinpanot
-sarake 2, varsinaisten edustajien enimmäismäärä
-sarake 3, jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin

Sarake
1
edust.
lkm.
valtakir-j
asta

Sarake
2
enint.
1 / alk.
20

Sarake
3
jäs.

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry

8

15

288

OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry

10

16

311
2

OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry

-

2

31

OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry

7

47

937

OAJ:n Lappeenrannan

-

1

5

OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry

2

2

40

OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry

2

4

61

OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry

2

3

46

OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry

2

2

38

OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry

2

4

61

OAJ:n Saimaan ammattikorkeakoulun opettajat ry

5

5

100

OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry

3

3

48

OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry

2

4

67

teknillisen yliopiston lehtorit ry

VARSINAISIA KOKOUSEDUSTAJIA YHTEENSÄ 45

108

2033

Kokouskutsu yhdistyksille on lähetetty 26.3.2018.
Jätettyjen valtakirjojen mukaan kokouspaikalla on 45 varsinaista edustajaa.
Kokouspaikalla on kaikkiaan 54 osallistujaa, jotka ovat OAJ:n jäseniä.
ESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
ESITYS: Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.
II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t
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5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
ESITYS: Hallitus esittää edellisen vuoden vuosikertomuksen hyväksymistä.
PÄÄTÖS: Vuoden 2017 vuosikertomus hyväksyttiin.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
ESITYS: Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle vuoden 2017 tilinpäätöksen
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2017 tileistä toimivalle
hallitukselle.
PÄÄTÖS: Vuoden 2017 tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus vuoden 2017 tileistä. Samalla merkitään tiedoksi, että jatkossa
taseen liitetiedoissa pitää mainita yhdistyksen sijoituksen arvonkorotuksesta
sekä vuosi, jolloin arvonkorotus on tehty.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
ESITYS: Hallitus esittää toimintasuunnitelman kuluvalle kalenterivuodelle
hyväksyttäväksi esitetyssä muodossa.
PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot.
ESITYS:
Vuosipalkkiot
puheenjohtaja ja sihteeri
3500
varapuheenjohtaja
1000
alueasiamies
3000
taloudenhoitaja
3100
tiedottaja(t)
2500
jaostojen puheenjohtajat
500
Kokouspalkkiot
Työvaliokunta
puheenjohtaja
sihteeri
jäsen
Hallitus
puheenjohtaja

75, - / kokous
75, - / kokous
65, - / kokous
50,- / kokous
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sihteeri
jäsen

50, - / kokous
50, - / kokous

Jaostot
puheenjohtaja
jäsen
muistion laatija

50, - / kokous
50, - / kokous
20, - / kokous

Muut palkkiot
koulutuspäivien järjestelijä

hallituksen esityksen mukaisesti,
tapauskohtaisesti
luentopalkkio, erillistehtäväpalkkio 75, - / h
Palkkioiden lisäksi yhdistys maksaa tarvittavat sotu-, eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksut sekä toiminnantarkastajille, tilintarkastajille tai
mahdolliselle tilitoimistolle laskun mukaan.
Matkakulut: puheenjohtaja, hallitus, hallituksen varajäsenet, jaostojen jäsenet,
alueasiamies sekä luennoitsijat virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Seminaarimatkan järjestelijä(t): hallitus päättää erikseen järjestelijöiden
hintahuojennuksesta tapauksittain. Erillisellä laskulla voi laskuttaa korvausta
enintään palkkiosummaa vastaavan määrän.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin sen jälkeen, kun esitystä oli korjattu
koulutuspäivien järjestelijän palkkion osalta.
9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien
jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
ESITYS: Hallitus esittää seuraavaksi kalenterivuodeksi henkilöjäseniltä
kannettavien jäsenmaksujen suuruudeksi 0,03 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
ESITYS: Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle hyväksyttäväksi
taloudenhoitajan laatiman talousarvion kuluvalle vuodelle.
PÄÄTÖS: Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin. Yhdistyksen myöntämien
avustusten osalta päätettiin, että paikallisyhdistykset voivat saada
vaikuttamisrahaa 40 €/hlö 2 kertaa vuodessa ja koulutusavustusta 50 €/hlö
31.7.2018 asti ja 30 €/hlö 1.8.2018 alkaen.
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.
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Hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet ovat tässä kokouksessa:
Erovuoroinen hallituksen jäsen
Jaana Burman
Jari Hirvirinne
Marko Inkinen
Mikko Kauppinen
Marita Pirkka
Markku Ranta
Meri Tuunanen

Erovuoroinen hallituksen varajäsen
Jaana Laitinen
Nina Grönroos
Sanna Suviranta
Matti Kähkönen
Jaana Tanhuanpää
Johanna Ovaska
Riikka Räihä

1.

Erovuoroisen hallituksen
jäsenen tilalle
Jaana Burman

Erovuoroisen hallituksen
varajäsenen tilalle
Sirpa Lappalainen

2.

Nina Grönroos

Tero Korhonen

3.

Veijo Lairi

Sanna Suviranta

4.

Tero Piiparinen

Matti Kähkönen

5.

Marita Pirkka

Juha Peteri

6.

Juha Mäkitalo

Jussi Haatanen

7.

Meri Tuunanen

Riikka Räihä

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESITYS:

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
ESITYS: Viime vuonna tilintarkastajana toimi PwC Suomi tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajiksi valitaan edelleen PwC Suomi tilintarkastusyhteisö.
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PÄÄTÖS: Tilintarkastajiksi valittiin PwC Suomi tilintarkastusyhteisö.
13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.
ESITYS: Yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että hallituksen kokoa voidaan
tarvittaessa pienentää tai suurentaa. Päätöksen hallituksen koosta
tekee vuosittain varsinainen kokous. Samalla käydään läpi säännöt
ja
poistetaan sieltä yliviivatut kohdat.
PÄÄTÖS: Yhdistyksen sääntöjen muutos hyväksyttiin esityksen mukaisesti,
mutta sääntöjen kohtaan 13 lisättiin teksti ”tai vaihtoehtoisesti
voidaan valita tilintarkastusyhteisö”.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.
ESITYS:
PÄÄTÖS: Muita asioita ei ollut.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
___________________________ _____________________________
Eeva Sairanen
Sari Karhunen
puheenjohtaja
sihteeri

