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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 

 
TALOUSASIOISSA MM. 

 
 

Yhdistyksen talous 

 

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  

 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 

 

Päätettiin hyväksyä kaikki seuraavat anomukset.  

 

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys järjesti yhteistyössä Vantaan ja 

Omnian paikallisyhdistyksien kanssa paikallisyhdistysillan ti 6.3.2018 Sellon kirjaston 

Akseli-salissa Espoon Leppävaarassa. Haetaan koulutustukea tilaisuuden tarjoiluihin 

226,18 €. 

 

Vaikuttamistukihakemus: Hela ry anoi 1 700 €, mutta anoi hallituksen kokouksessa 

lisäosallistujien vuoksi 1 850 € varhaiskasvatuspäivän brunssin 15.3.2018 

kustannuksiin. Kohderyhmänä Helsingin poliittiset päättäjät, virkamiehet, yliopiston 

kouluttajat ja muut yhteistyökumppanit. Päätettiin maksaa 1 850 €. 

 

OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys hakee koulutustukea 2.3.2018 järjestetyn After Work 

-tilaisuuden kulujen kattamiseen 670 euroa: Tilaisuudessa oli alustus ajankohtaisista 

neuvotteluasioista, sekä tietoa valtuustovaaleista. Alustajina toimivat 

neuvottelujohtaja Petri Lindroos, sekä jäsenyhdistysten puheenjohtajat. 

Tilaisuudessa tarjoiltiin pientä syötävää, sekä After Work -henkistä tarjoilua. Paikalla 

oli yhteensä 35 henkeä, ysiläisiä, ammatillisia ja lastentarhanopettajia.  

 

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry HOAY järjestää vaikuttamistilaisuuden 

Akavatalolla 17.4.2018. Tilaisuuteen kutsutaan Kasvatuksen ja koulutuksen 

lautakunnan sekä varsinaiset että varajäsenet ja Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan ylin virkamiesjohto. Tilaisuuteen osallistuvat myös HOAY:n hallituksen 

jäsenet. HOAY:n hallitus anoo OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseltä tukea 

tilaisuuden järjestämisestä aiheutuneiden kulujen verran, kuitenkin enintään 1 850 €. 

 

Lisäksi keskusteltiin OAJ:n valtuustovaalien äänestysaktiivisuuden nostamiseen 

liittyvien toimien aiheuttamien kulujen korvaamisesta jäsenyhdistyksille. Asiasta voi 

laittaa anomuksia työvaliokunnan kautta hallitukselle ennen seuraavaa 

työvaliokunnan kokousta.  
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Varojen sijoittaminen 

 
OAJ:n talousjohtaja Heikki Nykänen pääsee kertomaan yhdistyksen varojen 
sijoitusmahdollisuuksista kokoukseen 3.5.2018, joten päätettiin siirtää keskustelua ja 
päätöstä eteenpäin kunnes olemme kuulleet hänen esittelynsä ja ehtineet harkita 
asiaa. Lisäksi päätettiin pyytää jaostoilta hyviä ideoita varojen mahdollisesta käytöstä 
toimintaan. 
 
OAJ on the Road -tapahtuma 

 
Päätettiin varata talousarviosta OAJ on the Road tapahtumaan 10 000 €. 
 
Ansiomenetyksen korvaaminen yhteysopettajien yhteystietojen keräämisestä 

 
Päätettiin, että korvataan HELA:n ja ELY:n päivittäjille ansiomenetys yhden päivän 
ansiomenetys vuonna 2018. Muutkin jäsenyhdistykset voivat anoa yhteysopettajien 
yhteystietojen keräämiseen tukea ansiomenetysten maksuun samoin ehdoin 
lähettämällä anomuksen alueyhdistyksen puheenjohtajalle. 
 
