Hyvät jäsenet, ohessa puheenjohtajapostia

Tulevia tapahtumia:
Eläkeinfo ke 17.3. aamupäivä, webinaari (ilmoittautumislinkki mainoksessa)
Kuntavaalit 2021 :
Webinaaripäivät oppivelvollisuuden laajentamisesta ja Kuntavaalit 2021 (Helsinki 17.3., EspooKauniainen 18.3. ja Vantaa 6.4.), ilmoittautumislinkit mainoksessa
*******
Mainostilaa Kuntavaaliehdokkaille tarjolla:
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys (OAJ PKS) ja Helsingin opettajien ammattiyhdistys (HOAY) tarjoaa
mahdollisuuden hyödyntää yhdistysten kustantamaa mainostilaa kuntavaaleissa ehdolla oleville
jäsenille. Ilmoita tiedot ke 3.3.2021 mennessä ohessa olevaan linkkiin:
1. Valitse kaupunki, jossa OLET EHDOLLA.
2. KIRJOITA sen kaupungin viestikenttään SUKUNIMI + ETUNIMI + PUOLUE
3. LÄHETÄ kasvokuva (ilman puoluetunnuksia) osoitteeseen: antti.piiroinen@espoo.fi.
Varmista, että kuvan tiedostonimi on muotoa: Sukunimi Etunimi.
Keräämme tiedot jäsenistä yhdeksi lehti-ilmoitukseksi, joka julkaistaan ilmaisjakeluissa: Helsingin
Uutisissa, Vantaan Sanomissa ja Länsiväylässä.
Huomioithan, että julkaistun mainoksen myötä tieto OAJ- jäsenyydestäsi tulee julkiseksi.
Huomioithan lisäksi, että tämä koskee VAIN OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja HOAY: n
jäseniä!
Ilmoittautumislinkki https://forms.gle/HhCcvyEwt8bpTrd98
*******
Educassa kuultua:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/puoluejohtajat-tiivistivat-videolle-vaalienkoulutustavoitteitaan/
*******
Kuntavaalit 2021 äänestyspäivä on sunnuntaina 18.4.2021.
https://vaalit.fi/aikataulut-kuntavaaleissa

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!
*******
Luento Tunnejohtamisesta on suunniteltu keväälle alun perin ke 14.4.2021 klo 16 alkaen. Luennoitsijana
tilaisuudessa Camilla Tuominen, KTM, tietokirjailija, tunnekouluttaja, startup yrityksen toimitusjohtaja.
Tilaisuudesta on tulossa lisätietoa myöhemmin (ilmoittautuminen, luentotapa yms.).
Seuraava eläkeinfotilaisuus 19.5. (tarkemmat ohjelmatiedot ja ilmoittautumislinkki ilm. myöhemmin)
*******
Yhdistys täyttää 10 vuotta huhtikuussa- meillä on siis juhlavuosi tänä vuonna. Sen kunniaksi yhdistys on
tehnyt sopimuksen vuodelle Cityshoppari-mobiilidatan käytöstä jäsenilleen. Tammikuun kirjeessä on
lähetetty kirjautumisohje ohjelman lataamiseksi (Google Play, App Store ja Huawei AppGallerysovelluskaupat). Myös englanninkielistä versiota toivottiin ohjeesta, se liitteenä.
Jatkossa saamme CityShopparilta tietoa uusista jäseneduista kuluvan vuoden aikana.
CityShopparin uutiskirjeen voi tilata tästä linkistä:
https://cityshoppari.fi/uutiskirje/
Mukavia hetkiä CityShopparin tarjousten avulla arkeesi.
*******
Ohessa myös tervehdys Turvasta-mainoskirje
********
Vielä ehdit tehdä aineettoman lahjoituksen/ voit antaa äänesi tallenteena historiaan:
https://yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta
Paljon on jo lahjoitettu puhetta, mutta vielä 2000 tuntia tavoitteesta puuttuu…
Tekoälyn kehittämisessä tarvitaan puhetta- kaikissa muodoissa, erilaisilla murteilla ja painotuksilla. Puhu
ja haasta muutkin puhumaan.

*******
Ajankohtaista:
OAJ PKS: n kevätkokous to 29.4.2021 (infoa lähempänä kokouksen järjestämistavasta)
*******
Koronaepidemiatilanne:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta
*******

Puheenjohtajan askelmerkit:
Osallistuimme alueasiantuntija Antti Piiroisen kanssa Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien
neuvottelukunnan keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 17.2.2021. Puheenvuorossa toimme esiin
kantamme muun muassa opettajien rokottamisen tarpeellisuudesta riskiryhmien jälkeen, lähiopetuksen
merkityksestä ryhmäytymisen ja opintojen tavoitteiden saavuttamisen edistäjänä, sekä opettajien työn
kuormittavuudesta OAJ: n fiilismittaritulosten avulla.
Ilmoitimme mieluusti olevamme käytettävissä jatkossakin kansanedustajien neuvottelukuntatyössä
osaltamme.
Työskentelemme toimistolla Antin kanssa torstaisin.
Alueasiantuntija Antti Piiroinen, antti.piiroinen@espoo.fi

Kirpakkaa pakkaspäivää toivottaen (ja mukavaa lomaa teille, joilla se on edessä ensi viikolla)
Ulla Jauhiainen
Puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseutu

