Alueyhdistystiedote 5.10.2021
Hyvää Maailman opettajien päivää! Maailman opettajien päivän tarkoituksena on muistuttaa
opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. Kiitos että teet työtä hyvän
tulevaisuuden eteen!
Kuntien ja kaupunkien työpaikoilla käydään tänä syksynä työsuojeluvaalit. On tärkeää, että
OAJ:n jäsenet pääsevät vaikuttamaan koulujen ja oppilaitosten työhyvinvointiin.
OAJ:n arvostushanke ja OAJ Pohjois-Savo haastavat sinut mukaan sanomaan somessa
#kiitosopettaja Maailman opettajien päivänä 5.10. Tuleeko sinulle mieleen tärkeää opettajaa
omien kouluvuosiesi ajalta tai vaikkapa lapsesi elämästä? Kannustamme sanomaan heille
kiitokset julkisesti. Haasta ystäväsi ja myös paikalliset päättäjät mukaan! Voit myös osallistua
Marimekon paitojen arvontaan OAJ Pohjois-Savon Facebook-sivulla ja Instagramissa 5.10.
Arvostushanketta alueellamme luotsaa Minna Parviainen.
OAJ Pohjois-Savolla on käynnissä myös Tiina Karjalaisen organisoima esimieshanke, jonka
avulla tarjotaan ja kehitetään juuri esimiehille suunnattua koulutusta ja tukea.
OAJ Sauna on lämmin. Pääset vaihtamaan ajatuksiasi Howspace-alustalla toimivalla
vuorovaikutteiselle keskustelualustalla kirjautumalla tästä linkistä .
Educaa ja OAJ-risteilyä suunnitellaan toteutettavaksi lähitapahtumana. Messuille voi jo
rekisteröityä osoitteessa www.educamessut.fi . Risteilymyynti alkaa 5.10. klo 9.
OAJ järjestää Koulutusvaikuttaja-luentosarjan. Kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija Maaret
Kallion luennon pääset kuuntelemaan tästä: Voimaa ja toivoa – katso ja kuuntele
kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallion luento (oaj.fi) . Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa
puolestaan luennoi täällä: https://youtu.be/TLhzbRI15io
OAJ:N JA SOOLIN YHTEISET WEBINAARIT:
27.10. Koulukiusaaminen ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen
8.12. Virkahaku, CV:n tekeminen ja työnhaku
25.1. Sijaistaminen
• Linkit löytyvät sivulta OAJ:n ja SOOLin yhteiset webinaarit . Samalta sivulta löytyvät myös
tallenteet moniammatillisesta yhteistyöstä sekä aiheesta Oma talous kuntoon.

ALUEYHDISTYKSEN TAPAHTUMAT:
5.–12.10. Karanteeniteatterin stream tarjolla (Martti Suosalo, Anna-Kaisa Palo ja Ari
Kauppila, ohjaus Taru Mäkelä: Voi luoja!)
7.10. klo 17–18. Pessimismipedagogiikka, etäluento.
11.10. Haastavasti käyttäytyvät vanhemmat, etäluento
3.11. Jäsenilta – kerro terveisesti tulevan neuvottelukierroksen tavoitevalmisteluun.
Livetilaisuus.
10.11. Minna Huotilainen: Aivoturvallisuus, etäluento
16.11. Esimiesten koulutuspäivä
11.2. OAJ Pohjois-Savon vuosijuhlat – Luvassa mukavaa illanviettoa laatuseurassa!
Kutsut tapahtumiin lähetetään yhteysopettajien kautta.

OAJ on jo neljättä kertaa Nenäpäivän pääyhteistyökumppanina. Nenäpäivän teemana on tänä
syksynä kiitollisuus. Haluamme kiinnittää suomalaisten huomiota siihen, miten iso ja tärkeä asia
meille jokaiselle omassa elämässä mutta myös koko yhteiskunnalle on se, että meillä on osaavat
opettajat ja mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. OAJ haluaa taas
tehdä hyvää ja kerätä Nenäpäivässä ennätyspotin maailman lasten hyväksi.
Muistattehan käydä tutustumassa myös nettisivuihimme www.oajpohjoissavo.fi sekä Facebooksivuumme Oaj Pohjois-Savo | Facebook. Ota myös seurantaan juuri avattu Instagram-tilimme
@oajpohjoissavo.
Koko OAJ Pohjois-Savon hallitus toivottaa teille kaikille iloa, valoa ja intoa syksyyn!
Mervi Berg
puheenjohtaja

