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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaoston kokouksessa 11.10.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

  

• Yhdistyksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2018 

• Varhaiskasvatuksen tiekartan kehittämisehdotuksia 

• LTOL-jaosto pienentää jäsenmääräänsä muotoon 2+2+2 (Kuntien edustajat), 

+1 (ruotsinkieliset) +1 (opiskelijajäsen) +3 (OAJ-valtuutetut). Jäsenille valitaan 

myös varajäsenet. 

• Syksylle tulossa jäsenilta esimiehille 7.11. Puhujaksi kutsuttu LTOL:n 

puheenjohtaja Anitta Pakanen 

• Tulossa varhaiskasvatuksen pks luottamusmiesten ja työsuojelun tapaaminen 

2.11. Kutsuttuna myös alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiamies. 

• Valmistuvien info -luento yliopistolla on siirtynyt keväälle.  

• Yliopistolla järjestetään työelämätapahtuma 1.12.2017 klo 15-19. Jaosto 

osallistuu tapahtumaan. 

• Yhteysopettajapäivityksiä jatketaan. Hgissä aloitettu yksityisten kartoitus, 

Espoossa rinkivastaavat tekevät päivitystä 

• Keskusteltiin vaaliliiton muodostamisesta OAJ:n valtuustovaaleissa 

 

• Jaosto esittää hallitukselle päätettäväksi kolmea asiaa: 

o Ansionmenetysten maksaminen kahdelle jaoston jäsenelle Kaisa 

Viitaselle ja Reija Aholalle OAJ on the Road -päivästä 

o Hallitus aloittaa tarvittavat toimenpiteet hallituksen koon pienentämiseksi 

yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 

o Syyskokouksessa esitellään kyselyn tulokset alueyhdistyksen toiminnan 

kehittämisestä 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja päättää ansionmenetysten maksamisesta. 
 
Hallituksen koon pienentäminen käsitellään toiminnan kehittämisen kohdalla. 
 
Leena Teittinen esittelee kyselyn tuloksia toimintasuunnitelman yhteydessä 
syyskokouksessa. 
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YSI 

 

Jaoston kokouksessa 12.10.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen  

• YSI-jaosto esittää, että painopiste alueyhdistyksen toiminnassa on 

suunnattava jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen. Tätä tavoitetta tuetaan 

keventämällä alueyhdistyksen hallintoa. Jaosto esittää, että hallituksen 

kokousten määrää vähennetään merkittävästi ja että työvaliokunnan vastuuta 

lisätään. Lisäksi toimihenkilöiden palkkioita muutetaan siten, että 

varapuheenjohtajien ja tiedottajan palkkiot poistetaan ja muiden toimijoiden 

palkkioita tarkastetaan tehtäviä vastaaviksi. Puheenjohtajan edellytetään 

käyttävän OAJ:n maksaman palkkion yhden viikoittaisen työpäivän 

ostamiseen. Todettiin myös, että jaostot järjestäytyvät jäsenten 

edunvalvonnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

 
Muuta 

 

• Keskusteltiin eri kuntien KIKY-ajan soveltamiskäytännöistä.  

 
OAO 

 

Jaoston kokouksessa 10.10.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

Yhdistysten tilannekatsaus: 

• Järjestämisluvat tulleet koulutuksen järjestäjille. 

• OMNIAN yhdistykset: Hallitus 12.10. OAJn Omnian py. Mukana myös 

Kelloseppäkoulun yhdistys sekä Aikuislukion ja Työväenopiston vakinaiset 

opettajat. Opettajan tehtävänkuva määritelty—TVA:n perusteet. 1.8.2018 

Avaintaan. Pysyy Kevassa. 

• VAO: vuosityöaikakuulumiset. 

• Keskuspuiston ao. ry.:Sivistan tes-opimuksen soveltamisesta edelleen 

erimielisyys. 

 
Jaoston ja yhdistysten yhteistoiminta 

• Espoo-Kauniaisten musiikinopettajien yhdistykset: ma 23.10. Mukana 

alueasiamies Jaana Alaja, EKPY:n pj. Antti Piiroinen ja jaoston pj. Leena 

Teittinen 

• Vapaan sivistystyön opettajat: ke 13.12 aamupäivällä. 
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Vuosityöaikakokeilu 

• OAJ:n koulutuspäivä 4.10. kouluttajana Markku Perttunen: Venla Olin, Rauni 

Murtovaara-Nikkinen, Elina Seppo, Jorma Seppälä, Leena Teittinen 

• Työnantajien ja luottamusmiesten tapaaminen Kolilla 26.-27.10.2017 

• Vuosityöaikakoulutus/seminaari: PKS:n ja Uudenmaan alueyhdistysten 

jäsenille to 23.11. klo 17.00 tarjoilu ja 17.30 avaus. Valopiha Akava-talo. 

Ammatillinen reformi 

• Ammatillisen koulutuksen kiertue Helsinki 4.10.2017: Venla Olin, Leena 

Teittinen, Elina Byckling 

• YLEn kysely ammatillisille opettajille, ke 18.10. klo 12.00 mennesä. 

• OAJ PKS 2018  

 
Muuta 
 

• Toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely.  

• Vuosikokous OAJ Pääkaupunkiseudun ohjeet. 

