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Hyvät OAJ:n Satakunnan alueyhdistyksen 

jäsenyhdistykset! 
 

  

MUISTUTUS: Alueyhdistyksen kevätkokous ti 16.4.2019  
 

OAJ Satakunta -alueyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 

16.4.2018 klo 18 Eurassa, yhteiskoulun auditoriossa (Savikontie 11). 

Ilmoittautuminen kokoukseen, valtakirjojen tarkistus ja iltapalatarjoilu alkavat klo 

17.00. 

 

Edellisen aluetiedotteen liitteenä olivat kokouskutsu kevätkokoukseen, 

kevätkokouksen asialista, alueyhdistyksen jäsenyhdistysten jäsenmäärät 1.1.2019 

ja kevätkokouksen valtakirja. 

 

Ilmoittautumiset kevätkokoukseen perjantaihin 5.4.2019 mennessä 

alueyhdistyksen kotisivujen (www.oajsatakunta.fi) kautta. 

 
 

Golf-ilta torstaina 23.5. Nakkilassa 
 

OAJ Satakunta järjestää jäsenilleen illan golfin parissa.  Tilaisuuteen ovat 

tervetulleita kaikki lajista kiinnostuneet, aina ensi kertaa lajiin tutustumaan tulijoista 

jo greencardin suorittaneisiin tai golfiin hurahtaneisiin.    

Ilmoittautumiset kotisivujen kautta viimeistään 6.5.2019. 

 

 

Lukuvuoden aloituskoulutus 29.- 31.7. 
 

OAJ Satakunta järjestää paikallisyhdistysten ammattiyhdistysaktiiveille lukuvuoden 

aloituskoulutuksen/matkan. Liitteenä esite koulutuksesta. Jokaiselle 

paikallisyhdistykselle on varattu 4 paikkaa.  

 

Yhdistyksen omavastuu on 100,- / osallistuja. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Mikäli paikkoja vielä ilmoittautumisajan päätyttyä on jäljellä, voivat 

paikallisyhdistykset ilmoittaa varapaikoille aktiivejaan 200,- omavastuuhintaan. 

Kannattaa siis heti ilmoittaa aktiiveja myös varapaikoille. 

 

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin osoitteeseen alueasiamies@oajsatakunta.fi 

viimeistään 6.5.2018 lähettämällä osallistujien tiedot (nimi, syntymäaika, 

sähköpostiosoite, puhelinnumero, mistä bussiin,  huonekaveritoive ja 

erityisruokavaliot) 
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Ruisriikki ja ruisrääkki 21.9.2019 
 

OAJ Varsinais-Suomen opettajat ovat haastaneet meidät satakuntalaiset mukaan 

ruissalojuoksuihin 21.9. 

Toivottavasti tänäkin vuonna meiltä on hyvä porukka mukana. Viime vuonna 

mukaan ilmoittautui noin 50 satakuntalaista opettajaa, jokos meitä tänä vuonna olisi 

satakunta? 

 

Vuoden 2019 tapahtumakalenteri 
 

Huhtikuu 

16.4. Alueyhdistyksen kevätkokous ja ajankohtainen luento 

27.4. LTO-jaos: Varhaiskasvattaja-tapahtuma Raumalla 

 

Toukokuu 

23.5. Perinteinen opegolf 

 

Heinäkuu 

15. - 19.7. SuomiAreena Porissa 

29. – 31.7. Ammattiyhdistysaktiivien lukuvuoden aloitusmatka Tallinnaan 

 

Elokuu 

20.8. YSI-jaos: OVTES/YSI Luottamusmiesten tapaaminen 

 

Syyskuu 

12. -13.9. YSI-jaos: luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja –päälliköiden 

sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutus 

21.- 22.9. LTO-jaos: Kuljetus LTO-päiville Lahteen 

28. - 29.9. Kulttuuribussi Helsinkiin 

 

Lokakuu 

11.10. MOP ja alueyhdistyksen syyskokous  

Eläkeilta Raumalla 

 LTO-jaos: KVTES/ varhaiskasvatuksen LM-tapaaminen 

31.10. - 1.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Porissa 

 

Marraskuu 

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 


