
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2021 viimeinen kokous  

 

Hallitus kokoontui perjantaina 17.12.2021. Kokous alkoi sovittuna aikana, osallistujia saapui paikalle 
aloituksen jälkeen ruuhkan takia, osa ei saapunut ollenkaan koronan 
takia. Force majeure. Pidettiin hybridikokous, koska mahdollisimman moni haluttiin mukaan. Tavalla tai toisella 
kokoonnuttiin kahdeksannen kerran. Ensimmäistä kertaa paikalla oli Jabra. Se ei ollut yhdistyksen oma, vaan 
lainattu. Oli kyllä kätevä. Eikä maksaisi paljon.  

 

Kokoonnuttiin Savotassa, jonka vastapäätä komeilee Tuomiokirkko. Se on hyvä maamerkki. Kokoustilassa ei 
ollut meidän lisäksi muita, mutta tuoleilla oli tyynyjä ja räsymaton palasia. Ne liukuivat istuttaessa ja vähän 
väliä niitä aseteltiin. Epäselväksi jäi, pitikö niiden pehmustaa pakaroita vai selkää. Ensimmäistä 
kertaansa paikalla oli myös yksi varajäsen. Kiitin häntä osallistumisesta ja kysyin, miten menee. Yhdistystoiminta 
kiinnostaa ja sillä on jatkuvuutta. Oltiin laillisia, päätösvaltaisia ja riehakkaita. Läppäreitä kaivettiin esille, mikkejä 
testattiin ja pistorasioita etsittiin. Sellainen löytyi seinästä. Viereisissä pöydissä supistiin ilman 
puheenvuoroa. Otin tehtäväkseni tuijottaa supisijoita ja elehtiä hiljaisuuteen kannustavasti. Oltiin sentään 
kokouksessa. Elekieli riitti, paitsi kerran korotin ääntäni minäkin. Maltetaanpa vielä hetki kuunnella!   
Ajankohtaisina asioina kuultiin sopimustavoitteista, lakkoavustuksesta, varhaiskasvatuslaista ja 
valtuustovaaleista. Yksi alueen paikallisyhdistyksistä on muuttunut ceestä beeksi. Järjestörakenne 
selkeytyy. Siirsin läppärini syliini, koska halusin saada sen turvaan. Vastapäätä istuvan alkumalja ja 
vissylasi pelottivat.  Puhuin yhdistystoiminnan hyvistä 
asioista. Eräs ilmoitti löytäneensä ystäviä. Kannustin opettajuuden arvostuksen loppukiriin. On arvostettava 
erityisesti alkuvuoden aikana näkyvästi. Se vaikuttaa neuvotteluiden onnistumiseen.  

 

Ammatillisen työryhmän vetäjä ilmoitti lopettavansa. Hän sai kiitokset hyvästä työstään. Vissylasi 
kaatui, pöytäliina kastui ja paidalle meni vain vähän. Onneksi läppäri oli turvassa. Minä ennakoin tämän.  
Koska oltiin ravintolassa, alkuun tarjoiltiin alkupalat. Hämärässä oli vaikea nähdä mitä kaikkea lautasella 
oli.  Arvelin, että ohrapuuroa fiinisti ja lihaa. Myöhemmin kuulin, että hirveä ja ruisrisottoa lakkahöysteellä. 

 

Päätettiin uusien toimijoiden ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksesta, synttärityöryhmän 
kokouspalkkiosta, käännöstyön korvaamisesta, työhyvinvoinnista ja synttäreistä syksylle 2022.  Päätettiin, että 
hallitus kokoontuu 18.1., 3.3., 30.3., 25.4. ja 20.5. Yhdistystoiminnalla on jatkuvuutta. Toivon, että hallitus 
kokoontuu toukokuun jälkeenkin, vaikka niin ei päätetty.   
Päätettiin viestintäsuunnitelmasta. Yhdistysasioita ei whatsapata viikonloppuisin ja whatsapataan vain hänelle, 
jota asia koskee. Ei koko ryhmälle. Tässä pysyttiinkin lauantaiaamuun kello seitsemään, 
jolloin whatsappryhmä heräsi.  

 

Talousasioissa aiheena oli yhdistyksen varojen hoito. Kuultiin esitys ja sovittiin, että 
aiheeseen palataan. Pulmana on, että yhdistyksen tilillä on paljon rahaa.  

 

OAJ:n valtuustovaaleja valmisteleva YSIn keskusvaalilautakunta nimettiin ja hallituksen vaalia valmistelevan 
toimikunnan jäsen ja varajäsen valittiin. Saapuneet kirjeet todettiin saapuneiksi. Kohotettiin malja 
puheenjohtajalle. Hän jakoi kiitoksia.  
Olipahan savotta.  

 

  

  

 

 

 

 



 


