.loc OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 9/2017 - 2019
Aika:

Tiistai 30.10.2018 klo 16.30 – 19.15

Paikka:

OAJ:n toimisto, Aurakatu 20 E

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Harri Laukkanen, pj

Laura Lehtonen
X Tomi Törrönen

X Mirkka Ali-Laurila

Kristina Lindgren

X Merja Alitalo

Marita Savonmäki

X Helena Dahl

Miika Huhtinen

X Carola Friberg, vpj.

Piia Laaksonen

X Madeleine Karlsson

Annika Norrgård

Antero Kilpinen

X Klaus Rytöhonka

Jaana Kuusisto

X Tero Anttila

X Pirkko Kuhmonen

Mika Hakala

X Mia Peltomäki

Katja Koski

X Marjut Polviander

Juha Lindström

X Anne Porkka

Katariina Haavisto

X Tuija Mäntsälä, sihteeri

Jaana Tomppo

X Heidi Tammero

Suvi Viitaniemi-Merimaa

X Riina Virtanen

Virpi Kangas-Oksanen

Muut kutsutut:
Jorma Uoti, alueasiamies
X Mervi Taurén, taloudenhoitaja
X Johanna Mannström, tiedotusvastaava
Varsinaissuomalaiset OAJ:n valtuutetut
Jari Hauninen, YT-yhteyshenkilö
Saara Vuorinen, SOOLin edustaja
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Harri Laukkanen avasi kokouksen klo 16.30.
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen
mukaan sekä laillisesti koollekutsutuksi että päätösvaltaiseksi.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen pöytäkirjan hallituksen luettavaksi
ja kommentoitavaksi, 13.9.2018 verkkosivuille. Pöytäkirjaan ei ole tullut
muutosesityksiä.
Hallitus hyväksyy OAJ Varsinais-Suomen hallituksen edellisen kokouksen
pöytäkirjan 30.10.2018 esitetyssä muodossa.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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TALOUSASIAT
5.1. Aurakadun toimitila – työryhmän ja TVK:n esitykset

Esitys:

Hallituksen kokouksessa 11.9. käsiteltiin eri yhteyksissä esiin noussutta
näkemystä siitä, että alueyhdistyksellä menee paljon toimintaan
tarvittavaa rahaa tilan, Aurakatu 20, vuokraamiseen. Nähdään, että tilan
käyttöaste kustannuksiin nähden on liian alhainen.
Kokouksessa valittiin toimikunta, jonka tehtäväksi annettiin linjata
vaihtoehtoja toimitilojen osalta ja esittää kantansa 23.10. mennessä
työvaliokunnalle.
Kuullaan toimikunnan työvaliokunnalle jättämä selvitys ja työvaliokunnan
evästys jatkoon.

Päätös:

Tomi Törrönen esitteli tilaselvityksen, Liite 1.
Todettiin,
että
tilan
vaihtaminen
ei
ole
olennaisesti
kustannustehokkaampaa siitä aiheutuviin mm. kokousjärjestelyihin

liittyviin lisätöihin nähden. Aurakadun toimitilan neliövuokra on sijaintiinsa
nähden edullinen. Selvityksen pohjalta päätettiin jatkaa selvitystyötä
Aurakadun käytön tehostamiseksi ja kartoittaa parkkitiloja Aurakadun
lähistöltä.
5.2. Viestintävastaavan konehankinta
Esitys:

Viestintävastaava Johanna Mannström ilmoitti, että työssä tarvitaan
tietokone. Puheenjohtaja kävi sähköpostikierroksen hallituksen kanssa ja
valtuutti viestintävastaavan selvittämään vaihtoehtoja. Puheenjohtaja
päätti selvitysten perusteella hankkia alueyhdistykselle viestintävastaavan
käyttöön tietokoneen 929,99 euron hintaan.
5.3. Merkitään tiedoksi puheenjohtajan päätös tukea SOOL:in MOPtempausta Turun yliopiston kampuksella 100 eurolla.
5.4. Käydään läpi merkkipäivämuistamisohjeistus toimintasäännöstä ja
linjataan muistamisten euromäärä. Muistetaan 50- ja 60-vuotispäivänä
150:lla ja eläkkeelle lähtiessä 200:lla eurolla.
5.5. Kuullaan taloudenhoitajan talouskatsaus vuodelta 2018 ja alustavaa
suunnittelua vuoden 2019 talousarvioksi.
5.6. Koulutusohje

