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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaoston kokouksessa 26.4.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

• Yhteysopettajakartoitukset 

• Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät Oulussa 23.-34.0.2017 

• Yhteysopettajaristeily 2.9.2017 

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: miten lastentarhanopettajan rooli on 

kirjattu paikallisiin vasuihin 

• Palaute tapahtumista 

• Varhaiskasvatusjohtajien lounastapaaminen elokuussa 2017 

• Vaikuttamis- ja koulutusrahojen jakokriteerit 

 
YSI 

 

Jaoston kokouksessa 12.4.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

• Inkluusio-oppilaiden määrä kasvanut Vantaalla ja Helsingissä. Jaosto selvittää 

laaja-alaisten erityisopettajien määrää eri kunnissa. 

• Helsingissä opettajia palkataan tuntiopettaja-nimikkeellä ilman mainintaa pää- 

tai sivutoimisuudesta 

• Jaosto otti kantaa OAJ:n valtuuston vaalitapaan ja ehdottaa sähköisen vaalin 

ja uurnavaalin yhdistelmää. 

• Jaosto käsitteli vaikuttamis- ja koulutusrahojen jakokriteereitä. Asian käsittely 
jatkuu. 

 
OAO 

 

Kevään aikatauluja, paikka Akavatalo 

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

9-12 

• ti   9.5. ammatilliset luottamusmiehet klo 17.30 

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

17.30, jaoston ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ammatilliset aktiivit 
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YLL 

 

Tulevia tapahtumia: 17.5. kevätretki jäsenille Didrichsenin taidemuseoon. 
 
 

JÄSENTOIMINTAA MM. 
 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Kuultiin ideoista vaaleista tiedottamisesta seuraavia vaaleja ajatellen sekä 

valtuutettujen onnitteluista. Lisää ideoita kerätään Surveypal-kyselyllä hallituksen 

jäseniltä. 

 

Kuultiin puheenjohtajapostin käytänteistä. Seuraavaa posti lähtee viikon sisällä 

hallituksen kokouksesta. Materiaalit tulee toimittaa ajoissa puheenjohtajalle. 

 

TJS-opintokeskuksen tuen saamiseksi täytyy muistaa lisätä kutsuun keskuksen logo. 

Tilaisuuksien järjestämistä koskevia ohjeita ja materiaaleja on Dropboxin TJS-

kansiossa. 

 

Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 

• KOPE 25.–26.3.2017, kuultiin palautekyselystä, koulutustiimi on saanut 

palautteen 

• Aktiivinen jäsen -kilpailun arvonta kevätkokouksessa 

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

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

• OAJ-valtuutettujen tapaaminen 2.5.2017 

• Puheenjohtajatapaaminen 3.5.2017 klo 17.30 Akavatalolla, puheenjohtaja 

• To 4.5. vapaa sivistystyö, tmstopl. Mikko Hyvärinen, Ope. työttömyyskassa, klo 

9-12 

 
Koulutus ja muut tilaisuudet 
 

• To 18.5. verkostoituminen ja reformi, erityisasiantuntija Inkeri Toikka, OAJ, klo 

17.30, jaoston ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ammatilliset aktiivit 

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

• Esimiesristeily Lonnaan 5.6.2017, alueasiamies 

• Työvaliokunnan seminaari heinäkuussa Porissa 

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

• Uusimaa järjestää Erkin malja -tilaisuuden viikolla 23 

 
Koululiikuntaliitto 
 
Liiton vuosikokous 6.5.2017. 

 
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Seuraavaan kokoukseen. 
 

 
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista 
 

• Perhon ja Helmin yhdistysten yhdistyminen 

• Kaupunkien strategioiden valmisteluun vaikuttamiseen 
 
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
 

• Todettiin, että työnantajien kuulumiset tulevat esiin jaostojen kautta pykälässä 
viisi. 

 
Vaikuttamistoiminnan arviointia 
 
Arvioitiin alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten vaikuttamistoimia. 
 
Kuntavaaleissa opettajajäseniä pääsi kohtuullisesti valtuustoon. Pyritään 
vaikuttamaan valtuustojen strategioihin. Helsingissä on koottu kasvatukseen ja 
koulutukseen liittyvät vaalilupaukset. Lupausten toteutumista seurataan.  
 
Lakiesitys ammatillisesta reformista oli kohtuullinen. Esitykseen on vaikutettu myös 
alueyhdistysten tasolta. 
 
Helsingin lastentarhanopettajien sekä Vantaan lastentarhanopettajien 
päättäjätilaisuudet arvioitiin onnistuneiksi.  
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Helsinki ja Espoo päättivät olla rajaamatta oikeutta varhaiskasvatukseen.  
Helsinki palkkaa opettajat 1.8.2017 alkaen.  
 
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 
Asia otetaan esille OAJ:n valtuustossa, lisäksi vaikutetaan Jukon 
neuvottelutavoitteisiin asiassa. 
 

JÄSENASIAT 

 

Perhon ja Helmin yhdistysten sijaan uusi paikallisyhdistys. Helsingin diakoniaopiston 

opettajat ovat uuden Suomen diakoniaopiston opettajat paikallisyhdistyksen jäseniä. 

Näitä uusia paikallisyhdistyksiä on pyydetty anomaan alueyhdistyksen jäsenyyttä. 

 

Kuultiin myös Omnian paikallisyhdistyksen perustamisen etenemisestä. 

 

TALOUSASIOISSA MM. 
 

• Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

• Anomusten käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 
Vuoden esimieskisa 
 

• Työvaliokunnan päätöksellä maksetaan esimieskisan voittaneelle 
ravintolalahjakortti ja työyhteisölle kakkukahvit.  

 

VUODEN ESIMIES 2017 

 

Valittiin työvaliokunnan päätöksellä vuoden esimies.  

 
ILMOITUSASIAT 
 

• Haaga-Helian tutkimus on valmistunut, sitä esiteltiin ennen kokouksen alkua 

• OAJ:n uutiskirje 28.4.2017 
 
ALUEYHDISTYSTEN RAHOITUS 

 

Toukokuun järjestö- ja viestintätoimikunnan kokoukseen on tulossa keskusteltavaksi 

alueyhdistysten rahoitus. Keskusteltiin alueyhdistyksen linjauksista aiheen käsittelyä 

varten. 

 
 


