
Hyvät satakuntalaiset OAJ:n paikallisyhdistykset! 
 
 
YSI-jaos: Neuvottelu ja puheenjohtajatapaaminen 
 
Neuvottelu paikallisyhdistysten ysiläisille edustajille tiistaina 24.9.2019 klo 16.30 
alueyhdistyksen toimistolle (Isolinnankatu 24, 5. krs, Pori).  
Neuvottelun tarkoituksena on luoda syyskokoukselle esitettäväksi neuvottelutulos 
alueyhdistyksen hallituksen muodostamisperiaatteista ja ehdokkaista ysiläisten osalta. 
Hallituspaikkaneuvotteluiden jälkeen jatketaan kokoontumista paikallisyhdistysten ysiläisten 
puheenjohtajien syksyn ensimmäisellä tapaamisella.  
 
 
Jäseniltoja paikallisyhdistysten jäsenille 
 
Järjestämme paikallisyhdistysten jäsenille kaksi jäseniltaa. Tilaisuuksien aiheena on mm. 
neuvottelukierroksen tavoitteet. 
Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Kankaanpäässä tiistaina 1.10. ja toinen tilaisuus 
syyskokouksen yhteydessä Nakkilassa perjantaina 11.10.  
Ilmoittautuminen Kankaanpään tilaisuuteen on tiistaihin 24.9. klo 12.00 mennessä ja Nakkilan 
tilaisuuteen syyskokoukseen ja MOP-juhlaan ilmoittautumisen yhteydessä maanantaihin 30.9. 
klo 12.00 mennessä. 
 
 
 
OAJ Satakunta -alueyhdistyksen syyskokous 11.10.2019 
 
OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 
11.10.2019 klo 18.30 Nakkilan Villilässä. Ilmoittautuminen kokoukseen ja valtakirjojen 
tarkistus alkavat klo 18.00.  
 
Kokouksen jälkeen jäämme juhlistamaan opettajuutta OAJ Satakunnan MOP-juhlassa.  
 
Aluetiedotteen liitteenä on kokouskutsu syyskokoukseen, syyskokouksen asialista ja kutsu 
MOP-juhlaan.  
 
Jäsenyhdistykset voivat lähettää alueyhdistyksen syyskokoukseen virallisia kokousedustajia 
yhden (1) jokaista alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentään kohden. Liitteinä ovat myös 
jäsenyhdistysten jäsenmäärät 1.1.2019, virallisten yleiskokousedustajien määrät sekä 
syyskokouksen valtakirja. 
 
Ilmoittautumiset syyskokoukseen ja MOP-juhlaan 30.9.2019 klo 12.00 mennessä 
alueyhdistyksen kotisivujen (www.oajsatakunta.fi) kautta. 



 
 
 
Varhaiskasvatuksen luottamusmiesten tapaaminen  
 
KVTES / varhaiskasvatus -luottamusmiestapaaminen on tiistaina 8.10. klo 18.00 OAJ 
Satakunnan toimistolla (Isolinnankatu 24, 5. krs, Pori) 
Sitovat henkilökohtaiset ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 4.10.2019  Marjalle 
(marja.koskinen@edupori.fi) 
Laitattehan liitteenä olevan kutsun varhaiskasvatuksen luottamusmiehille ja 
pääluottamusmiehelle, kiitos. 
 
 
Yhteistoiminnan neuvottelupäivät 31.10.-1.11. 
 
OAJ:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueyhdistykset järjestävät yhteistoiminnan 
neuvottelupäivät 31.10.-1.11. Porissa. 
 
Yhteistoimintakoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuntien YT-elimissä toimivat 
OAJ:n jäsenet. Yhteistoimintakoulutukseen ovat koulutussopimuksen mukaan oikeutettuja 
osallistumaan yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmies, luottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu ja työsuojelupäällikkö.   
Katsottehan paikallisesti yhdistyksessä, että kaikki tähän kohderyhmään kuuluvat 
saavat liitteenä olevan kutsun! 
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.9. OAJ Satakunnan kotisivujen 
(https://www.oajsatakunta.fi/kalenteri.html) kautta. Muistathan ilmoittautua myös kuljetukseen.  
Koulutukseen mahtuu mukaan 70 henkilöä! 
 
 
 
Vuoden 2019 tapahtumakalenteri 
 
 
 
Syyskuu 
21.- 22.9. LTO-jaos: Kuljetus LTO-päiville Lahteen 
24.9. YSI-jaos: neuvottelu hallituspaikoista kaudelle 20-21 ja puheenjohtajatapaaminen 
28. - 29.9. Kulttuuribussi Helsinkiin 
 
Lokakuu 
8.10. LTO-jaos: KVTES/ varhaiskasvatuksen LM-tapaaminen 
11.10. MOP ja alueyhdistyksen syyskokous  
31.10. - 1.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Porissa 
 



Marraskuu 
18.10. Eläkeilta Raumalla 
20.11. YSI-jaos ja LTO-jaos: kuntapäättäjien/toimialajohtajien ja paikallisyhdistysten 

edustajien teatteri-ilta 
30.11. OAO-jaos: Ammatillinen alueseminaari 
 
Yhteistyöterveisin 
OAJ Satakunta 
Virpi Ojala 
alueasiamies 
0447624145 
virpi.j.ojala@gmail.com 
 


