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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaosto ei ole kokoontunut. Jaoston tapahtumia: 

• Varhaiskasvatuspäivän iltamat 17.3. 

• Vasu2017 jäsenilta 22.3. 

• Varhaiskasvatusilta yksityisten päiväkotien henkilöstölle 5.4. klo 17.15-19.30 
 

YSI 

 

Jaoston kokouksessa 16.3.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 
 

• Kiky-sopimuksen vaikutukset eri kunnissa 

• Arviointikeskustelukäytännöt eri kunnissa 

• Vuosityöaikakokeilu 

• Espoossa esiopetusta esitetään varhaiskasvatuksen puolelle. Rehtorin työajan 
suunnittelu ja seuranta. 

• Helsingissä Lopoille neuvoteltu kokeilusopimus on loppusuoralla 

• Vantaalla inklusiivinen valmistava opetus 1. luokalla 

• Ruotsinkieliset uudet opettajat ysiläiset saavat viikon vähemmän palkkaa kuin 
suomenkieliset, koska eivät pidä viikon syyslomaa. FSL toivoo 
alueyhdistyksen ja Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen apua ja 
kannanottoa.  

• Varian vuosityöaikasopimus. Miten suhtaudutaan siihen, että ysiläiset opettajat 
palkataan Vantaalla vasta ensimmäisestä vesosta alkaen? 

 
OAO 

 

Jaoston kokouksessa 15.3.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 
 
Yhdistysten tilannekatsaus 

• Amiedu: 24% aikuiskoulutusopettajien työttömyys koko maassa, 
henkilöstökoulutukset kasvussa, 

• OMNIA: opettajan työnkuvaa valmistellaan, Tva- toteutusta aloitetaan, 
paikallisyhdistyssuostumukset kaikilta yhdistyksiltä—B-mallinen. 

• Varia: vuosityöaikakokeilu, EKPY+VPY-yhteistyö 

• Keskuspuisto: tilamuutokset, koulutusten sijoittelu, osa-aikaistaminen puhuttaa 

• Diakoniaopisto: ei irtisanomisia, OAJn paikallisyhdistys perustettu ti 7.3. 

• Laurea: työterveyshuolto tarkastelun kohteena. 

• Musiikinopettajien yhdistykset: Helsingin yhdistysten toiveena tilaisuus 
syksyllä. 
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Vuosityöaikakokeilu 

• OAO- ja YSI-jaostot: kaikille PKSn jäsenille avoin jäsentilaisuus ke 5.4. klo 
18.00 Valopihalla. 

• Kokeiluun myös Porvoon Amiedu Uudenmaan alueyhdistyksen alueelta. 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän keskustelutilaisuus Joensuussa 24.2., 
jaostosta Venla Olin Stadin ao:sta., Leena Teittinen Varia:sta sekä Minna 
Vakkuri OAJ:sta. 
 

Ammatillinen reformi 

• Opposition esittämä välikysymys eduskunnassa ke15.3. klo 14.00 Täysistunto. 
Hallitus vastasi välikysymykseen ammatillisen koulutuksen leikkausten 
aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta. Äänestys 
pe17.3. 
 

Kevään aikatauluja, paikka Akava-talo 

• ke 5.4. vuosityöaikaseminaari-ilta YSI-jaoston kanssa klo 18.00 Valopiha 
o Puhujat OAJn työmarkkina-asiamies Markku Perttunen, OAJ vpj, OAO 

pj. Päivi Koppanen ja Vantaan plm. Sami Markkanen. Paikalla 42 

jäsentä peruskouluista, 2.asteelta (OMNIA, Stadin ao., Varia ja lukiot) ja 

AMK:sta. 

o Välitön palaute:" Ajankohtainen, onnistunut ja hyvin toteutettu aihe." 

• ma 24.4. OAJ PKS kevätkokous 

• to 4.5. vapaa sivistystyö, tmstopl. Mikko Hyvärinen, Ope. työttömyyskassa, klo 
9-12 

• to 18.5. Verkostoituminen ja reformi, erityisasiantuntija Inkeri Toikka, OAJ, klo 
17.30 
 

YLL 

 

PSYLL:n hallitus on päättänyt järjestäytymiskokouksessaan, että heillä ei ole 
varsinaista varapuheenjohtajaa, vaan homma kiertää tilanteen mukaan, joten 
varajäsenenä alueyhdistyksen hallituksessa ei ole tietty henkilö, vaan he katsovat 
aina tilanteen mukaan, kuka pääsee silloin, kun varsinainen jäsen ei pääse. 
 

JÄSENTOIMINTAA MM. 
 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Päätettiin koota ideat vaaleista tiedottamisesta seuraavia vaaleja ajatellen. Päätettiin 
kiitellä puolueita ja valittuja valtuutettuja heti vaalien jälkeen. Tiedottaja laatii 
tekstipohjan, jonka alueyhdistyksen puheenjohtaja lähettää kunnittain valtuutetuille, 
kun saa paikallisilta yhdistyksiltä valittujen yhteystiedot.  
 
