
Iloa ja rohkeutta vuodelle 2021, 
Ja kiittäen menneen vuoden 2020 työstä ja yhteistoiminnasta.  
 

 
 

Tulevia tapahtumia:  
 
OAJ: n johtoryhmä teki päätöksen 13.1.2021 kevään koulutustilaisuuksien järjestämisistä. 
Kaikki koulutukset toteutetaan etänä 30.6.2021 saakka (saatu tiedoksi 14.1.2021 e-postilla)  
 
Eläkeinfo ke 20.1.2021 klo 17.30 alkaen (linkki puheenjohtajapostissa). 
 
Muut kevään eläkeinfopäivät ovat 17.3. aamupäivä (webinaari) ja 19.5. Akavatalolla, iltatilaisuus. 
Tilaisuudesta on tulossa lisätietoa myöhemmin (webinaari?).   
 
Työhyvinvointipäivä la 6.2.2021 Wanha Bäckby (PERUTTU)  
 
Luento Tunnejohtamisesta ke 14.4.2021 klo 16 alkaen Akavatalolla, Valopihalla (luennoitsija Camilla 
Tuominen, KTM, tietokirjailija, tunnekouluttaja, startup yrityksen toimitusjohtaja).  
Tilaisuudesta tulossa lisätietoa myöhemmin (ilmoittautuminen, luentotapa yms.). 
 
 
Kuntavaalit 2021 äänestyspäivä on sunnuntaina 18.4.2021. 
Opetustyössä toimijoita kannustetaan mukaan kuntavaalityöhön & kuntavaaliehdokkaiksi. 
Teemaan liittyviä vaalitilaisuuksia tullaan järjestämään keväällä alueyhdistyksen ja alueyhdistyksen 
jaosten toimesta.  

OAJ:n kevään 2021 Kuntavaalitavoite: Koulutus ratkaisee!  

Suomessa on maailman parhaat opettajat, ja jokaisessa kunnassa on maailman 

parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat.  

Isot asiat päätetään lähellä sinua! 

******* 
Yhdistys täyttää 10 vuotta- meillä on siis juhlavuosi tänä vuonna. Sen kunniaksi yhdistys on tehnyt 
sopimuksen vuodelle Cityshoppari-mobiilidatan käytöstä jäsenilleen.  Liitteenä  kirjautumisohje 
ohjelman lataamiseksi (Google Play, App Store ja Huawei AppGallery- sovelluskaupat). 
Mukavia hetkiä CityShopparin tarjousten avulla arkeesi.   
 
******* 
 
Vielä ehdit tehdä aineettoman lahjoituksen/ voit antaa äänesi tallenteena historiaan: 
https://yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta  

https://yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta


******* 
Ajankohtaista:  
 
OAJ PKS: n kevätkokous to 29.4.2021 (infoa lähempänä kokouksen järjestämistavasta)  
 
Työhyvinvointi jatkuu teemana vuonna 2021:  
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/tyohyvinvointirahaston-haku-
aukeaa-maaliskuun-alusta/ 
 
******* 
Koronaepidemiatilanne:  
https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/alueellinen-
koronavirusepidemiatilanne-ja-suositukset 
 
THL: n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on määritellyt tulevan 
koronarokotteen ensimmäisenä saavat väestöryhmät. Rokotetietoa linkissä (mRNA-rokote 
otettu käyttöön Suomessa):   
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-
koronavirus 
 
******* 
 
Puheenjohtajan askelmerkit:  
 
Puheenjohtajana työskentelen pääsääntöisesti torstaisin Akavatalolla (3 krs.), mutta koronaepidemian 
vuoksi ilmoitathan tulostasi/ varaat ajan etukäteen asiointiin. Voimme myös tavata puhelimitse ja/tai 
sähköisissä verkkotyöympäristöissä. Ollaan yhteyksissä. 
 
OAJ PKS: n alueasiamieheksi valittiin Antti Piiroinen. Hän työskentelee myös torstaipäivät 
pääsääntöisesti yhdistysasioiden parissa toimistolla, ja on sovitusti tavoitettavissa eri yhteyksissä 
yhteistyöverkostojen rakentamisissa.  
Antin tavoitat: antti.piiroinen@espoo.fi 
 
Iloa ja valonhetkiä päiviisi toivottaen  
 
Ulla Jauhiainen 
Puheenjohtaja 
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