
Tiedoksi ja jaettavaksi jäsenille 
 

 
 
Hyvät jäsenet, ohessa puheenjohtajapostia 
 

Vuoden 2020 alueyhdistystiedote jaettavaksi jäsenille 6/20 
 
 
Tulevia tapahtumia:  
 
22.10.2020 Eläkeinfo-päivätilaisuus peruttu vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi- suunnitellaan 
järjestettävän keväällä 2021 
 
YT-päivät to 5.11.2020 Akavatalolla, ilmoittautuminen ja päivän ohjelma tulossa tiedoksi lähiaikoina. 
Tilaisuudesta vastaavat alueasiamies Jukka Mölsä ja hallituksen varajäsen Hannele Moisander 
 
Työhyvinvointipäivä la 14.11.2020 Allas Sea Pool- merikylpylä, Itämerikeskus, lippuja vielä tapahtumaan 
 
Työhyvinvointipäivä 6.2.2021 Wanha Bäckby (tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumislinkki ilm. 
myöhemmin) 
 
4.11.2020  suunniteltu iltatilaisuus Akavatalolla Tunnejohtamisesta (luennoitsija Camilla Tuominen, 
KTM, tietokirjailija, tunnekouluttaja, starup-yrityksen toimitusjohtaja) on siirretty järjestettäväksi 
keväällä 2021 joko viikolle 15 tai 16. Tilaisuudesta tulossa lisätietoa myöhemmin (ilmoittautuminen, 
luentotapa yms.) 
 
 
Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan tilaisuuksiin huolella:  
Tilaisuuksissa huomioidaan turvaetäisyydet, tilaan osallistujien määrä täytetään maksimissaan puolella 
alkuperäisistä paikoista, maskeja varataan riittävästi osallistujien käyttöön, ryhmän osallistujamäärä ja 
siirtymät huomioidaan toimintoja porrastamalla ja erilaisia tilaratkaisuja käyttäen, mahdollisuus käsienpesu-
ja käsien desinfiointiin, yskimisetikettiä unohtamatta. 
 
Omalla toiminnalla on suuri merkitys turvallisuuden vahvistamisessa- osallistuminen tilaisuuksiin on 
mahdollista vain terveenä! On myös tärkeää seurata kunnan, sairaanhoitopiirin sekä aluehallintoviraston 
antamia suosituksia koulutusten järjestämisten ja suunniteltujen tapahtumien osalta  

 

******* 
 
Ajankohtaista:  
 
Tänään 15.10.2020 valtioneuvoston päätökset kokoontumisten, koulutusten ja erilaisten 
tapahtumien järjestämisten osalta:   
 



Korona-epidemian strategia:  
- luokittelut alueittain perustaso, epidemian kiihtymisvaihe sekä epidemian leviämisvaihe 

sairaanhoitopiireittäin 
- pääkaupunkiseutu tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa 

 
Suositukset kootusti (toimet vaihtelevat alueittain tautitilanteen vuoksi):  
 
Perustasolla: julkisten tilaisuuksien järjestämisissä kaikissa on noudatettava viranomaisten 
ohjeistusta yleisömäärästä huolimatta. Paikkamäärät vähennettävä puoleen suhteessa käytössä 
olevaan tilakapasiteettiin.  
Suositus: ammattikorkeakoulut ja yliopistot etäopetukseen. 
 
Kiihtymisvaiheessa: asiakasmäärät julkisissa tiloissa puoleen tilakapasiteetista. Jos 
lähikontakteja ei voida välttää, niin ryhmäharrastustoiminta keskeytettävä.  
 
Leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet suositellaan kiellettäväksi. Yli kymmenen henkilön 
kokoontumiset hyvä kieltää. Lasten ja nuorten osalta on vakavasti harkittava mitkä vaikutukset 
toiminnan rajoituksista voi olla. Julkiset tilat on mahdollista sulkea.  
 
******* 
Puheenjohtajan askelmerkit:  
 
Vietimme 5.10. Maailman opettajien päivää viime viikolla erilaisin tapahtumin pääkaupunkiseudulla.  
MOP-päivän aineettomana lahjana muistathan, että voit antaa äänesi tallenteena historiaan: 
https://yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta 
 
 
5.10.2020 julkaistiin OAJ: n ensi kevään Kuntavaalitavoite: Koulutus ratkaisee!  
Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta, jos 
kuntapäättäjät niin haluavat.  
Isot asiat päätetään lähellä sinua! 
 

 
 
https://www.oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-2021/ 

Kentän koodi muuttunut

https://yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oaj.fi%2Fpolitiikassa%2Fkuntavaalit-2021%2F&data=02%7C01%7C%7C6103a71eb9a14e8481ee08d87137626e%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637383829992366986&sdata=16dsKR4HE0W3VxJ63RZQ%2BFEcujO4p%2Bi%2Bx9Jp1oaaHyk%3D&reserved=0


******* 
 
Tällä hetkellä SARS-Covid-epidemiatilanne muuttuu lähes päivittäin- ja sen mukaan on myös yhdistyksen 
suunnitelmia mietittävä ja päivitettävä- toivon ymmärrystä tilanteessa.  
Tiedotamme muutoksista ilmoittautuneille mahdollisimman pian, kun muutoksia on tarpeen tehdä 
uusien korona-suositusten mukaisesti.  
 
https://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/ 

 
Puheenjohtajana työskentelen pääasiallisesti torstaisin Akavatalolla (3 krs.), mutta korona-
infektiotilanteessa tavataan mieluusti puhelimitse ja/tai sähköisissä verkkotyöympäristöissä. Ollaan 
yhteyksissä. 
 
Muistetaan varotoimenpiteet työssä ja vapaa-aikana kaikissa toimissa ja kohtaamisissa korona-
epidemian vuoksi.  
 
Voimia jokaiseen hetkeen kannatellessasi yhteiskuntaa eteenpäin työsi kautta.  
 
Kunnioittaen  

 
Ulla Jauhiainen 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oajpaakaupunkiseutu.fi%2F&data=02%7C01%7C%7C6103a71eb9a14e8481ee08d87137626e%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637383829992376978&sdata=XCL95LQ7tZFxqQV3%2FeUnh27UgUxaZeNx8xzMnNz3VF4%3D&reserved=0