__________________________
_____________________________
Anneli Ahvonen
Nina Grönroos
pöytäkirjantarkistaja
pöytäkirjantarkistaja
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OAJ ETELÄ-KARJALAN VUOSIKERTOMUS 2017
YLEISTÄ
Yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi aloitettiin tammikuussa hallituksen ja
jaostojen toimintasuunnitelmaseminaarilla. EDUCA-messuille matkattiin
kahdella linja-autolla tammikuun lopulla.
Helmikuussa pidettiin neuvottelutaidon koulutus aktiivitoimijoille ja samalla
alueen luottamusmiehet tapasivat toisiaan. Ammatillisten järjestörakenneilta
pidettiin myös helmikuussa.
Maaliskuussa järjestettiin kolmiportaisen tuen koulutus yhdessä Etelä-Karjalan
erityisopetuksen kanssa. OAJ Etelä-Karjalan tiedote julkaistiin Opettaja-lehden
välissä. Ammattikorkeakoululla järjestettiin edunvalvontailta. Paikallisyhdistykset
tapasivat yhdessä kunnallisvaaliehdokkaita ennen vaaleja.
Huhtikuussa pidettiin varsinainen kokous Imatran kylpylässä ja kokousväki
vannoi Comeniuksen valan.
OAJ Etelä-Savon ja OAJ Kymenlaakson kanssa tavattiin Valkealan Tirvalla
toukokuun alussa. Tapaamisessa keskusteltiin alueiden välisestä yhteistyöstä ja
käytiin läpi tulevan kevätvaltuuston asioita. Musa-jaosto teki edunvalvonta- ja
kulttuurimatkan Järvenpäähän.
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Heinäkuussa työvaliokunta piti kesäseminaarin Porissa ja osallistui samalla
Suomi Areenan koulutuskeskusteluihin ja verkostoitui eri alueiden toimijoiden
kanssa.
Elokuun lopussa Edunvalvontaristeily keräsi 170 eteläkarjalaista opettajaa
risteilemään Saimaalla ja kuuntelemaan ajankohtaista asiaa edunvalvonnasta.
Syyskauden alkaessa hallitus ja jaostot kokoontuivat Tirvalle suunnittelemaan
tulevaa toimintaa ja hallitus kokoontui samalla neljännen kerran.
Syys- ja lokakuun vaihteessa alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen väkeä
matkasi Pietariin tutustumaan paikalliseen ammattiyhdistystoimintaan ja
ammatilliseen koulutukseen. LTO-jaosto järjesti matkan Ouluun
lastentarhanopettajapäiville.
Lokakuun alussa alueellisille yhteistoimintapäiville Kouvolaan osallistui
alueemme luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Maailman opettajien
päivää juhlistettiin Lappeenrannan Musiikkiopistolla oppilaskonsertilla ja
cocktail-tilaisuudella.
Paikallisyhdistysten toimijoille järjestettiin Päättäjiin vaikuttamiskoulutus
marraskuussa.
Vuoden aikana päättäjiin vaikuttamisteeman ympärillä järjestettiin tilaisuuksia
eri paikallisyhdistyksissä. Alueyhdistys seurasi opetushenkilöstön työnantajien
toimintaa. Etelä-Karjalassa koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat olivat edelleen
esillä useissa tapaamisissa.
Yt-neuvotteluja käytiin Saimaan ammattiopisto Sampossa. Lappeenrannan
teknillisen yliopiston kielikeskus siirtyi Saimaan Ammattikorkeakouluun
LUT-konsernin rakentumisen yhteydessä.
JÄSENISTÖ
Alueyhdistyksen jäseninä olevissa yhdistyksissä oli henkilöjäseniä
31.12.2017 vuoden päättyessä.

Jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin
OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry

377

OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry

311

OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry

31
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OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry

937

OAJ:n Lappeenrannan teknillisen yliopiston lehtorit ry

16

OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry

40

OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry

61

OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry

46

OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry

38

OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry

61

OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry

48

OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry

67

YHTEENSÄ

2033

HALLINTO
Alueyhdistyksen toimielimiä ovat varsinainen kokous ja hallitus.
Varsinainen kokous
Alueyhdistyksen varsinainen kokous pidettiin maanantaina 20.4.2017 Imatran
kylpylässä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2016.
Jäsenmaksuksi päätettiin 0,03 %. Yhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja ja
hallituksen erovuoroisten seitsemän jäsenen tilalle valittiin uudet hallituksen
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi vuodeksi. Lisäksi valittiin
puheenjohtajaksi siirtyneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen ja hänelle
varajäsen yksivuotiskaudeksi.
Läsnä oli 64 virallista edustajaa ja heidän lisäksi kokoukseen osallistui kuusi
jäsentä.
Alueyhdistyksen hallitus
Vuonna 2017 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja
Sanna Kettunen

OAO

alueasiamies
Eni Vitikainen

YSI
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hallitus
1. Jaana Burman
2. Jari Hirvirinne
3. Marko Inkinen
4. Peter Jones
5. Sari Karhunen
6. Mikko Kauppinen
7 Tytti Kiiski (OAJ-valtuutettu)
8. Marita Pirkka
9. Minna Pussinen
10. Olli Ruuskanen
11. Markku Ranta
12. Pekka Pesonen
13. Meri Tuunanen
14. Tuija Voutilainen
OAJ:n valtuutetut
Anne Rousku
Anneli Ahvonen

YSI
OAO
OAO
YLL
YSI
OAO
YSI
OAO
YSI
OAO
YSI
YSI
LTO
LTO

henkilökohtainen varajäsen
Jaana Laitinen
Nina Grönroos
Sanna Suviranta
Merja Naalisvaara-Jokinen
Ari Nieminen
Matti Kähkönen
Olli Qvintus
Jaana Tanhuanpää
Timo Piesanen
Anu Kiiski
Johanna Ovaska
Tuula Tynkkynen
Riikka Räihä
Terhi Salo