Päätös:

Hyväksyttiin viestintävastaavan konehankinta.
Merkittiin tiedoksi SOOL:n MOP-tempauksen tuki 100 euroa.
Vahvistettiin työvaliokunnan esitys muistamisten euromääristä. Päätös
kirjataan myös toimintasääntöön. Toimintasääntö kohta VIII –
ALUEYHDISTYKSEN MUISTAMISKÄYTÄNNÖT päivitetty 30.10.2018.
Kuultiin talouskatsaus ja todettiin, että taloudellinen tilanne näyttää
vuoden 2018 tilinpäätöksen osalta hyvältä. Käytiin pohjakeskustelu vuoden
2019 talousarviosta.
Päätettiin, että puheenjohtaja ja alueasiamies muokkaavat
alueyhdistyksen koulutusohjeen OAJ:n ohjeen pohjalta, joka hyväksytään
seuraavassa kokouksessa.
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ALUEYHDISTYKSEN VIESTINTÄ
Viestintäryhmä kokoontui Raision Myllyn Rossossa 8.10.
Edellisessä hallituksen kokouksessa todetut muutostarpeet on korjattu.
Puheenjohtaja ja alueasiamies ovat korjanneet ja päivittäneet sivuja
havaittujen epätäsmällisyyksien tai puutteiden osalta, esimerkiksi
edustukset OAJ:ssä – josta puuttui mm. toimikuntapaikoissa olevien
henkilöiden tietoja. Viestintävastaava on tehnyt muita virheiden
korjauksia. Jaostojen puheenjohtajien tiedossa olevat ja ilmenevät
virheet jaostojen osalta tulee puheenjohtajien edelleen korjata
viipymättä tai pyytää apua viestintävastaavalta.
Viestinnän linjauksia kirkastettiin. Facebookin todettiin olevan tärkeä
nopean tiedonvälityksen kanava ja tärkeä alueyhdistyksen julkikuvan
kannalta. Jatkossakin kaikista nettisivuilla olevista päivitysmuutostarpeista ollaan yhteydessä suoraan viestintävastaavaan,
johanna.mannstrom@gmail.com.
Esimerkkejä nopeasta ja ajantasaisesta viestinnästä ovat jäsenistölle ja
sidosryhmille 8.10. kansanedustajatapaaminen sekä 5.10. MOP-juhla.
Näistä
molemmista
FB-viestintä
lähti
liikkeelle
nopeasti.
Kansanedustajatapaamisen uutisointi löytyy myös alueyhdistyksen
kotisivuilta. Tavoitteena eri toimissa tulee olla, asian luonteesta toki
riippuen, nopea viestintä jäsenille ja ulospäin.
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
7.1. Kansanedustajatapaaminen järjestettiin maanantaina 8.10.2018.
Tilaisuus onnistui hyvin ja paikalla oli kuusi kansanedustajaa. Oman
viestintämme
lisäksi
tapaamisen
noteerasi
Seutusanomat:
https://turunseutusanomat.fi/2018/10/kansanedustajat-mielissaankerttulan-koulun-meiningista/
7.2. Eläkeinfo 4.12. Turun Messukeskus
7.3. MOP – jäsentapahtuma 5.10.2018. Palaute tapahtumasata oli hyvää.
Jatkossa tulee pohtia vaikuttajien, kuten kansanedustajien kutsumista
tapahtumaan. Tapahtuman luonteen vuoksi se ei ollut tällä kertaa
tarkoituksenmukaista.
7.4. OAO-jaosto järjesti OAJ:n AMIS -kiertueen 22.10.2018 Turussa. Päivän
aikana järjestettiin verkostotapaaminen koulutuksen järjestäjille ja
yhteistyöverkostoille ravintolalaiva Boressa sekä iltatilaisuus jäsenistölle.
Tapahtumiin osallistui yhteensä 80 henkilöä. OAJ:tä tapahtumissa edusti
erityisasiantuntija Lauri Kurvonen.