Vuoden esimieskisa 

 
Työyhteisöjen esitykset alueyhdistyksen puheenjohtajalle 22.4.2018 mennessä.  
Päätettiin maksaa esimieskisan voittaneelle työyhteisölle kakkukahvit ja esimiehelle 
ravintolalahjakortti sekä liput Allas Seapooliin kahdelle. 
 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaoston kokouksessa 8.3.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• Tulevat muutokset jaoston kokoonpanossa. Puheenjohtaja vaihtuu ja jaostoon 

täytyy valita uusi Helsingin edustaja. (kevätkokousasia) 

• Jaoston kevään kokousaikataulua muutettiin. Kauden viimeinen kokous 

pidetään 30.5.2018 (ei 6.6.18) 

• Varhaiskasvatuslaki 

• Varhaiskasvatuspäivän iltamat 15.3.2018. Illan suosio ylitti kaikki odotukset. 

Ilmoittautuneita 100, joten tilaisuus järjestetään Valopihalla 

• Opiskelijainfo yliopistolla 26.4.2018 klo 13 - 16 

• Työsuojelun ja luottamusmiesten tapaamisen ajankohta siirtyy. Uusi ajankohta 

selviää myöhemmin 

• Yhteysopettajaristeilyn ajankohta 22.9.2018 siirtyy toiseen ajankohtaan 

• Neuvottelutilanne ja palaute työtaistelutoimenpiteistä 
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• Valtuustovaalit 

YSI 

 

Jaoston kokouksessa 8.3.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• Kevään viimeinen kokous siirrettiin pidettäväksi 2.5 kello 17.00  

• Edetty vaiheeseen, jossa jäsenäänestykset kouluilla mahdollisesta mukaan 

lähtemisestä, jonka jälkeen paikalliset sopimukset OAJ:n hyväksyttäviksi 

• Yksityisen puolen venyneiden sopimusneuvottelujen ja lakon vuoksi OAJ 

päivittää järjestövalmius opasta. Lakkopäivä sujui hyvin, mutta parannettavaa 

organisaatiosta löytyi. 

• Keskusteltiin, että vastaavassa tilanteessa, kun lakonuhka koskee laajasti 

kaikkia koulutusaloja, voisi PKS järjestää jäsentilaisuuden ja tukea mm. sillä 

tavoin. 

• Peruskoulujen ja lukioiden palveluverkko puhuttaa Espoossa. Kouluverkon 

muokkausta kyseenalaisin perustein ja lähikoulut saattavat päätyä kauaksikin. 

Helsingissä tulostavoitteeksi kirjattuna, että tietty määrä opetuksesta on oltava 

jossain muualla, kuin omalla koululla ja luokassa. Vuoroluvun uhka? Myös 

Vantaalla tilojen käytön tehostaminen ollut pitkään tavoitteena. Ryhmäkokojen 

suureneminen hiljalleen. Lukiossa yli 40 oppilasta kurssilla. 

• OAJ PKS voisi tehdä tästä kannanoton, huoli koulutuksen tulevaisuudesta. 

Koskee kaikkia ryhmiä, mutta tässä erityisesti lto ja ysiläiset. 

• Uhka- ja väkivaltatilanteet kouluissa nousivat esille ja yhdessä haettiin hyviä 

malleja. Vantaalla palkattuna virastoon entinen poliisi 

turvallisuusasiantuntijaksi ja rehtoreiden tueksi. MAPA-koulutus, OAJ:n sivuilta 

löytyvä taulukko asiaan puuttumiseksi. 

• Valtuustovaaleihin liittyen pohjustettiin mm. toimikuntapaikka asiaa ja 

keskusteltiin tehtäviin valittavilta vaadittavasta kompetenssista. 

• Työsuojelussa voisimme tehdä vielä vahvemmin yhteistyötä PKS alueella. 

 

 

OAO 

 

Jaoston kokouksessa 8.3.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• JÄSENYHDISTYKSET 

o Yksityiset ammatilliset oppilaitokset lakonuhan alla 

o Erityisopetuksen ja erityisopettajien asema ammatillisissa 

oppilaitoksissa ja uusi lainsäädäntö 

o YT-tilanne: Humak, Metropolia, Varia 

o Ammatillisten oppilaitosten osake-yhtiömuotoisuuteen liittyvät asiat 

omistajaohjauksessa ja rahoituksen suhteen 
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• VUOSITYÖAIKA 

o Vuosityöaikailta: PKS:n ja Uudenmaan alueyhdistysten jäsenille 

tiistaina 17.4. klo 17.00 tarjoilu ja 17.30 avaus. Valopiha Akava-talo 

o Työmarkkina-asiamies Markku Perttunen, neuvottelujohtaja. Petri 

Lindroos ja luottamusmiehet: Edupoli: Jukka Koppana hoitaa, Stadin 

ao.: Venla Olin hoitaa, Varia: Leena Teittinen. Vapaa sana jäsenillä. 