YSI
OAO
OAO
YLL
YSI
YSI
YSI
OAO
YSI
OAO
YSI
YSI
LTO
LTO

YSI
OAO

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana kuusi kertaa seuraavasti:
I
tiistai 9.2. (poissa 3),
II keskiviikko 8.3. (poissa 2),
III maanantai 8.5.,
IV lauantai 2.9. (poissa 4),
V tiistai 10.10. (poissa 3) ja
VI keskiviikko 29.11.
Hallituksen kokouksiin osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan myös
OAJ:n valtuustoon kuuluvat Etelä-Karjalan edustajat, joilla oli kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus. Näin hallitus sai OAJ:n valtuuston työstä tuoreimmat
tiedot ja valtuutettujen evästäminen oman alueen asioiden suhteen tapahtui
säännöllisesti. Järjestäytymiskokoukseen (3. kokous) kutsuttiin myös
toimintakautensa päättäneen hallituksen edustajat.
Sanna Kettunen aloitti yhdistyksen puheenjohtajana. Hallituksen valitsemana
varapuheenjohtajana ja some-tiedottajana toimi Tytti Kiiski, sihteerinä Sari
Karhunen ja päätiedottajana Mikko Kauppinen. Yhdistyksen talousarviosta ja
sen toteuttamisesta yhdessä hallituksen kanssa sekä päivittäisestä
maksuliikenteestä vastasi Jari Hirvirinne. Alueasiamies Eni Vitikaisen jäädessä
perhevapaille marraskuussa häntä sijaistamaan valittiin Anu Pohjamo. Tämä
kokoonpano muodosti yhdistyksen työvaliokunnan, joka kokoontui vuoden
aikana 9 kertaa.
Alueyhdistyksen säännöissä on määritelty, että hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja hänen lisäkseen 14 jäsentä. Alueellisen edustavuuden
turvaamiseksi sovittiin yhdistystä perustettaessa lisäksi, että alueen pohjoisilla
kunnilla ja eteläisillä kunnilla on hallituksessa yksi paikka. Pohjoiset kunnat ovat
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti, joiden yhteisenä edustajana toimi Pekka
11

Pesonen (Parikkala). Eteläiset kunnat ovat Lemi, Luumäki, Savitaipale ja
Taipalsaari, joiden yhteisenä edustajana toimi Minna Pussinen (Savitaipale).
Jaostot
Hallituksen työtä tukevat seuraavat jaostot:
● YSI-jaosto kokoontui kuusi kertaa.
Jaoston jäsenet keskustelivat myös hallitustapaamisten yhteydessä.
● LTO-jaosto kokoontui neljä tekemällä alueellista vaikuttamistyötä ja
perehtymällä ajankohtaisiin varhaiskasvatuksen asioihin.
● Ammatillinen jaosto kokoontui kolme ja teki yhteistyötä
paikallisyhdistyksen kanssa.
● Yliopistojaoston toiminta lakkasi vuoden aikana.
● Musiikkioppilaitosjaosto teki edunvalvonta- ja kulttuurimatkan
Järvenpäähän.
Jaostojen kokoonpanot ovat erillisellä liitteellä. (LIITE 1)

Urheilu ja kulttuuri
Opettajien SM-tason kilpailuihin ja Koululiikuntaliiton turnauksiin osallistumista
on tuettu maksamalla osittain henkilökohtaisia ja joukkueiden
osallistumismaksuja.
JÄRJESTÖTOIMINTA
Koulutus ja tapahtumat
Alueyhdistys on järjestänyt omaa koulutusta tai tukenut paikallisyhdistysten
järjestämää, jäsenistölle suunnattua koulutusta osallistumalla
koulutustapahtumien järjestelykuluihin ja tarjoamalla jäsenyhdistysten käyttöön
kouluttajia. Alueyhdistyksen luottamushenkilöt ovat osallistuneet OAJ:n
järjestämiin tilaisuuksiin. Alueasiamies on tavannut säännöllisesti alueen
pääluottamusmiehiä.
Alueyhdistys on tukenut taloudellisesti paikallisyhdistyksien järjestämiä
vaikuttamistilaisuuksia, koulutuksia ja muita edunvalvontatapahtumia.
Yhteistyötahot
Yhteistyötä on tehty eniten D-alueeseen kuuluvien OAJ Kymenlaakson
alueyhdistys ry:n ja OAJ Etelä-Savon alueyhdistys ry:n kanssa.
Alueyhdistysten puheenjohtajilla ja alueasiamiehillä on käytössään
aluetoimijoiden sähköinen verkosto. Verkostossa on mahdollista hyödyntää
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vertaisryhmän asiantuntemusta. Akavan aluetoiminnassa yhteistyö kattaa
Kaakkois-Suomen.
ALUEYHDISTYKSEN EDUSTUS
OAJ:n hallitus
OAJ:n hallituksen jäsenenä Anne Rousku
OAJ:n valtuusto
OAJ:n valtuutettuina kaudella 2014 – 2018 toimivat Anneli Ahvonen, Tytti Kiiski
ja Anne Rousku. Varavaltuutettuina toimivat Merja Pylväläinen, Juho-Matti
Kyllönen ja Jirka Korhonen.
LTOL:n valtuusto
Valtuutettuna toimi Meri Tuunanen ja toisena varavaltuutettuna Pasi Hänninen.
AO:n hallitus
AO:n hallituksen varajäsenenä Anneli Ahvonen
SKO:n hallitus
Hallituksen jäsenenä Teija Launiainen
SKO:n valtuuskunta
Valtuuskunnan jäseninä Marko Inkinen ja Saara Heikkonen sekä varajäsenenä
Heini Nykänen
YLL:n hallitus
Hallituksen jäsenenä Merja Naalisvaara-Jokinen
Akavan aluetoimikunta: AKAVA Kaakkois-Suomi
Akavan aluejohtoryhmässä Merja Naalisvaara-Jokinen (YLL) toiminnan
päättymiseen saakka
TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen tiedottamisesta huolehtivat tiedottajat ja sihteeri. He vastaavat
julkaistavasta materiaalista siten, että päätiedottajan tehtävässä painottuu
sisällöntuotanto verkkosivulle ja lehtiin. Some-tiedottaja huolehtii yhdistyksen
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Facebook-päivityksistä sekä ilmoittautumisista. Sihteeri tiedottaa hallituksen
jäsenille ja yhdistysten postin vastaanottajille. Jäsenistölle tiedotetaan
toiminnasta kotisivuilla ja Facebookissa. Yhdistyksen kotisivuilta löytyvät mm.
yhdistyksen säännöt, tiedot hallituksesta, alueen jäsenyhdistysten
puheenjohtajista, sihteereistä ja pääluottamusmiehistä. Myös opetusalaan
liittyviä linkkejä on koottu omalle sivulleen. Ilmoittautumiset kaikille jäsenille tai
tietyn jäsenyhdistyksen jäsenille tarjottuihin tapahtumiin tehdään
ilmoittautumissivun kautta. Kotisivujen osoite on http://www.oajetelakarjala.fi/ ja
Facebook-sivun https://www.facebook.com/oajetelakarjala
TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen varsinaisen kokouksen hyväksymä talousarvio on taloudellisen
toiminnan ohje. Merkittävä tuloerä muodostuu OAJ:n avustuksista sekä
kerättävästä jäsenmaksusta.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Jari Hirvirinne. Kirjanpidon hoiti
MT-tilipalvelut. Tilit ja hallinnon tarkasti PwC tilintarkastusyhteisö.
Taloudellinen toiminta selviää liitteenä olevasta tilikertomuksesta ja taseesta.
ANSIOMERKIT
Hopeinen ansiomerkki
Mikko Kauppinen
Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin
Tytti Kiiski
Meri Tuunanen
Teija Launiainen
Vuosikertomus on hyväksytty varsinaiselle kokoukselle esitettäväksi 22.3.2018
hallituksen kokouksessa.
OAJ ETELÄ-KARJALA
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
HALLITUS
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OAJ Etelä-Karjala; toimintasuunnitelma 2017-2018
Kolme keskeistä vuonna 2018 kehitettävää toimintaa
1. Viestintä eri tasoilla:
- Medianäkyvyys
- Päättäjille viestintä; päättäjiä tilaisuuksiin mukaan

