Alueyhdistystiedote joulukuu 2021

Syksy on kääntynyt talveksi ja pian on aika huokaista. Korona on asettanut
paljon haasteita arkeen ja olemmekin pyrkineet muokkaamaan myös
alueyhdistyksemme toimintaa niin, että pystymme palvelemaan monipuolisesti
tässäkin ajassa.
OAJ Pohjois-Savon hallitus on suunnitellut kevään toimintaa varovaisen
toiveikkaasti. Toivomme että pääsemme kokoontumaan yhteen, mutta tilanteen niin
vaatiessa siirrämme tapahtumiamme turvalliseen ajankohtaan.
Järjestämme bussikuljetuksen Educa-messuille perjantaista sunnuntaihin 28.30.1.2022. Viimeistä ilmoittautumisajankohtaa on siirretty tammikuulle. Lisätietoa
löydät täältä: Bussikyyti Educaan | OAJ Pohjois-Savo (oajpohjoissavo.fi) . Messuille
voi rekisteröityä osoitteessa www.educamessut.fi .
OAJ Pohjois-Savo on täyttänyt jo 11 vuotta! Sitä juhlimme kylpylähotelli
Rauhalahdessa perjantaina 11.2. Semmareiden johdolla.
Helmikuussa Suomen opet pääsevät etäkokkailemaan yhdessä Kape Aihisen
johdolla. Nappaa kalenteriisi perjantai-ilta 18.2., lisätietoa on tulossa pian!
ALUEYHDISTYKSEN MUUT TAPAHTUMAT:
4.-5.2. Vapaan sivistystyön koulutus
4.-5.2. Varhaiskasvatuksen esimiesten koulutus
18.-19.3. Tulevaisuuden Toivot, osa 3
8.-9.4. KOPE-koulutus
20.4. Vuosikokous
Lisää suunnitellaan vuoden alussa.
Valtuustovaalien ehdokasasettelu on käynnissä! Löytyisikö sinusta tai
lähipiiristäsi järjestöaktiivi, joka olisi valmis pohtimaan järjestön toiminnan
suuntaviivoja ja esimerkiksi valitsemaan järjestöllemme uuden puheenjohtajan?
Tietoa ehdokkaaksi asettumisesta löydät täältä: Näin asetut ehdolle (oaj.fi)
OAJ tuo aluevaalikeskusteluun opettajien näkökulman. Vaalitavoitteet löytyvät
täältä: OAJ:n aluevaalitavoitteet: Koulutuksen tukipalvelut turvattava, opettajien
voitava keskittyä opettamiseen
Tulevissa sopimusneuvotteluissa OAJ:n tavoitteena on monivuotinen
palkkaohjelma. Sen turvin mahdollistettaisiin parannuksia palkkoihin ja muihin
työehtoihin. OAJ:n sivulta OAJ neuvottelee löydät uutisia sopimusneuvotteluista .
Muista myös Työelämäopas (oaj.fi) , josta löydät tietoa esimerkiksi alan
työehdoista ja vastauksen moniin kysymyksiin. Myös oma luottamusmiehesi sekä
paikallisyhdistyksesi ovat tukenasi!
OAJ Sauna on lämmin. Pääset vaihtamaan ajatuksiasi Howspace-alustalla
toimivalla vuorovaikutteiselle keskustelualustalla kirjautumalla tästä linkistä .

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä
työelämässä. Tietoa löydät täältä: KIILA-kuntoutus työssäoleville - kela.fi . Syksyllä
2022 on alkamassa perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstölle on suunnattu
kuntoutus, siihen voit tutustua sivulla Hae Kiila-kuntoutukseen (oaj.fi)
Muistattehan käydä kurkkaamassa myös nettisivuihimme www.oajpohjoissavo.fi
sekä Facebook-sivuumme Oaj Pohjois-Savo | Facebook .
Meidät löytää nyt myös Instagramista nimellä oajpohjoissavo .
Tule joulu, tuo pehmeää lunta
puiden oksiin hauraisiin.
Joulun rauhaa, kuin suloista unta
tuo mieliimme kiireisiin.
Lämmintä ja lempeää joulua
sekä kaikkea hyvää vuodelle 2022!
OAJ Pohjois-Savon hallitus

