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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN
JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM.
LTOL
Jaoston kokouksessa 6.9.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita.
• Jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2018
• Alueyhdistysten rahoitusmallin muutosesitys
• Alueyhdistyksen toiminnan ja rakenteen kehittäminen
• syksyn jäsentilaisuudet
• Luottamusmiesten ja työsuojelun tapaamisen ajankohta ja aiheet
• OAJ on the Road -tapahtuma ja MOP-päivän vietto
LTOL jaosto esittää seuraavia toimenpiteitä koskien OAJ PKS:n hallituksessa
annettuun tehtävänantoon. Molemmat kohdat liittyvät toisiinsa
Alueyhdistyksen rahoitus sekä toiminnan ja rakenteen kehittäminen:
Jaosto kävi keskustelun alueyhdistyksen rahoituksen tuottamista muutoksista. Jaosto
esittää hallitukselle seuraavia toimenpiteitä:
•
•
•
•
•

Hallituksen koon pienentäminen ja kokousten vähentäminen
Toimihenkilöiden palkkioita tarkastellaan
Puheenjohtajien määrää vähennetään
Työryhmien kokoa arvioidaan
LTOL-jaoston (ainakin) koon pienentäminen 1-2/ kunta + ruotsinkieliset +
opiskelijat ja kokousten määrää arvioidaan

Jaosto arvioi omaa toimintaansa ja kävi keskustelun siitä, millaisia tilaisuuksia
jaoston on järkevä järjestää. Jaosto kävi lähetekeskustelun myös rahoitusmallin
tuomista muutoksista, ja esittää hallitukselle seuraavan laista toimintaa talousarvion
rakentamista ajatellen:
•
•
•
•
•
•

Varhaiskasvatuspäivän jäsenilta 1000 €
yhteysopettajaristeily (max. 60 osallistujaa) 4000 € ( - omavastuu 15 €/hlö),
kokoaa yhteen eri kuntien työntekijöitä
2 jäseniltaa vuodessa 1000 €
Vaka-johtajien lounastapaaminen 1 krt/vuosi 300 €
työsuojelun ja luottamusmiesten tapaaminen 1-2 krt/vuosi 500 €
yhdistysten työvaliokuntien ja pääluottamusmiesten tapaamiset 1-2 krt/vuosi
(xxx €)
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kokouspalkkiot ja kokouskulut (jaoston menot pienenevät, kun jaoston koko
pienennetään. Jaoston kokousmäärää arvioidaan seuraavassa kokouksessa.)
(xxx €)

YSI
Jaoston kokouksessa 7.9.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita.
Jatko-Nope
•

YSI-jaosto järjestää alueen ysiläisille Nope-koulutukseen osallistuneille
koulutustilaisuuden marraskuussa Akavatalolla.

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen
• Jaosto kävi pitkän keskustelun alueyhdistyksen toiminnan kehittämisestä.
Keskustelussa tuotiin esille seuraavia asioita:
• Alueyhdistyksen on tarpeetonta tehdä päällekkäistä toimintaa
jäsenyhdistystensä kanssa.
• Edunvalvonta työ tapahtuu ysiläisissä jäsenyhdistyksissä, alueyhdistyksen
rooli on tätä työtä tukeva.
• Alueyhdistyksen hallinnon kulurakennetta kevennettävä
• Vähemmän kokouksia
• Vähemmän kiinteällä korvauksella olevia toimijoita, korvaukset vain tehdystä
työstä
• Alueyhdistyksen kokoukset koostuvat suurelta osin oman toiminnan
pyörittämisestä, edunvalvonta ja jäsentoiminta vain pienessä roolissa.
• Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona tarkasteltiin seuraavaa:
• Puheenjohtaja ja alueasiamies muodostavat keskeisen työparin
• Työvaliokunnan kokoa pienennetään viiteen, TVK on alueyhdistyksen
operatiivinen toimija
• Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa valmistelemaan vuosikokoukset.
Hallituksen tehtävän on valvoa työvaliokunnan toimintaa
• Jaostot päättävät itse toiminnastaan. Jaostokohtainen budjetointi jatkuu.
• Alueyhdistyksen pääasiallisin tehtävä on tukea jäsenyhdistysten toimintaa
• Alueyhdistys tekee vain ne asiat, jotka on mielekkäämpää toteuttaa
laajempana yhteistyönä. Näitä ovat mm. Kopet, Vopet, eläkeillat ym.
Vaalisihteerin valinta seuraavia valtuustovaaleja varten
• Asia lähetettiin jäsenyhdistyksille käsiteltäväksi. He valitsivat Tapani Ervastin.