2. Opettajan työhyvinvointi ja jaksaminen
- Joku roti! , edunvalvonnan koulutustilaisuudet jäsenille

3. Yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa
- päättäjiin vaikuttaminen

lyhenteet:
ay =
py =
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OAJ Etelä-Karjala
Toimintasuunnitelma 2017 – 2018
Tavoitteet
1. Uudistunut
opettajankoulutus vastaa
opetusalan muuttuviin
tarpeisiin. Opettajilla on
mahdollisuus
säännölliseen, työajalla
tapahtuvaan osaamisen
kehittämiseen. Uransa
aloittavat opettajat saavat
perehdytyskoulutusta.

Toteutus
NOPE2-koulutus
Valmistuvien info
Alueyhdistyksen tukea
py-koulutuksiin
Koulutusta rehtoreille ja
koulutuksen järjestäjille

TOSU 2018 toteutettava
NOPE2-koulutus kevät 2018
Valmistuvien info kevät 2018
Erityisesti päättäjiin
vaikuttamiskoulutukset
Koulutusta rehtoreille ja
koulutuksen järjestäjille,
yhteistyö SURE ja KEA

2. Sopimusmääräyksiä
kehitetään,
sopimustulkintoja
yhdenmukaistetaan ja
vakiintuneita
sopimustulkintoja
noudatetaan.

Plm-tapaamiset
Koulutusta rehtoreille ja
koulutuksen järjestäjille
(uudet sopimukset)
Tiedotus jäsenille

Joka vuosi 1-2-kertaa

3. Työaikajärjestelmiä
uudistetaan käynnistämällä
paikallisia kokeiluja, ja
nykyisten
työaikajärjestelmien
toimivuutta parannetaan.

Ay:n yhteistyö toimiston
kanssa
Alueasiamiehen ja py:n
sekä plm:n tiivis yhteistyö,
plm-tapaamiset

Jatkuvaa yhteistyötä

4. Työhyvinvointi ja
-turvallisuus parantuvat
OAJ:n jäsenkunnassa
edelliseen
työolobarometrikyselyyn
verrattuna.

Alueelliset yt-päivät
(D-alueyhteistyö) ja py:n
pj:n pääsyn
mahdollistaminen
Sähköinen viestintä
jäsenille
Työsuojelutoimijoiden
tapaaminen

Syksyllä 2018,
järjestämisvastuu
Etelä-Savolla

5. OAJ luo koulutus-,
kasvatus- ja tutkimusalan
profession kehittymisestä
ja vahvistamisesta selkeän
vision, jonka myötä yleinen
käsitys alan työtehtävistä,
arjen haasteista ja
todellisuudesta vahvistuu.

Alueyhdistyksen nettisivut
OAJ On the Road
MOP-päivä
Medianäkyvyys
Päättäjiä kouluille

Jatkuva

Tiedottaminen jatkuvaa
Koulutusta varaplm, varatsv
alueellisesti

Kevät 2018 plm-tapaamisen
yhteydessä

MOP-päivän lehdistötiedote
Viestintäkoulutus
aktiivitoimijoille, toimittajille
yhteistyön virittämistilaisuus
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6. Osaamiseen ja
sivistykseen liittyvät teemat
ja OAJ:n tavoitteet
nousevat vaaleissa
vahvasti esiin, ja päättäjät
sitoutuvat niiden
edistämiseen.

Rahallinen tuki ja
materiaalit py:lle
Py:t yhteistyössä
Päättäjätapaamiset
(Sampo, Saimaan AMK)
Satsaus opettajataustaisiin
ehdokkaisiin
Satsaus tuleviin
lautakuntiin vaalien jälkeen
7. Koulutuksen,
Kansanedustajatapaamise
kasvatuksen ja
t
tutkimuksen rahoitusta ei
Päättäjätapaamiset
enää vähennetä.
(Sampo, Saimaan AMK)
Resurssien palauttamiseksi Medianäkyvyys
tehdään kohdennettuja
Ymmärtämys oppimis- ja
korjausliikkeitä. Maan
opintopoluista vaikuttajille
hallituksen jo aiemmin
ja päättäjille
päättämien leikkausten
vaikutukset
opetushenkilöstöön
minimoidaan. Työnantajien
suunnittelemia paikallisia
henkilöstömenoleikkauksia
pystytään torjumaan
aiempaa tehokkaammin.
8. Koulutus-, kasvatus- ja
tutkimusalan laatua ja
olosuhteita koskevat normit
ovat aiempaa toimivampia
ja turhaa työtä aiheuttavat
normit puretaan.
9. Koulutus-, kasvatus- ja
tutkimusalan henkilöstön
asema ja kelpoisuudet
vahvistuvat
koulutusuudistuksessa.
Tämän tukena on
opettajarekisteri.

