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 YHDISTYSTIEDOTE 1/2015 
 

 

 

Tiedote OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenille! 
 
 
Tässä yhdistystiedotteessa on tietoa: 

1. Eduskuntavaalit 2015 
2. OAJ Pääkaupunkiseudun eduskuntavaalitilaisuudet 
3. Pääkaupunkiseudun vuoden esimies 2015  
4. Koulutus yhdistysten uusille toimijoille 17.-18.4.2015 Sokos Hotel Flamingo 
5. Vuoden koulun tai oppilaitoksen valinta 
6. Uusien opettajien palkkaus lukuvuodeksi 2015-2016 
7. Vakuutukset Turvassa 
8. Koululiikuntaliitto liikuttaa OAJ:n jäseniä 
9. Muuta ajankohtaista 

 
 
 

1. Eduskuntavaalit 2015 
 
OAJ tukee jäsentensä henkilökohtaista vaalityötä myöntämällä Opettala-lehden ilmoituksista 80 
prosentin alennuksen. Jäsenten vaali-ilmoitusasioita hoitaa Jaana Lainen (jaana.laine@oaj.fi). 
Ehdokkaana olevat OAJ:n jäsenet voivat tilata oman vaalipiirinsä jäsenten postiosoitteita vaalityö-
hön 50 € tilaushintaan (ei sähköpostiosoitteita). Tilaukset toimitetaan järjestöasiamies Pekka Sil-
kosuolle (pekka.silkosuo@oaj.fi). OAJ:n yhdistykset eivät tue rahallisesti vaalityötä, mutta edistä-
vät monin muin tavoin koulutusmyönteisten ehdokkaiden läpimenoa. 
 
Pääkaupunkiseutu tarjoaa jäsenetuna eduskuntavaaliehdokasjäsenille internetsivustoltamme ti-
laa. Ilmoita nimesi, puolueesi sekä yhteystietosi tiedottajallemme Susanna Attilalle 27.3.2015 tie-
dottaja@oajpaakaupunkiseutu.fi, niin lisätään ne sivuillemme. 
 
 

2. OAJ Pääkaupunkiseudun eduskuntavaalitilaisuudet 
 

 18.3.2015 klo 13-15.30 Eduskunnan pikkuparlamentissa aiheena kolmiportaisen tuen toteu-
tuminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisätietoa liitteessä ja yhdistyksen inter-
netsivuilla: http://oajpaakaupunkiseutu.fi/2711/tilaisuus-kolmiportaisen-tuen-toteutumisesta-
varhaiskasvatuksessa-ja-perusopetuksessa/ 

 
 31.3.2015 klo 17-19, osoitteessa Maistraatinportti 2, Helsinki  järjestämme yhteistyössä Aka-

va-Uusimaan kanssa eduskuntavaalitilaisuuden. Lisätietoa yhdistyksen internetsivuilta. 
 
 

3. Koulutus uusille yhdistystoimijoille 17.-18.4.2015 Sokos Hotel Flamingo 
Kutsukoulutus yhdistysten ja niiden alayhdistysten uusille sekä muuten päivitystä kaipaaville 
toimijoille. Yhdistykset voivat lähettää 1-2 osallistujaa, yhdistyksen omavastuu 50 euroa. Kou-
lutukseen mahtuu 30 henkeä. 
 
 

4. Pääkaupunkiseudun Vuoden esimies 2015 
 

OAJ Pääkaupunkiseutu näkee johtamisen yhdeksi tärkeimmistä välineistä työyhteisöjen kehitty-
miseen sekä työhyvinvointiin. Haluamme palkita ansiokkaasti yhteisöjään johtaneita kasvatus- ja 
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opetusalan esimiehiä. Vuonna 2014 vuoden esimieheksi valittiin Rauno Peltoniemi Stadin ammat-
tiopistosta. Lisäksi Eija-Liisa Törmälälle Nöykkiönlaakson koulusta myönnettiin kunniamaininta.  
Haemme nyt vuoden esimiestä 2015.  

 
Esitykset pääkaupunkiseudun vuoden 2015 esimieheksi vapaamuotoisine perusteluineen pyyde-
tään lähettämään 17.3.2015 mennessä alueyhdistyksen puheenjohtajalle osoitteeseen puheen-
johtaja@ oajpaakaupunkiseutu.fi. Vuoden esimiehen valinta julkistetaan OAJ Pääkaupunkiseudun 
kevätkokouksessa 29.4.2015. 

 
 

5. Vuoden koulun tai oppilaitoksen valinta 
 
Kilpailu vuoden koulun/oppilaitoksen/päiväkodin nimeämisestä julistetaan 25. kerran. Ehdotuksia 
palkinnon saajaksi otetaan vastaan ajalla 21.2.–25.3.2015. 
 
Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -tunnustuksen saa yksikkö, jonka toiminta on esimerkillistä 
ja jossa viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat ja päiväkodin lapset. Tunnustus on todis-
tus suomalaisen koulu- ja kasvatusjärjestelmän korkeasta tasosta sekä mallikelpoisesta työyhtei-
söstä. Viime kevään voittaja oli Hämeenkylän koulu Vantaalla ja kunniamaininnan sai Rinnekodin 
koulu Espoosta. 
 
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää OAJ:n valtakunnalliset piirit, opettajien ammattiyhdis-
tykset sekä yksittäiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Itseään ei voi ehdottaa, mutta esitykset 
vanhempainyhdistyksiltä sekä oppilaitosten tai päiväkotien ylläpitäjiltä ovat tervetulleita. Ehdotuk-
seen on liitettävä kirjalliset perustelut sekä esittäjän ja ehdokkaan yhteystiedot. 
 
OAJ:n hallitus on kokouksessaan 10.–11.2.2015 nimennyt palkintoraadin. Raadin puheenjohtaja-
na toimii Jaana Alaja sekä raadin jäseninä Tarja Ojanen ja Pasi Repo. Raadin sihteerinä toimii jär-
jestöasiamies Riitta Silvonen. 
 
Kilpailun voittaja julkistetaan toukokuussa. 
 
Ehdotukset jätetään sähköisellä lomakkeella 25.3.2015 mennessä OAJ:n internetsivuilla osoit-
teessa www.oaj.fi > Vuoden koulu/päiväkoti/oppilaitos -kilpailu. 
 
Lisätietoja järjestöasiamies Riitta Silvonen, riitta.silvonen@oaj.fi 
 
 

6. Uusien opettajien palkkaus lukuvuodeksi 2015 - 2016 
 
Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä on muutettu vakiintunutta käytäntöä palkata uudet opettajat 
1.8.alkaen. Näissä kunnissa uusien opettajien palvelussuhde alkaa vasta ensimmäisestä suunnit-
telupäivästä tai koulutyön alusta. Viranhakuilmoituksissa kerrotaan palvelussuhteen alkamisesta 
epämääräisesti ”elokuussa 2015”. Alkamisajankohdan tulisi olla selkeä väärinkäsitysten välttä-
miseksi. 
 
Hakijan tulee olla OAJ:n ohjeistuksen mukaan tarkkana työnhakutilanteessa ja tarkistaa ainakin 
seuraavat kohdat: 

 Työn tarkka aloitusajankohta 

 Olethan erityisen tarkka vaihtaessasi työnantajaa ja kuntaa 

 Varmista edeltävästä virasta irtisanoutumisen ajankohta, jottei palkanmaksuun tule katkos-
ta. 

http://www.oaj.fi/cs/Satellite?c=Page&childpagename=OAJ/Page/oaj_etusivu&cid=1393257614366&pagename=OAJWrapper
mailto:riitta.silvonen@oaj.fi
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 Huomioithan, että uutena opettajana voit menettää lähes kahden viikon palkan. 

 Opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta silloin, kun palkanmaksu alkaa. 

 Opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilaitostietoja ennen palvelussuhteen alkua. 

 Vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta. 

 Opettajan ei tule tehdä töitä ennen palvelussuhteen alkamista. 
 
Infoa asiasta saat myös seuraavan linkin kautta: 
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&showOne=true&contentID=1408910708765 
 
 

7. Vakuutukset Turvassa 
 
Muistattehan, että vakuutuksemme ovat vaihtuneet Turvaan. Lisätietoa: 
http://www.turva.fi/opetusalan-ammattijarjesto-oaj/etusivu 
 
 

8. Koululiikuntaliitto liikuttaa OAJ:n jäseniä 
 
Osallistu KLL:n verkkoaivoriiheen – kerro, mitä liikkumismahdollisuuksia toivoisit itsellesi työpäi-
vän aikana tai sen jälkeen. Vastaa ja voit itsellesi Jopo! Voit vastata myös huoltajan koskien lasta-
si tai yhdessä luokkasi kanssa. Haluame laajasti näkemyksiä siitä, miten me voimme tukea ja 
edistää OAJ:n jäsenten sekä koululaisten liikkumista. 
 
Verkkoaivoriihi löytyy: https://www.strategysignals.com/37179-30229-832@kll&osallistu 
 
Vastausaikaa on 15.3 saakka. 
 
 

9. Muuta ajankohtaista 
 

 OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksen 2/15 kokoustiivistelmä liitteenä. 
 

 Aktiivisten yhdistystoimijoiden palkitseminen ansiomerkeillä on aina ajankohtaista, lisätie-
toja OAJ:n jäsensivuilta.  

 
 

 
 
Terveisin, 
OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus ja 
Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja 
  