• KOKOUSAIKATAULU 

o Akava-talo klo 17.30 -19.30: jaosto to 5.4., LM- tiimi ke 4.4. 

 

YLL 

 

Jaoston kokouksessa käsiteltiin 12.3.2018 mm. seuraavia aiheita. 

 

• Keskusteltiin ajankohtaisista asioista  

o Liittokokous --> uusi puheenjohtajisto ja hallitus, Valtuustovaalit --> 

äänestys alkaa 14.3.2018 

o Korkeakoulupäivä 23.3.2018 --> toivotaan enemmän osallistujia 

Yliopistolta 

o Sopimusneuvottelut --> saimme enemmän kuin ensimmäisessä 

sovintoehdotuksessa mutta monet asiat menivät työryhmiin) 

• Jäsenretki ns. Ruukkikierros kesäkuussa 

• Keskusteltiin uudesta henkilörekisterilaista ja PSYLL:n tulevaisuudesta OAJ:n 

rakennemuutoksen takia 

• Seuraava kokous: 16.4.2018    

 
 

JÄSENTOIMINTA MM. 

 

Tiedottaminen ja viestintä 

 

Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista. 

• Alueyhdistyksen kotisivut 

• Facebook 

 

Koulutus ja muut tilaisuudet 

 

Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

 

• LTOL-jaosto Varhaiskasvatuspäivän iltamat 15.3.2018 oli erittäin onnistunut 

• Eläketilaisuus 21.3.2018 iltatilaisuus, puheenjohtaja ja koulutussihteeri, tilaisuus 

oli erittäin onnistunut 
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Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta: 

 

• Vuosityöaikailta 17.4.2017 klo 17.30 Akavatalo 

• Vuoden Esimieskilpailu 

• Tähtitakomo 2019 

• OAJ-valtuutettujen tapaaminen 16.4.2018 sekä 8.5.2018, puheenjohtaja  

• Eläkeinfo 19.4.2018 aamupäivä  

• LTOL-jaosto opiskelijainfo yliopistolla 26.4.2018 klo 13-16 

• PKS hallitus vierailu 26.4.2018 sivistysvaliokunnassa klo 17.00. Puheenjohtaja 

• OAO-jaosto to 18.5. verkostoituminen ja reformi, erityisasiantuntija Inkeri 

Toikka, OAJ 

• Esimiesristeily, puheenjohtaja 13.6.2018 puheenjohtaja 

• OAJ on the Road 17.9.2018 Vantaa Tikkurila, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys 

ja puheenjohtaja 

• LTOL-jaoston yhteysopettajaristeily 22.9.2018  

• MOP päivä 5.10.2018 alueasiamies ja puheenjohtaja 

• YT-päivä 8.-9.11.2018, alueasiamies ja koulutustiimi 

• Puheenjohtajatapaaminen syksy/kevät, puheenjohtaja 

• Lakimiesilta luottamusmiehille syksyllä/Leena Teittinen 

• Amiskiertue on suunnitteilla, Minna Vakkuri/OAJ 

• VOPE syksy 2018, koulutustiimi 

• KOPE syksy 2018, koulutustiimi 

 

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 

 

• Työvaliokuntien tapaaminen kerran vuodessa, syksyisin 

• Eläkeinfot 

• Lobbauskoulutus alkusyksyllä, PKS:n alueasiamies 

• Tiedottajakoulutus, alueasiamies 

• Vuosityöaikailta  

 

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 

 

Päätettiin, että OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus myöntää hopeisen 

OAJ:n Kulttuurin hyväksi -mitalin rehtori Laila Niemiselle. 