Alueyhdistys toimii
yhteistyössä toimiston
kanssa

10. Perustetaan
parlamentaarinen
koulutusfoorumi
kehittämään kasvatuksen,
koulutuksen ja tutkimuksen
tulevaisuutta. Jokainen
kunta tekee suunnitelman
koulutuksen kehittämiseksi.

Alueyhdistys toimii
yhteistyössä toimiston
kanssa.
Päättäjätapaamiset

Eduskuntavaalien
vaikuttamistyön aloitus
yhteistyössä D-alueen
alueyhdistysten kanssa

Kansanedustajatapaamisen
kehittäminen
Mielipidekirjoitukset
säännöllisesti koulutuksen
kentästä

Alueyhdistys toimii
yhteistyössä toimiston
kanssa.

Vaikuttamisavustus,
alueyhdistys mukana
tilaisuuksissa

Kannanotot
Paikallisyhdistysten
vaikuttamissuunnitelmat
17

11. Päiväkoti-, koulu- ja
oppilaitosverkoston sekä
korkeakoulutuksen
rakenteellisessa
kehittämisessä
huolehditaan koulutuksen
saavutettavuudesta.

Valmistava opetus esillä
Yhteistyö erityisopettajien
tapaamisissa
Yhteistyö valmistavien ja
kotouttavien opettajien
tapaamisissa (eri
koulutusasteet)

Maahanmuuttajien
koulutuksesta jäsenilta
keväällä 2018
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12. Valtakunnallisessa
keskustelussa näkyy
vahvasti koulutuksen
tasa-arvon edistäminen ja
erityisesti
maahanmuuttajien ja
vahvempaa tukea
tarvitsevien oppilaiden ja
opiskelijoiden oppimisen
edellytysten parantaminen.

Vaikuttamistapahtumien
Alueyhdistys mukana
rahoitus
paikallisyhdistysten
Yhteyksien rakentaminen ja vaikuttamistilaisuuksissa
yhteydenotot
päättäjätahoihin

13. Kunta-, maakunta-,
sote- ja muissa
rakenteellisissa
uudistuksissa turvataan
koulutus-, kasvatus- ja
tutkimusalan henkilöstön
sekä henkilöstön
edustajien asema.

Kansanedustajatapaamiset

JUKO:n verkoston kautta asian
seuraaminen ja vaikuttaminen

15. Jäsenet, päättäjät ja
media tuntevat OAJ:n
viestintäkanavat ja ovat
kiinnostuneita niiden
sisällöstä. OAJ:n
tavoitteista käydään
aktiivisesti keskustelua.

Some-kanavat, nettisivut,
yhteydet mediaan

Yhteyksien luomista alueen
mediaan jatketaan
(tapaaminen)

16. Aiempaa useammat
työnantajat ottavat
käyttöön paikallisia
palkkausjärjestelmiä, jotka
mittaavat tehtävän
vaativuutta,
henkilökohtaista
työsuoritusta ja osaamista
ja jotka reagoivat tehtävän
vaativuudessa ja

TVA-järjestelmän
kehittäminen,
Plm:n yhteiset tilaisuudet
Plm:t tiedottavat omia
luottamusmiehiään

14. OAJ:n
edunvalvonnassa,
erityisesti palvelusuhteen
ehdoista sovittaessa
huomioidaan koulutus-,
kasvatus- ja tutkimusalan
työn muuttuminen sekä
ennakoitavat muutokset
koulutuspolitiikassa ja
lainsäädännössä.

19

osaamisessa tapahtuviin
muutoksiin.
17. Kaikkiin koulutus-,
kasvatus- ja tutkimusalalla
työskenteleviin sovelletaan
opetusalan virka- ja
työehtosopimuksia.
18.OAJ näkyy vahvana
koulutuksen uudistajana ja
kehittäjänä. OAJ:n
koulutuspoliittinen
vaikuttaminen ja
asiantuntemus vahvistuvat
sopimusedusvalvonnan
lisäksi kaikilla toiminnan
tasoilla ja erityisesti
paikallisesti.

Edunvalvonta ay & plm:t
Yksityisen puoli: yhteistyö
alueasiamiehen ja
toimiston välillä

19. Luottamusmiesten,
työsuojeluvaltuutettujen ja
muiden paikallisten
toimijoiden
toimintaedellytykset ja
paikallisen sopimisen
osaaminen vahvistuvat.

Alueelliset yt:n
neuvottelupäivät
Plm-tapaamiset

20. Uudenlaiset
osallistumisen ja
vaikuttamisen tavat
vahvistavat
vuorovaikutusta jäsenistön
kanssa, ja jäsenet
osallistuvat aiempaa
laajemmin järjestön
toiminnan suunnitteluun

Hallituksen kokoukseen
varajäsenille kutsu 2
krt/vuosi kuulemis- ja
puheoikeudella (Tirva
elokuussa ja 2018 eka
kokous)
TOSU:n yhteissuunnittelu
Kyselyt
Uutiskirje esim.
Valtuutetuilta
valtuustoterveisiä,
Alueasiamieheltä
ajankohtaisesta asiasta
Alueyhdistyksen
vuositiedote (maaliskuu)

21. Eri järjestöjen,
osaajien, asiantuntijoiden
ja tutkijoiden kanssa
verkostoidutaan vahvasti

Jaostojen toiminta;
kokoavat myös eri ryhmiä
ja eri koulutusasteilta
omalta alueelta tapaamisiin
ja koulutuksiin
Plm-tapaamiset
Lm:n, pj:n ja tsv:n
koulutukset
Koulutukset alue- sekä
paikallistoimijoille
Kansanedustajien ja
kunnallispäättäjien
kutsuminen

Hallituksen varajäsenet 2018
ensimmäisessä kokouksessa
ja syksyn aloituksessa

Tiedote ilmestyy maaliskuussa

D-alueyhteistyö
Akavan ja JUKO:n
tilaisuuksiin osallistuminen
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yhteisten päämäärien
saavuttamiseksi.

Yhteistyö
maakunta-hallinnon kanssa
Yhteistyö AVI:n kanssa
(koulutus, päättäjät
mukaan)Kunnallispäättäjien
kutsuminen mukaan
koulutuksiin
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22. Järjestötoimintaa ja
edunvalvontaa tuetaan
käyttämällä tutkimustietoa
ja tekemällä omia
selvityksiä.

