
 

Alueyhdistystiedote 27.5.2021 

 Lämmin tervehdys! 
 
Alueyhdistyksemme uusi hallitus on aloittanut tarmokkaan toimintansa. 
Vuosikokouksemme pidettiin 14.4. ajan hengen mukaisesti Teamsissa. 
Puheenjohtajaksi valittiin erityisluokanopettaja Mervi Berg Pielavedeltä, 
varapuheenjohtajiksi Mika Mulari ammatillisista opettajista (YSAO / Iisalmi) ja 
Peppina Parkkinen varhaiskasvatuksen opettajista (Kuopio). Alueyhdistyksen 
tiedottajana toimii Minna Parviainen Kuopiosta ja koulutusvastaavana Jouni 
Virtanen Varkaudesta. Alueasiantuntijamme on Pekka Sutinen Siilinjärveltä ja 
Kuopiossa Kirkkokadun toimistossa häärii Anna Hyvärinen. 
Myös paikallisyhdistyksissä on varmasti tapahtunut toimihenkilövaihdoksia. 
Muistattehan ilmoittaa puheenjohtajan, sihteerin, pääluottamusmiehen, 
työsuojeluvaltuutetun tai järjestövalmiuspäällikön vaihdoksista Annalle 
toimisto@oajps.fi . Ensi syksynä toivomme jokaisen paikallisyhdistyksen lähettävän 
meille yhdistyksestään pienen esittelyn Facebookissa jaettavaksi.  
 
 
Kuntavaalien ennakkoäänestys on menossa. Suomessa on maailman parhaat 
opettajat. Jokaisessa kunnassa annetaan maaliman parasta opetusta, jos 
kuntapäättäjät niin haluavat! OAJ:n kuntavaalisivua 
www.oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-2021 
kannattaa hyödyntää kuntavaalivaikuttamisessa. 
Osoitteesta 
https://www.oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-
2021/vaalikone/ puolestaan löydät OAJ:n oman 
kuntavaalikoneen. Käy kurkkaamassa, kuka 
paikkakuntasi ehdokkaista on 
koulutusmyönteinen! 
 
Ja olisipa vaan mahtavaa, jos jokainen 
paikallisyhdistys onnittelisi kuntavaaleissa 
läpimenneitä viimeistään elokuun alussa 
henkilökohtaisella viestillä esimerkiksi postin tai sähköpostin kautta.  
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OAJ:n Opettajuuden arvostus -hanke on jo 
hyvässä vauhdissa. Hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta.  
Kannustamme kaikkia osallistumaan kampanjaan 
esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa.  
Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta  
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-
tulevaisuuksia/ 
 
Hankkeen alueellinen yhteyshenkilö on  
Minna Parviainen  
minna.parviainen1@opedu.kuopio.fi  
 

 
 
Paikallisyhdistyksiä houkutellaan järjestämään paikallisille päättäjille "Päivä opettajana" -
kokemus. Asiasta löydätte lisää tietoa sekä pääsette ilmoittautumaan mukaan 6.5.2021 
julkaistusta yhdistystiedotteesta. Kun käytte ilmoittautumassa toukokuun aikana, pääsette 
mukaan myös mukavaan arvontaan. 
  
Syksyllä meitä odottaa monta mukavaa yhteistä juttua!  
Tapaamme toivottavasti livenä esimerkiksi Uusien opettajien illassa 24.8. ja Alueellisilla YT-
päivillä 23.–24.9. Virtuaalisesti kohtaamme Oppilaitosturvallisuusluennoilla 7.9. ja 28.9.  
OAJ on the Road saapuu Kuopioon torstaina 9.9. ja juhlimme isosti perjantaina 8.10. 
Maailman opettajien päivää, alueyhdistyksen 11-vuotissynttäreitä (ne 10-vuotissynttärit 
jäivät koronan jalkoihin) ja arvostushanketta. Luvassa on livemusiikkia hyvässä seurassa.  
Eikä tässä vielä kaikki! Lisätietoa tulevista tapahtumista lähetämme paikallisyhdistyksille heti 
elokuussa. 
 
Seuraattehan myös Facebook-sivujamme Oaj Pohjois-Savo sekä uudistettuja nettisivujamme 
https://www.oajpohjoissavo.fi/  
Alueyhdistyksen julkaisuja saatte jakaa myös paikallisyhdistystenne omilla somekanavilla. 
 
Toivotamme teille kaikille rentouttavaa, palauttavaa kesää! 
 
Mervi Berg 
puheenjohtaja 
OAJ Pohjois-Savo 
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