7.5. Yhteistoimintapäivät järjestetään 1. - 2.11.2018 kylpylähotelli
Caribiassa. Ilmoittautuneita on 71. Alueasiamiehen arvion mukaan
tapahtuma pysyy hyvin budjetissa.
7.6. Suunnitteluseminaari järjestetään piknik –risteilynä 11.1.2019.
Alueasiamies Jorma Uoti hoitaa ilmoittautumisen ja järjestelyt. Kustakin
jaostosta tapahtumaan osallistuu viisi edustajaa.
7.7. Educa-messut ja opettajaristeily järjestetään 26. - 27.1.2019.
Opettajaristeilylle on varattu paikat hallitukselle ja alueasiamiehelle.
Päätettiin, että Mervi Taurén ja Johanna Mannström osallistuvat risteilylle,
mikäli hallitus ei tarvitse kaikkia paikkoja. Alueasiamies Jorma Uoti hoitaa
tapahtumiin liittyvät käytännön järjestelyt.
7.8. Herätyspäivät 29. - 31.7.2019 järjestetään vuoden 2018 mukaisesti
valopihalla ja V Spa & Conference Hotellissa, Tartossa.
7.9. Alueyhdistyksen vuosikokous järjestetään 24.4.2019 todennäköisesti
Turussa. Päätettiin, että kokous alkaa klo 18.00 ja tilaisuus pyritään
pitämään
mahdollisimman
lyhyenä.
Taloudellisesti
on
tarkoituksenmukaista antaa puheenvuoro vakuutusyhtiö Turvalle.
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VARAPUHEENJOHTAJATILANNE
Alueyhdistyksen hallituksesta, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista
todetaan yhdistyksen säännöissä sekä toimintasäännössä hallituskaudelle
2017-2019 (http://oajvs.fi/tori/materiaalit ->Alueyhdistyksen asiakirjat ->
OAJ V-S säännöt; http://oajvs.fi/materiaaliarkisto.
Alueyhdistyksen varapuheenjohtajien valinnasta on konsultoitu Pekka
Silkosuota. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan
kolme varapuheenjohtajaa.
Tämän hetken tilanne: Harri Laukkanen toimii puheenjohtajana
vuosikokoukseen saakka. Carola Friberg toimii varapuheenjohtajana.
Todettiin puheenjohtajatilanne. Lisäksi todettiin, että toimitaan kahdella
puheenjohtajalla kauden loppuun.
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SYKSYN 2018 KULTTUURITAPAHTUMAT
Todetaan, että Suomi Nauraa! –esitykseen Logomossa 15.12.2018 on
varattu 81 lippua.
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SYKSYN 2018 URHEILUTAPAHTUMAT
OpeCurling –tapahtuman finaali järjestetään perjantaina 23.11.2018.
Mainos tapahtumaan on tulossa ensi tilassa. Alueyhdistys tukee
tapahtumaa 100:lla eurolla.
Sovittiin, että järjestetään kehonhuoltokurssi, Liite 2. Tapahtuman
omavastuu on 25 euroa. Kurssin osallistujamäärä on 15 - 30 henkilöä.
Todetaan, että urheilun budjetista oli käyttämättä noin 700 euroa.
Suunnitelmia vuodelle 2019:
-
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OpeOpen - golfkilpailu ja lajitutustuminen perjantaina 30.8.2019
Kankaisten Golf-klubilla, Maskussa
Naisten kuntovitonen toukokuussa
Ruissalojuoksut

ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET
Ansiomerkki- tai kunniamerkkiesityksiä ei ole. Todettiin, että muistutetaan
paikallisyhdistyksiä asiasta.
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JAOSTOJEN KUULUMISET JA ALUEASIAMIEHEN AJANKOHTAISET ASIAT
Alueasiamies ei ollut paikalla.

LTO
Saimme vieraaksi kokoukseemme sekä alueyhdistyksen puheenjohtajan
Harri Laukkasen että alueasiamies Jorma Uotin. Harri Laukkanen osallistui
tutustuakseen jaoston hallituksen jäseniin ja toimintaamme. Jorma Uoti
tiedotti meitä ja keskusteli kanssamme varhaiskasvatuksen ajankohtaisista
asioista.