Edunvalvonnallista
tiedon keräämistä ja
jakamista aluetasolla
sekä sen vertaamista
valtakunnalliseen
ohjeistukseen
Kyselyt
Alueen toimijoiden
kouluttautuminen OAJ:n
koulutuksissa sekä
niistä saadun tiedon
jakaminen
Osallistuminen OAJ:n
tutkimuksiin

23. Aktiivijäsenet toimivat
OAJ:n viestinviejinä. He
hallitsevat eri
verkkoviestintäkanavat ja
käyttävät niitä aktiivisesti
OAJ:n yhteiskunnallisen
vaikuttamisen tukena.

Työntekijöiden ja
aktiivitoimijoiden
tehtävänkuvien
selkiyttäminen
Juttuvinkit medialle
Kirjoittaminen
mielipidepalstoille
Kansanedustajien
henkilökohtainen
tapaaminen

24. Tutkimustyön ja
-tiedon asema vahvistuu
suomalaisessa
yhteiskunnassa ja
poliittisessa
päätöksenteossa.

Some-vaikuttaminen

25. Jäseneksi liitytään ja
jäsenhankinta tehostuu
erityisesti niissä ryhmissä,
joissa järjestäytymisaste
on ollut keskimääräistä
matalampi.

Tekniikan alan
opettajaryhmien sekä
rehtoreiden ja
esimiehien erityinen
huomiointi
jäsenrekrytoinnissa
sekä jäsenenä
pysymisessä
Uusien jäsenten paketti

26. Verkkosivut tarjoavat
jokaiselle jäsenelle ja
muille koulutus-, kasvatusja tutkimusasioista

Tiedottaja
Somen hyödyntäminen

Medianäkyvyys- ja
viestintäkoulutus aktiivijäsenille
keväällä 2018

Tekniikan opettajien
jäsenrekrytoinnin täsmäiskut
Rehtoreiden ja esimiehien
erityinen huomiointi
jäsenrekrytoinnissa sekä
jäsenenä, rehtori-info
yhteistyössä SURE:n kanssa
Sosionomiksi valmistuville
jäsenrekrytointi
OAJ:n yhteysopettajatoiminnan
kehittäminen järjestämällä
yhdysopettajille koulutustilaisuus
alueellisesti
Englanninkielinen esittely
yhdistyksestä kotisivuille
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kiinnostuneille
ajankohtaista ja
luotettavaa sisältöä
suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Sisällöt
tukevat alue- ja
paikallistason viestintää.
27. Sähköisten
palvelukanavien
käyttöönotto on
vahvistanut
jäsenpalveluja.

Somen hyödyntäminen

28. Jäsenetuyhteistyötä
Member+ -sivuston
tehdään valtakunnallisesti, mainostaminen
alueellisesti ja paikallisesti. Liikunta- ja
hyvinvointipalveluita
Yhteistyökumppaneiden
esilletuonti
Maakunnallisten
yhteistyötahojen
kartoitus
30. Opettajaksi
opiskelevat osallistuvat
järjestön toimintaan ja sen
suunnitteluun kaikilla
tasoilla.

Alueyhdistyksen
tilannekartoitus
(ammatillinen ja
sosionomit),
Yhteysopettajien
tehtävänkuvan
täsmentäminen

31. Valmiiden
toimintamallien ja
konseptien luominen ja
levittäminen vahvistaa
alue- ja paikallistason
toimintaa.

Alueelliset yt-päivät
Alueyhdistyksen
suunnitteluseminaari
(elokuu)
Educa-messumatka
Py:n toimihenkilöiden
verkoston toiminnan
vahvistaminen, myös 1
hallituksen jäsen
mukaan tilaisuuksiin.
Eläkeillat
Jaostojen järjestämät
jäsenillat
Hyvinvointipäivät
jäsenistölle
edunvalvonta ja
hyvinvointi huomioiden

Toimivan
yhteysopettajaverkoston
luominen ja
yhteysopettajatoiminnan
kehittäminen alueella,
yhteysopettajakoulutus syksylle
2018

Kevan koulutus
hyvinvointipäivässä keväällä
2018
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NOPE- ja
KOPE-koulutukset
Kansainvälistä
edunvalvonnallista
oppimista ja
verkostoitumista
Tuetaan myös
järjestörakenteen
kehittämistyöryhmän
esityksen mukaisesti
pienten py:n
yhdistymisiä

NOPE2 keväällä 2018, KOPE
syksyllä 2018

34. Sähköisen
yhteydenotto- ja
seurantajärjestelmän
käyttöönotto tehostaa
OAJ:n
sopimusedusvalvontaa.

Plm:n ja pj:n
sähköpostiosoitteiden
huomiointi ay:n
kotisivuilla

Tarkistetaan yhteystiedot
syksyllä 2018

35. Järjestön talous
pidetään tasapainossa ja
vahvana.

Alueyhdistyksen talous
pidetään kunnossa ja
sen puskurista
huolehditaan.

Seurataan talouden
toteutumista, budjettivertailu 2-3
kertaa vuoden aikana
Valmistaudutaan rahoituksen
muutokseen talousarviossa
Sopeutetaan toimintaa
rahoituksen mukaiseksi

36. Järjestökentän
muutoksista huolimatta
OAJ:n asema ja
vaikutusvalta säilyvät
vahvana Akavassa ja
JUKOssa.

Täytetään edustus- ja
koulutuspaikat
Hyvästä yhteistyöstä ja
henkilösuhteista
huolehtiminen

32. Valtakunnalliset ja
alueyhdistykset kokoavat
oman alueensa
yhdistyksiä
suunnittelemaan
työnantajakohtaisiin
yhdistyksiin siirtymistä.