Syksyn kokousaikataulu: 

• Jaosto klo 17.30 -19.30 Paikka Akava-talo: ke 8.11.ERKKA 

• LM-tiimi: ti 31.10. klo 17.30, Akava-talo, Edutiimi: ma 11.12. 

 
YLL 

 

Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• 9.10. oli meidän eläke-ilta jäsenille, Kai Kullaa OAJ:sta alusti, osallistujia 11 

• 4.12. järjestetään PSYLL:n jäsenyhdistysten hallitusten tapaaminen klo 16, klo 

17 jälkeen sitten pikkujoulut kaikille jäsenille 

 
 

JÄSENTOIMINTAA MM. 
 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Keskusteltiin tiedottamisesta ja viestinnästä. 

 

Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 

• OAJ on the Road 5.10.2017 oli onnistunut 
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Koulutus ja muut tilaisuudet 
 

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

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

• Suunnitteilla liikuntatapahtuma marraskuulle 
 

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 

 

• Eläkeinfot: 14.12.2017 on iltatilaisuus, päivätilaisuutta ei ole tänä syksynä  

• Kevääksi on suunnitteilla myös koulutukset lobbauksesta ja tiedottamisesta 

 
Koululiikuntaliitto 
 
Kuultiin liiton toiminnasta. 

 
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Päätettiin myöntää pronssisen kulttuurin hyväksi -mitali HOPE-kuoron vetäjä Anu 

Makkoselle. 

 
 
 
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista 
 

• Espoon uusien opettajien (ysi) palkkaus vasta vesosta on edennyt 

työtuomioistuimeen  

• Espoon musiikkioppilaitosten puheenjohtajien tapaaminen 23.10. 

• Kaikkien pks-kaupunkien yhdistysten kannanotot talousarvioesityksiin 

• Lukioiden kehittämishanke ja tilaisuudet PKS-seudulla 

• Korkeakoululakiesityksen tilanne 

• 23.11 työaikailta- koskee kaikkia opettajaryhmiä mutta tärkeintä ammatillisten 

vuosityöaikakokeilun tilanne PKS:lla ja Porvoon Amistossa (alueasiamies 

mukana Stadin AO:n seuranta- ja arviointiryhmässä) 

• LTO:ien täyttämättömät tehtävät ja keinot tilanteen korjaamiseksi 

• Ysin MAHDOLLISEN vuosityöaikakokeilun tilanne 

• Ammatilliselta jaostolta olen pyytänyt OAJ:n pyynnöstä tilastoja oppilaitosten 

opettajamääristä, ohjaajien määristä yms. Tietoja pyydetty Leena Teittiseltä ja 

Venla Olinilta 

 
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
 
Ei käsiteltäviä asioita. 
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Vaikuttamistoiminnan arviointia 

 

Arvioitiin alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten vaikuttamistoimien onnistumista. 

 

Vantaalla paikallisyhdistys on tavannut opetuslautakuntaa. Tilaisuus vaikutti hyvältä. 

Lautakunta on tarttunut tärkeisiin asioihin. Vantaalla palautetaan subjektiivinen 

oikeus varhaiskasvatukseen.  

 

MOP-päivän vaikuttajatapaamisessa työnantajien edustajat kertoivat tavoitteista 

korjata sisäilmaongelmaiset rakennukset. 

 

Ammatilliseen reformiin on vaikutettu onnistuneesti. Resursseihin vaikuttaminen 

ammatillisella puolella on hankalaa.  

 
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 
Kuultiin asian etenemisestä. Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunnassa järjestöjen 

edustajat toivat esiin tarpeen kuntakohtaiseen palkanlisään. 

 
JÄSENASIAT 

 

Ei käsiteltäviä asioita. 

 

TALOUSASIOISSA MM. 
 

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

Päätettiin myöntää 39,85 € Vantaan Lastentarhanopettajat ry:lle Vantaan 

opetuslautakunnan tapaamiseen 26.9.2017. Tapaamisen aiheina olivat mm. 

subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, lastentarhanopettajien saatavuus ja 

työnkuva sekä muut ajankohtaiset varhaiskasvatuksen asiat. 

 

Tilintarkastuksen kilpailuttaminen 
 
Päätettiin esittää tarjoukset syyskokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi. Hallitus 

kannattaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n valitsemista. 

 

ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN 

 

Kuultiin sekä kyselyn että hallituksen seminaarin tuloksista.   
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ALUEASIAMIEHEN VALINTA 

 

Valittiin alueasiamieheksi Jukka Mölsä. 
 

ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN OPINTOMATKA KÖÖPENHAMINAAN 

 

Kuultiin opintomatkan tuloksista. 

 
ILMOITUSASIAT 
 

• OAJ NYT 19.10.2017 
 
TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELU 

 

Päätettiin esittää toimintasuunnitelmaesitys hyväksyttäväksi syyskokouksessa.  

 

TALOUSARVION VALMISTELU 

 

Päätettiin esittää talousarvioesitys hyväksyttäväksi syyskokouksessa.  

 

SYYSKOKOUS 
 

Syyskokous on 28.11.2017. Keskusteltiin kokouksen järjestelyistä.  
 
 

 

 

 
 


