
  

 

 

 

 

 

 

Hyvät OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen jäsenyhdistykset, 

Tässä yhdistystiedotteessa saatte tietoa ajankohtaisista alueyhdistysasioista. Voitte 

halutessanne välittää tiedotteen yhdistyksenne hallitukselle ja muille aktiiveille. 

 

Alueyhdistyksen tapahtumat ja koulutukset 

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja jäsentemme terveyden turvaamiseksi OAJ 

on päättänyt joko peruuttaa, siirtää tai järjestää etäkoulutuksena kaikki kevään 2020 

koulutukset ja seminaarit. OAJ suosittelee myös jäsenyhdistyksilleen, että ne toimivat 

samoin. 

Viranomaisohjeiden mukaan matkustamisen suhteen tulee käyttää erityistä varovaisuutta 

ja välttää kaikkea lähikontaktia. Hallitus on linjannut, että suuret yleisötapahtumat 

perutaan. 

Noudatamme OAJ:n ohjetta ja edellä mainituista syistä myös OAJ Päijät-Häme peruu tai 

siirtää kaikki kevään koulutukset ja tapahtumat järjestettäväksi myöhemmin, ellei 

epidemiatilanne olennaisesti muutu. Myös työryhmien, jaosten ja työsuojeluverkoston 

kokoukset perutaan. Hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset järjestetään etänä tai muuten 

soveltuvalla tavalla. Jos on tarpeen, muitakin kokouksia voidaan järjestää etä- tai 

sähköpostikokouksina. Ryhmien vetäjät ilmoittavat erikseen, jos näin toimitaan.  

Yhdistyksen vuosikokoukseen ei voi sääntöjen mukaan pitää etäkokouksina. OAJ on 

ohjeistanut yhdistyksiä odottamaan hetkeä, jolloin kokoukset voidaan järjestää turvallisesti. 

Vaikka kokoukset pidettään sääntöjen vastaisesti myöhässä, ei siitä seuraa yhdistykselle 

sanktioita. Seuraamme tilannetta ja informoimme myöhemmin vuosikokouksen 

ajankohdasta.  

Kevään koulutusten ja tilaisuuksien eteen on tehty runsaasti suunnittelutyötä, ja 

ilmoittautumisia on tullut valtava määrä. Pahoittelemme tapahtumien peruutuksista 

aiheutunutta mieliharmia, mutta tarkoituksena on turvata jäsenten ja aktiivien terveys 

poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Kiitos ymmärryksestä! 

 

Nettisivujen uudistuminen 

Useiden OAJ:n alueyhdistysten sivut uudistuvat kevään aikana ilmeeltään yhtenäisiksi. 

OAJ Päijät-Hämeen nettisivuja on rakennettu tammikuusta asti ja valmista pitäisi olla 

viimeistään loppukeväästä. Sivut toimivat nykyisiä paremmin myös mobiililaitteilla. 
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Ilmoittelemme erikseen, kun sivut avataan. Siihen saakka kannattaa seurata yhdistyksen 

Facebookia. Seuraavalta sivulta näet, miltä uudet sivut näyttävät tällä hetkellä: 

 

 

 

Järjestövalmiuspuhelut 

OAJ hallitus on päättänyt järjestää maaliskuussa soittokierroksen jäsenille. Jäsenten 

mielipiteitä halutaan kuulla järjestövalmiusasioihin liittyen. Päijät-Hämeen alueella 

soitetaan neljällesadalle jäsenelle. Puheluiden soittajina toimivat alueyhdistyksen aktiivit. 

Puhelu kestää muutaman minuutin ja sen aikana kaikilta jäseniltä kysytään samat 



järjestövalmiuteen liittyvät kysymykset. Jos puhelun aikana jäsen haluaa keskustella 

tarkemmin jostakin järjestövalmiuteen tai edunvalvontaan liittyvästä asiasta, hänen 

yhteystietonsa otetaan ylös ja OAJ:n toimistosta ollaan häneen yhteydessä. Toivottavasti 

mahdollisimman monella on aikaa vastata yhdistyksemme reippaiden soittajien puheluihin 

ja keskustella hetki järjestövalmiusasioista. 

 

  

 

Yhdistysterveisin, 

Heli Pohjonen                                                                                                                                                  

puheenjohtaja 

 

JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat 

Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat (tiedoksi) 

 

 