Seurataan pienten yhdistysten
toimintaedellytyksiä
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JAOSTOJEN KOKOONPANOT 2017
Ysi-jaosto (1+9)
Puheenjohtaja Jaana Burman (Lappeenranta)
Ari Nieminen (lukio), Markku Ranta (Imatra), Timo Piesanen (Luumäki), Pekka Pesonen
(Parikkala), Henna Heiskamo (Taipalsaari), Minna Pussinen (Savitaipale), Leena Koli-Kosonen
(Ruokolahti), Liisamaija Lehkonen (Lemi), Tuula Tynkkynen (Rautjärvi)
– kutsuttuina valtuutetut ja alueasiamies
LTOL–jaosto (1+4)
Puheenjohtaja Meri Tuunanen (Lappeenranta)
Tuija Voutilainen (Imatra), Sari Kokkonen (itä), Sanna Kolhonen (pohjoinen), Minna
Nevalainen-Haapala (länsi)
AMO- (ammatillinen) jaosto (1+4)
Puheenjohtaja Marko Inkinen (AMO)
Nina Grönroos (AMO), Anu Kiiski (AMO), Teija Launiainen (AMK), Jaana Häkli (AMK)
– kutsuttuina pääluottamusmiehet ja valtuutetut
YLL-jaosto (1+3)
Puheenjohtaja Peter Jones
Merja Naalisvaara-Jokinen, Sirkku Parviainen, Esa Laihanen
Musa (Musiikkioppilaitos) -jaosto (1+2)
Puheenjohtaja Mikko Kauppinen (Lappeenranta)
Riitta Jauhiainen (Lappeenranta), Kalle Pajari (Imatra)
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OAJ ETELÄ-KARJALAN VUOSIKELLO
Tammikuu 2018
HALLITUS (+varat)

Helmikuu 2018
← ke 17.1.17

Maaliskuu 2018
HALLITUS to 22.3.

Huhtikuu 2018
VUOSIKOK. ti 24.4.

Toukokuu 2018
HALLITUS ti 8.5.

Kokous 17.1.17
toiminnallinen osuus.
EDUCA –messut 27.1.
(hall+jaostot risteily)
NOPE1 ja NOPE2
Järjestövalmiuskierros
15.1. (aktiiveille)

Helmikuussa
työsuojelutoimijoiden
perehdytys ja
tapaaminen;
Englanninkielinen
kotisivuosuus tulossa.
Helmi - huhtikuu:
valmistuvien infot →→

Vuositiedote Opettaja
6/18 liite 23.3. Maahanmuuttajakoulutu
s
E-K:ssa (vaka,
perusopetus,
2.aste,aikuisten
kotouttava koulutus)
19.3. Monikulttuuriyhd.
Kipinä, Imatra

Ei pj:n valintaa:
sopimusasiat. HC
Saimaa
Edunvalvonta- ja
työhyvinvointipäivä la
21.4. Imatran kylpylä.
NOPE2 (jatkonope)
21.-22.4.(la-su)

D-alueen yhteinen
viestintäkoulutus
(Etelä-Karjala,
Etelä-Savo ja
Kymenlaakso) 27.-28.4.
Turvassa/ViestintäEdit
(Eduskuntavaaleihin
valmistautuminen),
”Lehdistö” 3.tai 4.5.

Tammikuu 2017

Helmikuu 2017
HALLITUS 9.2.

Maaliskuu 2017
HALLITUS 8.3.

Huhtikuu 2017
VUOSIKOKOUS 20.4.

Toukokuu 2017
HALLITUS 8.5.

EDUCA 2017
jäsenmatka 28.1.
14.1. Alueseminaari
(TOSUn ja strategian
koostaminen; learning
cafe –tekniikka,
Lappeen Ruustinna)

7.2. järjestöinfo
(ammatilliset)
17.-18.2.
neuvottelutaidon
koulutus

Vuositiedote (Opettaja
6/17:n liite 24.3.)
23.3.
Edunvalvonnallinen ilta
(yliop.+ AMK – LUT
-konsernin vaikutus
opettajan arkeen)

- pj:n valinta
Kuntavaalit 9.4.
–kampanja
3.4. Imatra:
Kolmiportainen tuki
yhdessä
E-K:n Erityiskasvatus
ry:n kanssa

*Hallitus järjestäytyy
*D-alueen
neuvottelupäivät
5.-6.5. (Etelä-Karjala,
Etelä-Savo ja
Kymenlaakso), ei
järjestelyvastuuta

Tammikuu 2019
HALLITUS+varat

Helmikuu 2019

Maaliskuu 2019
HALLITUS

Huhtikuu 2019
VUOSIKOKOUS _.4.

Toukokuu 2019
HALLITUS

Vuositiedote

(pj:n valinta)

*D-alueen
neuvottelupäivät
__.__.__. (Etelä-Karjala,
Etelä-Savo ja
Kymenlaakso)

EDUCA 2019
Hallitus ja jaostot:

Kesäkaudella mm.
Suomi Areenan yhteydessä
tai muualla pidetään
työvaliokunnan
suunnittelupäivät

Joulukuu 2019

Marraskuu 2019
HALLITUS

Lokakuu 2019
HALLITUS

Syyskuu 2019

MOP-tapahtuma

Joulukuu 2017

Marraskuu 2017

Lokakuu 2017

HALLITUS 29.11.

HALLITUS 10.10.

Paikallisyhdistyksille:
Päättäjiin vaikuttamis
-koulutus) 9.11. – Suvi
Pulkkinen/OAJ, Lappee

Kansaned. tap. 16.10.
5.10. MOP–tapahtuma
mus.opisto
(Musa-jaosto järjesti).
Alueiden
koulutusvastaavien
koulutus 30.-31.10.

Elokuu 2019
HALLITUS
Hallituksen ja jaostojen
suunnittelupäivät
(kokoukset pe-la)

Syyskuu 2017

Elokuu 2017
HALLITUS 2.9.

la 16.9. Työhyvinvointija edunvalvontapäivä” Pietarin matka
29.9.-1.10. (hall+jaost)
Tied.koulutus 25.-26.9.

Hallitus&jaostot
suunnittelu-päivät
1.-2.9. Tirvalla.
Edunvalvontaristeily
Saimaalla 25.8.
(YSI-jaosto järjesti)
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Joulukuu 2018

Marraskuu 2018
HALLITUS

Lokakuu 2018

Ehdotuksia
koulutuksiksi jatkuu:
Stressinhallintailta
esimiehille

Ehdotuksia (jatkuu)
- Yhteysopettajille
koulutusta
- Ammatillisen kentän
muutosten vaikutukset
yhdistyskenttään

Tammikuu 2019

Helmikuu 2019

YSI:
AMM:
VAKA:
YLL:
MO:

AVI:n koulutus, mukana
päättäjät (kevään
aikana)

Tammikuu 2018

Tammikuu 2020

SUUNNITTEILLA:

Syyskuu 2018
HALLITUS

Elokuu 2018
HALLITUS

MOP-päivä (5?).10. ja
samassa yhteydessä
Opettajan vastuut ja
velvollisuudet -koulutus

KOPE–koulutuspäivät
22.-23.9.