 

Koululiikuntaliitto 

 

Koululiikuntaliiton tiedote. Antti Piiroinen luovutti koululiikuntaliiton takin 

vastuuhenkilön käytettäväksi liiton tuella järjestettävissä tilaisuuksissa.  
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA MM. 

 

Kuulumisia työnantajien toiminnasta 

 

Helsingin kaupunki maksaa 1000 € kertapalkkion uusille lastentarhanopettajille. 

Lisäksi uuden lastentarhanopettajan löytäjille maksetaan 500 euron palkkio.  

 

Vaikuttamistoiminnan arviointia 

 

Arvioitiin alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten vaikuttamistoimien onnistumista. 

 

Lastentarhanopettajien palkkauksen pienuus on herättänyt huomiota mediassa, 

erityisesti pääkaupunginseudun palkkakartelli. Helsingin lastentarhanopettajat ovat 

pitkäjänteisesti tuoneet esiin palkkauksen epäkohtia kuten muutkin alueen 

lastentarhanopettajayhdistykset. Helsingin päättäjäbrunssilla oli runsaasti päättäjiä. 

Palkkauksen parantaminen sai myönteistä huomiota brunssilla. 

 

Espoossa lautakunta muutti kouluverkkoesitystä kaupunkilaisten toiveiden 

mukaisesti. Myös EKOAY ja EKPY ovat pitkään vaikuttaneet samansuuntaisesti. 

 
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 

 

Merkitään tiedoksi, että julkisuudessa ja mediassa on esillä kansalaisliike 

lastentarhanopettajien palkkauksen kohottamiseksi. Iltasanomat, YLE ja HS ovat 

jutuissaan maininneet pääkaupunkiseudun kalleuden muuhun maahan verrattuna. 

 
Alueyhdistyksen hallituksen vierailu eduskuntaan 

 

Vierailu toteutuu 26.4.2018 klo 17. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo 

Puumala ottaa PKS hallituksen vastaan.  

 

Jaostot valmistelevat omat opettajaryhmäkohtaiset puheenvuoronsa tilaisuuteen, 2-3 

nostoa, joihin halutaan vaikuttaa. Työvaliokunta koostaa näistä kannanoton. 

 
Maailman opettajien päivä 5.10.2018 

 
Keskusteltiin ohjelmasta. Puheenjohtaja ja alueasiamies valmistelevat asiaa. 

 
Valmistuvien infot 

 

Valmistuvien infojen järjestämisestä on tullut tarkempia ohjeita OAJ:stä. Keskusteltiin 

tilaisuuksien järjestämisestä ja todettiin, että jäsenyhdistykset hoitavat asian. 
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EDUSKUNTAVAALIT 2019 

 

Jaostoihin pohdittavaksi esitykset toimenpiteiksi ja tapahtumiksi syksylle 2018 ja 

keväälle 2019. 

 
TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

Esitetään toimintakertomus kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

 

ALUEYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS AKAVATALOLLA 16.4.2018 

• Kokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut OAJ:n valtuuston varapuheenjohtaja 

Ulla Kangasniemi 

• Ajankohtaiskatsaus Petri Lindroos 

 

Muita asioita: Helsingin opettajien ammattiyhdistys esittää kolme edustajaa 
valittavaksi alueyhdistyksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ja heille kolme 
varajäsentä. Vantaan opettajien ammattiyhdistys vaihtaa mahdollisesti 
kevätkokouksessa varsinaisten jäsenten varajäseniä. Helsingin 
lastentarhanopettajien ammattiyhdistys vaihtaa mahdollisesti kevätkokouksessa 
alueyhdistyksen hallituksen jäseniä. 
 

 

ILMOITUSASIAT 

 

• Luonnos syksyn 2018 toimintakalenteriksi 

• Kansalaisliikkeen mielenosoitus lastentarhanopettajien palkkauksennostamiseksi 
Narinkkatorilla lauantaina 24.3.2018 klo 13.00. #eileikkirahaa 

• Ajantasainen alueyhdistyksen tehtäväjako liitteenä 