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017
4.5.2017
TIIVISTELMÄ
3 (8)

OAO
Jaoston kokouksessa 5.9.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita.
Yhdistysten tilannekatsaus:
•
•
•

•

•

HAO ry. ja HESTO ry yhdistyvät vuodenvaihteessa
OMNIAN yhdistykset: Paikallisyhdistys 1.1.2018
KESKUSPUISTON AO ry.: opettajien osa-aikaistaminen on todettu lailliseksi
toimenpiteeksi tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Työehtosopimuksen
tulkinnasta erimielisyys työnantajan kanssa. Kaikki muu työ suunnitteluaikaan,
josta ei makseta.
OAJ:n SUOMEN DIAKONIOPISTON OPETTAJAT ry.: 13.9. Helsingin
Diakoniaopiston opettajat ry:n ero OAJ Pääkaupunkiseudusta ja OAJ:n
Suomen Diakoniaopiston opettajat paikallisyhdistys ry. jäseneksi. 1.1.2018
SKYO liittyy Diakoniaopistoon. Helsinki pääpaikka- n.250 jäsentä. Ei ytmenettelyä tällä hetkellä
LAUREA opettajat ry.: työsulku purettu, palkattu uusia opettajia, yhteistä
kehittämistä, kuusi yksikköä - Kerava on lopetettu, viestintä kehittämiskohde

Jaosto esittää: OAJ:n toimistoon tarvitaan lisää osaamista yksityisen puolen
edunvalvontaan.
Jäsentoimintoja:
•
•
•

Musiikinopettajien yhdistykset, Espoo-Kauniaisten py. ja OAO -jaosto:
yhteinen koulutus- ja edunvalvontatilaisuus ma 23.10 klo 11-13
Vapaan sivistystyön opettajat: Vapaan sivistystyön opettajien koulutustoiveena
työttömyyskassan ja TE-toimiston asioita. Aikataulu vk 50 ja ke 13.12.
Aikuiskoulutusopettajat: Iltaopetuksessa oleville

Vuosityöaikakokeilu
•

•
•

Kokeilut alkaneet 1.8. sekä Variassa että Stadin ao:ssa. Kohtaanto-ongelmia
suunnittelussa ja seurannassa, muutosvastarinta voimakasta eräillä
opetusaloilla, järjestelmien toiminnoissa epävakautta.
Työnantajien ja luottamusmiesten tapaaminen 26.-27.10.2017: Venla Olin ja
Leena Teittinen
Vuosityöaikaseminaari suunnitteilla loka-marraskuussa.

Ammatillinen reformi
•

18.5. Ammatillisen reformin ja verkostoitumisen toinen iltatilaisuus. OAJn
työmarkkina-asiamies Inkeri Toikka. Valmistauduttiin asetustyöpajaan.
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19.5. OKM:n Ammatillisen koulutuksen reformin asetustyöpaja. OAO-jaostosta
Minna Bucht, Toivo Heikkilä ja Leena Teittinen.
Ammatillisen koulutuksen Ennakointifoorumin aloitusseminaari 1.6.2017
OKM http://minedu.fi/ammatillinen-koulutus
Laki ammatillisesta koulutuksesta ja asetus. Laki voimaan 1.1.2018
Ammatillisen koulutuksen kiertue Helsinki 4.10.2017

Syksyn kokousaikataulu:
•
•

Jaosto klo 17.30 -19.30 Paikka Akava-talo: ti 5.9.ERKKA, to 10.10.REKSI, ke
8.11.ERKKA
LM-tiimi: ti 31.10. klo 17.30, Akava-talo, Edutiimi: ma 11.12.

YLL
Sähköpostikokouksessa 4.9.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita.
•
•
•
•

•
•
•

Hallituksen leikkausten / säästöohjelmien seuraukset eri yliopistoissa
Yhteyshenkilö-seminaari Hämeenlinnassa 24.-25.8.2017
Yliopistopäivät 3. - 4.11.2017 Akavatalossa
OAJ:n rakennemuutos (tässä esim. kyse, miten PSYLL jatkaa: omana
yhdistyksenä vai (myös?) alueyhdistyksen jaostona ja Ulkomaanlehtorit
miettivät, voivatko he kuulua alueyhdistykseen omana, jäsenryhmäkohtaisena
yhdistyksenään jos PSYLL ei olisi enää, vaikka ei olisi muodollisesti OAJ:n
paikallisyhdistys?)
Valtuustovaalit
Syksyn eläke-ilta: pidetään 9.10.2017 klo 17 - 19 Helsingin Yliopistossa
Jäsenyhdistysten raha-anomukset (1 tuli Ulkomaanlehtoreista, myönnetty
pienillä muutoksilla)

JÄSENTOIMINTAA MM.
Tiedottaminen ja viestintä
Tiedottaja osallistuu OAJ:n koulutustilaisuuteen.
Kuullaan myöhemmin kyselyssä saaduista ideoista vaaleista tiedottamisesta
seuraavia vaaleja ajatellen sekä valtuutettujen onnitteluista.
Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta
•

VOPE 16.-17.9. oli onnistunut
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Koulutus ja muut tilaisuudet
•
•
•
•

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
Suunnitteilla liikuntatapahtuma marraskuulle

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia:
•
•

Eläkeinfot: 14.12.2017 on iltatilaisuus, päivätilaisuuden päivämäärä on auki
Uusimaa valmistelee yhdistysten yhteistä viestintäkoulutusta sekä
lobbauskoulutusta

Koululiikuntaliitto
Koululiikuntaliiton tiedote on lähetetty yhdistyksille.
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Päätettiin esittää OAJ:n hallitukselle hopeisen ansiomerkin myöntämistä Jukka
Talvitielle.