Eduskuntavaalivaikuttaminen:
Jaoston
jäsenet
valmistelevat
paikallislehtiin lähetettävän mielipidekirjoituksen ensi kokoukseen
mennessä koskien varhaiskasvatuksen resursointia ja muuta ajankohtaista.
Toivomme alueyhdistyksen järjestävän koulutuksen uuden Webexlaitteiston käyttöön.
Jäsenilta 24.10.2018. Ilmoittautuneita tällä hetkellä noin 50.
OAO
Aikuiskoulutuksessa on käynnissä YT:t, koskien suomen kielen opettajia.
Vuosityöaikaneuvottelut ovat käynnissä monissa 2. asteen oppilaitoksissa.
Jaosto vierailee eduskunnassa 10.1.2019.
Koosteita reformikyselyn tuloksista:
-

opettajien työaika ei useinkaan riitä tehtävien hoitamiseen
työssä on paljon tehtäviä, joista ei erikseen makseta
noin kolmannekselle on lisätty tehtäviä, joita ei katsota kuuluvan
opettajien työnkuvaan
kouluissa ei ole tukihenkilöitä riittävästi, esim. ATK-tuki
ohjattavien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja työllistää opettajia
kontaktiopetuksen määrä on yleisesti laskenut
reformin johtaminen on puutteellista

YSI-Turku
Jaoston hallituksen kokoonpanoa pienennetään.

YLL
Turun yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksessä on OAJ:n
järjestörakenteen
edellyttämä
sääntömuutos
tehty.
Rauman
opettajakoulutuslaitokseen lähtevät vierailulle 13.11. luottamusmiehet
(PLM, VARAPLM JA LM). Jukoon viety erimielisyys kasvatustieteellisen
opetustuntikatoista.
Åbo Akademi: LM-sopimukseen on tekeillä lisäosa, jossa muutetaan LMkaudet noudattamaan lukuvuosia kalenterivuosien sijaan.
YLL-yhdistys pyritään purkamaan vuoden loppuun mennessä.

YSI V-S
Toivotaan, että kaikki jaostot valmistelisivat etukäteen ensi vuoden
toimintaa suunnitteluseminaaria 11.1.2019 varten, jotta työskentely siellä
olisi tehokasta.
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EDUSKUNTAVAALIT KEVÄÄLLÄ 2019
OAJ:n viesti:
”Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä, noin vuoden kuluttua, 14.4.2019.
Vaikka äänestäjät voivat vielä levätä rauhassa näiden vaalien osalta, itse
politiikkaan vaikuttamisen kannalta vaalit ovat jo lähellä. Ehdokashankinta
on monissa puolueissa jo pitkällä ja puolueiden poliittiset ohjelmat
valmisteilla.
Alueyhdistyksillä on tärkeä rooli OAJ:n eduskuntavaalivaikuttamisessa, sillä
kampanjan vaikuttavuus lähtee paikallisesta kohtaamisesta, toiminnasta ja
jäsentemme sitoutumisesta ja innostumisesta. Liitteenä on käsikirja
alueyhdistyksille. Käsikirja toimii työkaluna alueyhdistyksen
eduskuntavaalivaikuttamisen suunnittelulle. Käsikirja liitteenä.
Pyydämme jokaista yhdistystä käymään vielä tämän kevään aikana
käsikirjan läpi ja täyttämään siihen oman suunnitelmansa. Suunnitelman
voi täyttää joko suoraan sähköisesti tai paperilla. Käsikirja palautetaan
täytettynä minulle (suvi.pulkkinen@oaj.fi) toukokuun (2018) loppuun
mennessä.”
Käsikirja on palautettu kevään kokouksen jälkeen. Keskusteltiin
vaalivaikuttamisesta ja mahdollisuuksista ottaa kantaa koulutuksen
puolesta.
Todettiin, että alueyhdistyksen tavoitteena on järjestää jäsenistölle yksi
isompi tilaisuus, johon kutsutaan kansanedustajaehdokkaita.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
14.1. Vuoden koulutusvaikuttaja
Kokouksesta 11.9.
”Todettiin, että Henna Dahl selvittää vielä asiaa. Esitys tulee tehdä 16.11.
mennessä.”