Hallituksen ja jaostojen
suunnittelupäivät ja
kokoukset (______
__.-__.8.)
Edunvalvontaristeily

Maaliskuu 2019

Huhtikuu 2019

Toukokuu 2019

Helmikuu 2018

Maaliskuu 2018

Huhtikuu 2018

Toukokuu 2018

Helmikuu 2020

Maaliskuu 2020

Huhtikuu 2020

Toukokuu 2020

Kans.edustajien tap.

YSI:
AMM:
VAKA:
YLL:
MO:

ALUEYHDISTYKSEN JAOSTOJEN
(Yleissivistävät, ammatilliset, varhaiskasvatus, yliopisto ja
musiikkioppilaitos)
KOLMEN KAUDEN VUOSIKELLO
Joulukuu 2019

Marraskuu 2019

Lokakuu 2019

Syyskuu 2019

Elokuu 2019

Marraskuu 2017

Lokakuu 2017

Syyskuu 2017

Elokuu 2017

Syyskuu 2018

Elokuu 2018

YSI:
AMM:
VAKA:
YLL:
MO:

Joulukuu 2017

2.-3.10. alueelliset
yt-päivät Kouvolassa

Joulukuu 2018

Marraskuu 2018

Lokakuu 2018
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OAJ Etelä-Karjala
OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
Hallituksen esitys 22.3.2018 § ? uusiksi säännöiksi, OAJ:n mallisäännöt on hyväksytty
PRH:ssa 25.10.2012. Hyväksytty 24.4.2018 yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa; Holiday
Club Saimaa Lappeenranta.
NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA
1§
Yhdistyksen nimi on OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä
OAJ Etelä-Karjala.
Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan
maakunta.
Yhdistys toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistysten sekä
opettajaryhmäkohtaisten ja oppilaitoskohtaisten yhdistysten muodostamana alueyhdistyksenä.
OAJ ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.
Yhdistys kuuluu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation
ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
1. jäsenistön edunvalvojana,
2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten ja
yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
3. opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien
keskuudessa,
5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa,
2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa,
3. tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,
4. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa,
5. hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsentensä osalta, joilla ei ole omaa OAJ:n
paikallisyhdistystä,
6. järjestää kokouksia, koulutuksia ja esitelmä- ja luentotilaisuuksia,
7. voi järjestää juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia,
8. huolehtii viestinnästä jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille ja voi harjoittaa
julkaisutoimintaa,
9. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä,
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa
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kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys
hankkii asianomaisen luvan.

JÄSENET
4§
Yhdistyksen jäsenenä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt järjestön
paikallisyhdistykset sekä opettajaryhmäkohtaiset ja oppilaitoskohtaiset yhdistykset, joista
näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsenyhdistys.
5§
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
Hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle. Päätökseen on oikeus hakea
muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
Yhdistys pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
6§
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta
yhdistykselle yhdistyslaissa edellytetyllä tavalla.
Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua
ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.
7§
Jäsenyhdistysten tulee toimia yhdistyksen ja järjestön sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti,
noudattaa niiden päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään yhdistyksen ja järjestön
tarkoitusperiä.
8§
Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.
Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen
varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
9§
Jäsenyhdistykset ovat jäsenmaksuvelvollisia yhdistyksen kokouksen vuosittain tekemän
varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksun
suorittavat kalenterikuukausittain jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenet.
Jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksen mukaisesti
prosentuaalisena osuutena jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenten
ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista.
Järjestö perii ja kantaa jäsenmaksut keskitetysti jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten
henkilöjäsenten ansiotuloista heidän järjestölle antamiensa jäsenmaksuvaltakirjojen
perusteella.
Jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse
järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.
HALLINTO
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10 §
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

11 §
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan
jokaista alkavaa 20 henkilöjäsentä kohden. Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeuttavien
henkilöjäsenten määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärätietojen
perusteella.
Henkilöjäsenenä pidetään jäsenyhdistykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden lukumäärää,
tai jäsenyhdistykseen kuuluvien alayhdistysten luonnollisten henkilöiden lukumäärää.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenne-yhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
12 §
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain maalis huhtikuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
13 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:
IKokouksenjärjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
II Varsinaiset kokousasiat
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6a . Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä.
6b. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8a. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8b. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi
kalenterivuodeksi.
10 9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä.
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11 10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
11a. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
11b. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
12a. Vahvistetaan hallituksen koko sääntöjen asettamissa rajoissa seuraavaksi vuodeksi.
Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi
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toimikaudeksi.
12b. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.
13a. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
13b. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.
14 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää
ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse.
Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta.
Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun
mennessä.
Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään puolet jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii,
hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.
15 §
Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 14 10-14 jäsentä. H
 allituksen koon vahvistaa
varsinainen kokous vuosittain. J okaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan yksi varapuheenjohtajan.
a. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Se alkaa välittömästi
valinnan tapahduttua ja päättyy vuoden kuluttua pidettävässä varsinaisessa kokouksessa.
b. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Se alkaa välittömästi
valinnan tapahduttua ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävässä varsinaisessa
kokouksessa.
16 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.
Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja
otettava huomioon jäsenistön asiantuntemus opetustoimen eri alueilta.
17 §
Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa,
2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta,
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3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen
kokoukset,
4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön päätökset,
5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet,
6. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,
7. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion
puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa,
9. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,
10. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot,
11. suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön edellyttämät tehtävät.
NIMEN KIRJOITTAMINEN
18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
hallituksen valitseman muun henkilön kanssa.
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
19 §
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla
kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Y
 ksi henkilö voi
edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
20 §
Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut
jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen.
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen
eroa tai tule erotetuksi jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen jäsenyydestä.
Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön
jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.
21 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.
a. Tilintarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
b. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
22 §
Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.
23 §
a. Yhdistyksen kieli on suomi.
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b. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa
voidaan käyttää myös ruotsin kieltä.
c. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa
voidaan käyttää myös muita kieliä.
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
24 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
25 §
Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä
pykälässä määrätty.
26 §
Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö,
yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.
27 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.
28 §
Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen, kun mahdolliset velat on
maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle
käytettäväksi opetusalan ammattijärjestötoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä
mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.
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