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista
•
•
•
•

•
•
•

Helsingin insinööriyhdistys on pyytänyt yhteistyötä yhteisen jäsentilaisuuden
järjestämiseen
Tva-järjestelmän kehittäminen kaikilla opettajaryhmillä koko PKS:lla
Oppioikeuden laajentaminen valtakunnallisesti
Työssäoppiminen ja työharjoittelut: harjoittelun ohjaaminen ei ole opettajan
työtä mutta sitä voi tehdä sovitusti, kunhan korvaukset ovat kunnossa.
Yliopistojen kanssa harjoittelusopimus. Onhan asia kunnossa kaikissa kunnissa
kaikilla ryhmillä?
Työsuojeluvaalien tilanne kunnissa ja yksityisellä? Ensi vuoden alussa olisi
hyvä pitää valituille OAJ-taustaisille tsv:lle PKS-tilaisuus
Yt-päivät 8.-9.11.2018
Ammatillisten tilaisuuksissa mukana:
o 23.10 (Espoo/Kauniainen musopet)
o vuosityöaikaan liittyvä tilaisuus jaoston järjestämänä marraskuussa
(mukana myös Porvoo)
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Kuulumisia työnantajien toiminnasta
Ei käsiteltäviä asioita.
Vaikuttamistoiminnan arviointia
Ei käsiteltäviä asioita.
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä
Kuultiin asian etenemisestä.
JÄSENASIAT
Ei käsiteltäviä asioita.
TALOUSASIOISSA MM.
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Ei käsiteltäviä asioita.
Koulutushakemusohjeet
Päätettiin ohjeiden hyväksymisestä.
OAJ-risteily
Päätettiin hankkia 10 kahden hengen hyttiä risteilylle hallituksen varsinaisille
jäsenille. OAJ:n mandaatilla osallistuvien matkan maksaa OAJ. Alueyhdistys maksaa
hallituksen varsinaisten jäsenten osallistumisen.

ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN
Kuultiin asian etenemisestä. Aktiivitoimijoille on lähetetty kysely. Kaikkien kyselyn
saaneiden toivotaan vastaavan siihen viimeistään 6.10.2017.
OAJ ON THE ROAD
Kuultiin tilaisuuden järjestelyistä.
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ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN OPINTOMATKA KÖÖPENHAMINAAN
Kuultiin opintomatkan järjestelyistä.
ILMOITUSASIAT
•
•
•

OAJ:n uutiskirje 8.9.2017
OAJ NYT 21.9.2017
Työsuojeluvaltuutettujen vaalit tänä syksynä

TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELU
Käytiin lähetekeskustelu toimintasuunnitelmanesityksestä työvaliokunnan otsikoinnin
perusteella. Päätettiin esittää toimintasuunnitelmarunko käsiteltäväksi jaostoissa.
Jaostojen kommentit tulee lähettää puheenjohtajalle viimeistään 13.10.2017.
TALOUSARVION VALMISTELU
Kuultiin OAJ:n hallituksen päätöksestä leikata alueyhdistyksen rahoitusta ensi
vuoden alusta.
Käytiin lähetekeskustelu talousarvioesityksestä työvaliokunnan talouslukujen ja
hintalaputuksen pohjalta. Työvaliokunnasta esitettiin keskustelun pohjaksi lisäksi
mm. seuraavia ajatuksia.
•
•
•
•
•
•

Toiminnan painopiste jäsenyhdistysten edunvalvonnan tukemiseen?
Lisätään edunvalvonta- ja koulutusavustuksia?
Lisätään suoraan jäsenille suunnattuja koulutuksia?
Hallinnon menot (kokousten määrä yms.)?
Toimihenkilöiden korvaukset enemmän suoritusperusteisiksi (maksetaan
käytetyn työajan perusteella)?
Toimihenkilöiden lukumäärä?

Päätettiin esittää talousarvioesitys käsiteltäväksi jaostoissa. Jaostojen kommentit
tulee lähettää puheenjohtajalle viimeistään 13.10.2017.
SYYSKOKOUS
Syyskokous on 28.11.2017. Keskusteltiin kokouksen järjestelyistä.
•
•
•

Aika Akavatalo Valopiha
Kari Kinnusta pyydetään kertomaan ajankohtaisista asioista
Kutsun ja kokousmateriaalin lähettää puheenjohtaja sääntöjen määräämällä
tavalla
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Puheenjohtajavaali, päätettiin tiedottaa ehdolle asettumisesta ja
mahdollisuudesta ehdokkaiden yhteiseen tiedottamiseen
Kokouksen puheenjohtajaksi pyydetään valtakunnallisen yhdistyksen
puheenjohtajaa
Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys
Valtakirjan tarkastajat: Matti, Elina Byckling ja Antti Karetie
Muistamiset/kiitokset