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallitus esittää vuoden 2018
koulutusvaikuttajaksi Turun yliopiston OpenDigi-hanketta Liite 3.
Puheenjohtaja ja alueasiamies laativat esityksen.
14.2. Nenäpäivä 9.11.2018
Päätetään lahjoittaa joulumuistamiseen, 500 € varattu raha nenäpäivään.

14.3. Urapurje - vertaistuki korkeakoulutetuille VOTT ry
Päätettiin esittää Mirkka Ali-Laurilaa VOTT ry:n hallitukseen.
Toiminta on Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Akavan ammattiliittojen
rahoittamaa. Urapurjeen Vinssi- pienryhmiin voivat osallistua kaikki
Varsinais-Suomen alueella asuvat korkeasti koulutetut tai työelämässä
vastaavat valmiudet saaneet, jotka ovat ilmoittautuneet TE-toimistossa
työttömiksi työnhakijoiksi tai ovat työttömyysuhan alla.
14.4. Kukkakauppa Pasadenan tarjous
Kukkakauppa Pasadena on tarjonnut alueyhdistykselle 10 % alennusta yli
10 euron kukkaostoista, jonka saa esittämällä OAJ:n jäsenkortin. Todettiin,
että voimme sopia 10 %:n jäsenalennuksesta, jonka julkistamme
jäsenetuna kotisivuillamme mutta emme sitoutua ostamaan kukkia vain
yhdestä paikasta. Puheenjohtaja käy asiasta lisäneuvotteluja kukkakaupan
kanssa. Päätös asiasta tehdään seuraavassa kokouksessa.
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TIEDOTUSASIAT
Tiedotusasioita ei ollut.
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SYKSYN JA KEVÄÄN 2018 KOKOUSAIKATAULU

Esitys:

Alueyhdistyksen työvaliokokunnan ja hallituksen kokousaikataulu syksy 2018 –
kevät 2019. Kokoukset alkavat klo 16.30.
Työvaliokunta

Hallitus

Ma

03.12.2018

Ma

10.12.2018

To

17.01.2019

Ti

22.01.2019

Ti

26.03.2019

To

04.04.2019

Ma

29.04.2019

Ma

06.05.2019

Vuosikokous ke 24.4.2019
OAJ:n valtuustot: 21- 22.11 2018 ja 8. - 10.5.2019

Päätös:
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Vahvistettiin aikataulu esityksen mukaan. Vuosikokouksen järjestäjä
päätetään seuraavassa kokouksessa.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Harri Laukkanen

Tuija Mäntsälä

Puheenjohtaja

Sihteeri

Liite 1.

OAJ V-S tilaselvitys
Merja Alitalo, Carola Friberg ja Tomi Törrönen
Työryhmän selvittämät vaihtoehdot:
a)

Jatketaan Aurakadulla, jatketaan parkkitilan selvittelyä. Tilan käyttöä tehostetaan. (neuvottelu vuokran tasosta,
vastuujakotaulukko)

b) Uusi tila Turun ulkopuolelta johon mahtuu työvaliokunta kokoontumaan (max 10 henkeä). Kokoukset kouluilla
/ satunnaisissa vuokratiloissa.

Vaihtoehto a) Aurakatu 20 E
neliöt: kokoushuone + eteinen n. 60 m²
kustannukset:
vuokra 600e/kk, n. 10e/m2

vuodessa 7200e

sisältää: sähkön, veden. lämmityksen, internet-yhteyden sekä mahdollisuuden käyttää TOAY:n kokoushuonetta 8 kertaa
vuodessa. Lisäksi kellaritilaa voi käyttää arkistoitavien pöytäkirjojen säilyttämiseen selkeästi nimetyissä pahvilaatikoissa.
siivous: oma sopimus
+ keskeinen sijainti julkisen liikenteen kannalta
+ tilan koko mahdollistaa kokousten ja pienten koulutusten järjestämisen
+ yksi kokouspaikka (tuttu paikka, tarjoilun järjestäminen)
− parkkimaksut
− hinta
Jatkotoimenpiteet: käyttöasteen lisääminen, mahdolliset neuvottelut vuokrasta, siivouksen uusi kilpailutus
Vaihtoehto b)
Pienempi erillinen toimistotila Turusta tai lähiseudulta, kokoukset eri oppilaitosten tiloissa