Päätettiin lisätä pysyväksi kohdaksi hallituksen esityslistalle kuntien kuulumiset ja 
seurata vaikuttamistoimien onnistumista. Vaikuttaminen otetaan mukaan 
viestintästrategiaan. 
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Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 

• KOPE 25.–26.3.2017, tilaisuus oli onnistunut, osallistujille tehdään 
palautekysely 

• Valmistuvien info-tilaisuus aineenopettajaksi valmistuville Viikin normaalikoululla 
30.3.2017 klo 11.30–13.00, tilaisuus oli onnistunut 

 
Koulutus ja muut tilaisuudet 
 

• Aktiivinen jäsen -kilpailu, palkinnon arvonta on kevätkokouksessa 

• Tähtitakomo-yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa. Voittaja julkaistiin 
31.3.2017. Palkinto 1500 €. 

• Vuoden Esimieskilpailu, esitykset puheenjohtajalle 23.4.2017 mennessä  

• Valmistuvien info-tilaisuus aineenopettajaksi valmistuville Ratakadun Norssilla 
20.4.2017 klo 14.30-16.00, YSI-jaosto 

• Puheenjohtajatapaaminen 3.5.2017 klo 17.30 Akavatalolla, puheenjohtaja 

• VOPE 13.–14.5.2017, koulutustiimi (Alaja, varalla Teittinen) 

• Eläkeinfot 19.4.2017 klo 9.00–12.00 ja 27.4. klo 17.00–20.00, paikka Stadin 
ammattiopisto, Sturenkatu, koulutustiimi 

• Esimiesristeily Lonnaan 5.6.2017, alueasiamies 

• Työvaliokunnan seminaari heinäkuussa Porissa 

• VOPE 16.-17.9. (paikka joko Hotelli Nuuksio tai Siuntion kylpylä) (Karetie, 
varalla ) 

• OAJ on the Road 5.10.2017, puheenjohtaja, alueasiamies sekä Timo 
Saavalainen, Venla Olin ja Kirsi Sutton 

• YT-päivä 9.–10.11.2017, YT-vastaava 

• KOPE 4.-5.11. (Hotel Euroopa, Tallinna) Hanna Iso-Kuortti 

• Lisäksi 2 eläketilaisuutta syksyllä (päivä- ja iltatilaisuus) 
 

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 

 

• Työvaliokuntien tapaaminen 23.8.2017 klo 17.30 

• Eläkeinfot keväällä ja syksyllä 

 
Koululiikuntaliitto 
 
Alueyhdistys sai tukea 150 euroa. Tuen hakua varten pitäisi koota myös oppilaiden 
tapahtumia. Tiina Pesonen koordinoi tietojen keruuta eri kunnista. 
 
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Ei käsiteltäviä asioita. 
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 
 

• Mukana seuraavissa: 5.4 sekä vuosityöaika että yksityisen päiväkotien 
tilaisuuksissa 

• Omnian työnantajakohtaisen yhdistyksen perustaminen etenee 

• Esimiesristeily Lonnaan 5.6.2017. Kutsu lähtee huhtikuussa. OAJ:stä ovat 
mukana Olli Luukkainen ja Niku Tuomisto. 

 
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 

• Asia otetaan perinteisesti esille valtuustossa. 
 
 

TALOUSASIOISSA MM. 
 

• Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. Puheenjohtaja selvittää 
määräaikaisen tuottotilin varojen sijoittamista tuottavammin. 
 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

• Päätettiin myöntää Helsingin Lastentarhanopettajayhdistykselle 
vaikuttamistukea 16.3.2017 pidettyyn varhaiskasvatuspäivän brunssin 
kustannuksiin yhteensä 1 700 € 

• Päätetiin myöntää Vantaan lastentarhanopettajille vaikuttamistukea 16.3.2017 
pidetyn pedagogisen kahvilan kustannuksiin 40,62 € 

• Pyydetään jäsenyhdistyksiltä ja niiden alayhdistyksiltä sekä jaostoilta ajatuksia 
edunvalvonta- ja koulutusanomusten kehittämistä ja uusimista varten 
toukokuun loppuun mennessä.  
 

Tähtitakomon palkinto 
 

• Päätettiin myöntää 1 500 € palkinto voittajalle. Palkinnon sai päiväkoti Pikku 
Akatemia Kauniaisista. 

 
Talousohjesääntö 

 

• Hyväksyttiin uusi talousohjesääntö. Säännöt tulevat voimaan heti. 
 

Matkustusohjeet 
 

• Hyväksyttiin uudet ohjeet. 
 

KANNUSTUSRYHMÄ 
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Päätettiin, että alueyhdistys osallistuu ja kannustaa jäsenyhdistyksiään osallistumaan 
kannustusryhmään. 

ILMOITUSASIAT 
 

• Työsuojeluvaaleista on ilmestynyt OAJ:n esite 

• OAJ:n yhdistystiedote 28.3.2017 

• OAJ NYT 3.4.2017 

• Yhteistoimintakoulutus, osallistujia PKS-alueelta mm. Marja-Leena Jämsen, 
Antti Karetie, Hanna Näremaa-Perälä, Timo Ohmero, Mervi Piirainen ja Leena 
Teittinen 
 

 
KEVÄTKOKOUS 2017 

 
Kevätkokous pidetään maanantaina 24.4.2017 Akavatalolla. Ajankohtaiskatsauksen 

pitää ja puheenjohtajana kokouksessa toimii LTOL:n pj, OAJ:n 3. vpj. Anitta 

Pakanen. 


