
 
KOULUTUSKALENTERI 2021   LUONNOS  PÄIVITETTY 22.10.20 
 
KEVÄT 2021 
 
Esimiesten koulutus 5.2.2021/ Länsi-Pohja 
 

 kohderyhmä: esimiehet 
 tavoite: hallitus määrittää 
 vastuuhenkilö: Susanne Nyman  
 paikka: etänä 

 
Yhdistysaktiivien neuvottelupäivät 19.-20.2. Rovaniemi 
 

 kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja puheenjohtajat tai muut yhdistyksen valitsemat 
edustajat 

 tavoite: paikallisen edunvalvonta- ja muun toiminnan kehittäminen 
 vetäjät; edunvalvontatiimi 

 
Jaoksien järjestämät koulutukset  
 

 kohderyhmä: yhteysopettajat 
 tavoite: jaokset päättävät tilaisuuksien ajankohdan ja sisällöt 
 vetäjät; jaoksien vetäjät 

 
 
Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät, OAJ määrittää ajankohdan ja paikan    
 

 OAJ vastaa järjestelyistä 
 
 
Jatko-Nope, toukokuussa 
 

 kohderyhmä: Nope-kurssin käyneet vuosina 2014-2018 
 tavoite: Täydennetään Nope-koulutuksessa saatuja tietoja opettajan työhyvinvoinnista 

ja palkkauksesta. Tutustutaan työsuojeluun. 
 vetäjät: NOPE-kouluttajat 

 
SYKSY 2021 
 
Pohjoisten alueyhdistysten työvaliokuntien syysneuvottelupäivät 16.-17.9. 
 

● kohderyhmä OAJ Lapin, OAJ Kainuun ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan valitsemat 
 edustajat 
● tavoite: alueellisen edunvalvonnan tehostaminen ja paikallisten toimijoiden 
 vertaistuki 



● paikka:  
● OAJ Lapin alueyhdistyksen vuoro järjestää 

 
 
OAJ on the road, (OAJ määrittää ajankohdan), Rovaniemi   
 

● iltatilaisuus jäsenille, joiden kustannuksiin (ruoka ja matkat) OAJ Lappi 
osallistuu, OAJ maksaa 20 euroa/osallistuja  
● OAJ Roi py ja OAJ järjestävät yhdessä 
● paikallisyhdistysten kautta mainostetaan tilaisuutta 
  

 
 
Vaka-seminaari, 3-4.10. Levi  SIIRRETÄÄN VUODELLE 2022 
 

 kohderyhmä:  OAJ:n lappilaiset varhaiskasvatuksen jäsenet 
 tavoite: Vaka-tiimi määrittää tavoitteen 
 vastuuhenkilö: VAKA-tiimi 

 
Varhaiskasvatuksen opettajapäivät 25.-26.9., Rauma 
 

 kohderyhmä:  OAJ:n lappilaiset varhaiskasvatuksen jäsenet 
 tavoite: Vaka-tiimi määrittää tavoitteen 
 vastuuhenkilö: VAKA-tiimi 

 
Esimiesten koulutus syksyllä/ Keski-Lapin ja Pohjois-Lapin jaos 
 

 kohderyhmä: esimiehet 
 tavoite: hallitus määrittää 
 vastuuhenkilö: Susanne Nyman  
 paikka: etänä 

 
Maailman opettajien päivä 5.10. 
 

 kohderyhmä: paikallisyhdistysten tai niiden jäsenyhdistysten henkilöjäsenet 
 tavoite: opetusalalla toimivien yhteishengen kohottaminen ja opettajuuden profiilin 

nostaminen 
 voidaan järjestää myös kolmena samansisältöisenä tilaisuutena jaoksissa 
 JÄRJESTÄMINEN  paikallisyhdistyksien vastuulla, alueyhdistys tukee 20 e/osallistuja 

nimilistan mukaan 
 
Alueelliset Yt/ts-päivät lokakuu , Rovaniemi 
 

 kohderyhmä työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet, yt-henkilöt 

 tavoite: työsuojelun ajankohtaiset asiat 
 yt-yhdyshenkilö Teppo Mikkonen vastaa järjestelyistä 

 
 



Syysseminaari/vuosikokous   
 

 kohderyhmä: paikallisyhdistysten valitsemat edustajat 
 seminaarin tavoite: hallitus päättää 
 seminaari järjestetään la aamupäivällä, vuosikokous iltapäivällä 
 ammattiryhmät kokoontuvat vetäjiensä johdolla perjantai-iltana  
 paikka:  

 
 
Eläketilaisuus järjestetään webinaari-tyyppisenä koulutuksena syksyllä 
 

 kohderyhmä: paikallisyhdistysten sellaiset jäsenet, jotka valmistautuvat jäämään 
eläkkeelle viimeistään vuonna 2026 

 tavoite: tutustutaan työurallaan pitkälle edenneiden opettajien kannalta eläkkeelle 
jäämiseen ja työssä jaksamiseen. 

 vastuuhenkilö: hallitus määrittää 
 tietoisku nauhoitetaan myöhemmin katsomista varten 

 
 
Ammatillisten opettajien koulutuspäivät syksyllä 
 

 kohderyhmä: ammatilliset opettajajäsenet 
 tavoite: OAO-tiimi määrittää 
 aika ja paikka: OAO-tiimi määrittää 
 sisältö: OAO-tiimi määrittää 

 
 
Ysiläisten koulutuspäivä  
 

 kohderyhmä: paikallisyhdistysten ysiläiset jäsenet 
 tavoite: YSI-tiimi määrittelee tavoitteet 
 vetäjä: YSI-tiimi 
 aika ja paikka: YSI-tiimi määrittää 
 sisältö: YSI-tiimi määrittää 

 
 