Pitkämäki, Manhattanin kauppakeskus
https://www.toimitilat.fi/toimitila/10619580-toimistotilat-turku-pitkamaenkatu-4-a?ref=list
2-kerroksen 19,3 m2 toimistohuone, jossa on on viilennys, ikkuna Naantalin Pikatielle päin. Yhteinen wc.
Vuokra 290,00 €/kk+alv, sisältää lämmön, veden ja toimistojätehuollon. Lisäksi vuokralainen maksaa sähkön 20
€/kk+alv.
379,6e/kk

vuodessa 4555,2

Pläkkikaupunki (Lukkosepänkatu 7, Turku)
https://www.toimitilat.fi/toimitila/9988338-toimistotilat-varastotilat-tyotilat-turku-lukkosepankatu-7?ref=list
Tilat neliöineen eroteltuina alla, neliöhinnat 6-14 eur + kulut.
10.2, Toimisto + yhteinen neuvottelu/wc/keittiö
22.7, 2 toimistohuonetta + yhteinen neuvottelu/wc/keittiö

Raisio, Raisionkaari 50
https://www.toimitilat.fi/toimitila/9918906-toimistotilat-toimistohotelli-raisio-raisionkaari-50--toimistohotelli-20m235m2?ref=list
- Huone 26, 35 m2, 350 €/kk + alv
- Huone 31, 22 m2, 176 €/kk + alv

vuodessa 5208e
vuodessa 2618,88e

Neuvottelutila, keittiö ja wc-tilat yhteiskäytössä. Niiden siivous sis. vuokraan.
Taloon tulee kuitu ja valmis kaapelointi tiloihin olemassa.
Osa huoneista jäähdytetty. Lattiat laminaattia. Paljon ilmaista pysäköintitilaa kiinteistön pihalla. Normaalit
sopimusehdot.

Kaarina, Piispanristi
https://www.toimitilat.fi/toimitila/10527506-toimistotilat-tyotilat-toimistohotelli-kaarina-piispanristintie-2-c?ref=list
21 m2 toimitila toimistohotellin ensimmäisestä kerroksesta. Yhteiskäytössä keittiö-, neuvottelu- ja sosiaalitilat.
Vuokra 210 €/kk + alv, sisältäen kaikki kulut. Parkkipaikkoja pihalla.
vuodessa 3124,8e
Vareliuksenkatu 8, Varsinais-Suomi, Loimaa
alkaen 6,50e/m2/kk+alv. hintaan lisätään sähkömaksu 0,50e/m2/kk

Yleisesti:
+ parkkitilanne helpompi (tarkistettava tapauskohtaisesti) ja mahdollinen kustannussäästö
+ Varsinais-Suomi tulee hallitukselle tutummaksi
− kilometrikorvausten mahdollinen kasvu
− vaihtuvista kokouspaikoista aiheutuvat suunnistusongelmat
− ei mahdollisuutta käyttää muihin tilaisuuksiin
− muut kulut selvitettävä (esim. netti 20e/kk = vuodessa 240e jne.)
Jatkotoimenpiteet: vaihtoehtojen rajaaminen ja tarkemmat kustannuslaskelmat (netti, sähkö, lämmitys, siivous, parkki
jne.), tiloihin tutustuminen

Liite 2

Putkirulla -kurssi
Kehonhuoltoa Alueyhdistyksen opettajille
su 2.12.2018 klo 13. alkaen
TSYK:n eli Turun suomalaisen yhteiskoulun lukion salissa, Kauppiaskatu 17, Turku

Kurssin kesto noin 3,5 h
Ohjaaja: urheiluhieroja Joel Hakala

Kurssilla opit huoltamaan jumittunutta niska- ja hartiaseutua venytellen ja itsehieronnan
avulla. Kurssin hinta ilman alueyhdistyksen tukea on 67e/henkilö. Nyt sinulla on
mahdollisuus osallistua kurssille 25 euron omavastuuhintaan! Kurssille otetaan enintään 30
osallistujaa. (Toteutuakseen kurssi tarvitsee väh. 20 osallistujaa)
Sitovat ilmoittautumiset 20.11. mennessä ilmo@oajvs.fi / jäsensivujen kautta /Minna R.
täydentää mainoksen?
Omavastuu laskutetaan ennen kurssia.

Lisätietoa ohjaajasta ja kurssin sisällöstä allaolevassa linkissä:
http://www.eroonjumeista.fi/putkirullakurssi

Muut tiedustelut:
OAJ V-S Alueyhdistyksen urheilu/ jaana.kuusisto@gmail.com

Liite 3.
Esitys vuoden 2018 koulutusvaikuttajaksi

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallitus esittää vuoden 2018 koulutusvaikuttajaksi
OpenDigi-hanketta. Siinä muun muassa alueilla muodostetaan kehittäjäyhteisöjä ja luodaan
toimintamallia tutkimusperustaisen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiselle ja jakamiselle.
Tavoitteena on aikaansaada yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen oppimiseen perustuva
OpenDigi-kehittäjäyhteisömalli, joka tukee opettajien (opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja
perusasteen opettajien) osaamisen kehittymistä. Toiseksi tavoitteena on opetussuunnitelman
toteuttamista tukevan digipedagogisen osaamisen parantaminen. Kolmanneksi tavoitteena on, että
opettajien taito tukea oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden aktiivista oppimista kehittyy.
Turussa, 5.11.2018 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksen puolesta,

Harri Laukkanen
puheenjohtaja

Hankkeen kotisivu on https://opendigi.fi/, josta seuraava kuvaus on poimittu:

OpenDigi on kehittäjäyhteisö, joka syntyy Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana
ajalla 1.9.2017-31.8.2020. OpenDigi – opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan
kehittäjäyhteisössä on mukana Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,
Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen aktiivisia kehittäjäkouluja.

Visio
Opettajankoulutuksen ja perusopetuksen toimijoiden muodostamat kehittäjäyhteisöt ovat osa
opettajien tutkimusperustaista koulutusta ja ne tukevat sekä opettajankoulutuksen että perusopetuksen
koulujen kehittämistyötä. Tämä on visiomme vuodelle 2020.
Missio

Missiomme on parantaa suomalaisen koulutuksen laatua ja opettajien osaamista opettajankoulutuksen
ja perusopetuksen yhteisöllisen kehittämisen kautta.
Tavoite
Tähän pyrimme:
1. Syntyy yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen oppimiseen perustuva OpenDigikehittäjäyhteisömalli, joka tukee opettajien (opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja
perusasteen opettajien) osaamisen kehittymistä.
2. Opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukeva digipedagoginen osaaminen paranee.
3. Opettajien taito tukea oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden aktiivista
oppimista kehittyy.
Strategia
Strategiamme on vahvistaa opettajien digipedagogiikkaan sekä oppimisen taitojen kehittämiseen
liittyvää osaamista yhdistämällä opettajankoulutuslaitosten tutkimusperustainen asiantuntijuus
perusopetuksen koulujen kehittämistyöhön.
OpenDigi-konsortio luo koetellun toimintamallin ja rakenteet tutkijoiden, opettajankoulutuksen ja
koulujen yhteistyölle sekä osaamisen ja toiminnan kehittämiselle.
Toimenpiteet
Tätä teemme käytännössä:
1. Muodostamme alueellisia kehittäjäyhteisöjä (tutkijat, opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat,
perusasteen opettajat)
2. Luomme toimintamallin tutkimusperustaisen digitaalisen oppimateriaalin tuottamiselle ja
jakamiselle (sisältöjä, menetelmiä ja teknologiaratkaisuja digipedagogisen osaamisen ja
oppimistaitojen tukemiseen)
3. Suunnittelemme ja toteutamme viisi alueellista kehittäjäyhteisömallia ja analysoimme niiden
toimivuutta.
4. Suunnittelemme ja testaamme kansallisen kehittäjänyhteisöjä hyödyntävän
opettajankoulutusmallin ja analysoimme sen toimivuutta.
Tausta
Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014-2017) tuloksiin
opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista.

