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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

TALOUSASIOISSA MM. 
 
Yhdistyksen talous 

 
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
 
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry 
 
Työvaliokunta esitti seuraavan anomuksen hylkäämistä, koska anomus ei täytä vai-
kuttamistuen eikä koulutustuen hakuehtoja. Hallitus päätti hylätä anomuksen äänes-
tyksen jälkeen, yhdeksän äänesti hakemuksen hylkäämisen puolesta ja seitsemän 
äänesti hakemuksen hyväksymisen puolesta.  
 
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry järjesti 14.3.2018 Varhaiskasvatuksen jäse-
nillan. Illan vieraana ja alustajana toimi Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen 
johtaja Virpi Mattila. Tilaisuuden aihe ”Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen 
järjestämisen muutokset” laajeni ajankohtaisuudessaan koskemaan lastentarhan-
opettajien työolosuhteita, palkkausta ja julkisuudessa ollutta palkkakartellikeskuste-
lua. 
  
Osallistujat lähettivät runsaasti kysymyksiä etukäteen, joihin osin vastattiin tilaisuu-
dessa. Tilaisuudessa esille tulleilla asioilla on vaikuttavuutta edelleen ELYn edunval-
vontatyöhön. Esimerkiksi Espoon tva-työ, lto:n palkka- ja työolosuhteisiin liittyvä kes-
kustelu on aktiivista sekä  ELYn laatimat palkka-kannanotot kuntiin ja kuntapäättäjille. 
Yhteistyö ELYn toimialueen luottamusmiesten ja työsuojelun sekä paikallisyhdistyk-
sen kanssa jatkuu tiiviinä.  
 
Tilaisuus järjestettiin Espoon valtuustotalon kahviossa. 
 
Espoon lastentarhanopettajien yhdistys anoo tilaisuuden ruokailukustannuksiin osal-
listujalistan määrän mukaan 57 x 8,25 euroa + 3,90 euroa eli yhteensä 692,55 euroa. 
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Vantaan Lastentarhanopettajat ry 
 
Hallitus päätti hylätä seuraavan anomuksen äänestyksen jälkeen, viisi äänesti hake-
muksen hylkäämisen puolesta ja kaksi äänesti hakemuksen hyväksymisen puolesta.  
 
Vantaan lastentarhanopettajayhdistys anoo vaikuttamistukea 227,75 € valtuustovaa-
liin liittyvästä jäsenillasta. Vantaan Lastentarhanopettajat ry järjesti yhteysopettajail-
lan aiheena OAJ:n ja LTOL:n vaalit. Illassa aiheena oli yhteysopettajien rooli, äänes-
täminen ja äänestämisaktiivisuuden nostaminen. 
 
Vantaan Lastentarhanopettajat ry 
 
Päätettiin hyväksyä seuraava anomus: Vantaan Lastentarhanopettajat ry hakee vai-
kuttamistukea opetuslautakunnan ja valtuutettujen tapaamisen 15.3.2018 ”Pedagogi-
nen kahvila” kustannuksiin 163 €. Tilaisuuteen kutsuttiin opetuslautakunta ja valtuus-
toryhmien puheenjohtajien kautta valtuutettuja. Myös OAJ:n valtuutetut olivat kutsut-
tujen joukossa. 
 
Varojen sijoittaminen 

 
OAJ:n talousjohtaja Heikki Nykänen kertoi alueyhdistykselle varojen sijoittamisesta ja 
käytöstä. Jaostojen ja hallituksen jäsenten pitää lähettää ajatuksia ja ideoita sijoitta-
misesta viimeistään 30.8.2018 alueyhdistyksen puheenjohtajalle. Päätös tehdään 
syksyllä. 
 
Palkkion maksaminen opiskelijainfojen ja muiden alueyhdistysten tapahtumien 
luennoitsijoille 

 
Päätettiin, että sisällytetään OAJ:n ohjetta mukaileva teksti alueyhdistyksen talousoh-
jesääntöön. Ohjeteksti liitteenä. 
 
Vope-tilaisuus syksyllä 2018 

 
Päätettiin varata syksyn Vope-tilaisuuteen tilat, majoitukset ja ruoat Haikon karta-
nosta 50 hengelle enintään 12 000 euron hintaan. Muita kustannuksia tulee mm. 
matkoista ja ohjelmasta. 
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JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 
 

Jaoston kokouksessa 11.4.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 
 

• Kansanedustajille lähetetty kannanotto koskien varhaiskasvatuslakia (muo-
kattu valmiista pohjasta) 

• Valmistuvien opiskelijoiden info Helsingin yliopistolla 26.4.2018 
• Työsuojelun ja luottamusmiesten tapaaminen 31.5.2018 klo 14.30 
• Yhteysopettajaristeily 15.9.2018 
• Varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen elokuussa 2018 
• Varhaiskasvatuksen aiheet vierailulle sivistysvaliokuntaan 26.4.2018: varhais-

kasvatuslaki, yliopiston lto-koulutuspaikkojen rahoituksen koskien aloituspaik-
kojen määrää tulee olla pysyvä 

• Todettiin KVTES:n tekstimuutokset koskien lastentarhanopettajien työaikaa 
 

YSI 
 
Jaoston kokouksessa 16.4.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 
• Valittiin Ysin ehdokkaat pääkaupunkiseudulta OAJ:n hallitukseen 
• Uudeksi puheenjohtajaksi Antti Karetien luopuessa valittiin Timo Saavalainen 

 
Jaoston kokouksessa 2.5.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 
 

• Suunniteltiin jaoston syksyn toimintaa 
• Keskusteltiin valtuuston kokouksen asialistasta 
• Keskusteltiin OAJ:n hallituksen toimikuntapaikoista 
• Keskusteltiin ajankohtaisista edunvalvonta-asioista 
• Keskusteltiin opiskelijainfoista 

 
OAO 
 
Jaoston kokouksessa 5.4.2018 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 
• Yhdistyksistä 

o Paikallinen erä: Kriteerit julkisia 
o Sivistan puolella 2 tessiä- eli nuorten ja aikuisten 
o Reformilta puuttuu pedagogiset perustelut 
o Tehdään se työaika, joka on resursoitu. Työhön kuluu se aika, joka sii-

hen annetaan. 
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• Jaosto ja yhdistykset 
o Vapaan sivistystyön opettajat: tiistaina 15.5. aamupäiväkoulutus, työttö-

myyskassan etuuskäsittelijät vastaavat kysymyksiin ja kertovat aktiivi-
mallista 

o Musiikinopettajien yhdistysten tapaamiset syksyllä 
• OAJ Valtuustovaalipalautetta:  

o Uurna- ja sähköinen vaali samana päivänä jatkossa 
o Leima ei pysynyt kiiltävän äänestyslipun pinnassa 
o Tekstiviestit puhelimiin ok 
o Tiedotettava suoraan sähköposteihin 

• Vuosityöaika ja kokeilut 
o AOn vuosityöaikakoulutus 28.3.2018 
o Vuosityöaikailta: PKS:n ja Uudenmaan alueyhdistysten jäsenille ti 17.4. 
o Työmarkkina-asiamies Markku Perttunen, neuvotteluplk.Petri Lindroos, 

luottamusmiehet: Edupoli:Jukka Koppana, Stadin ao.: Venla Olin, Va-
ria: Leena Teittinen 

o Vapaa sana jäsenillä. 
• OAJ PKS hallitus 22.3. 

o Sivistysvaliokunnan pj. Tuomo Puumalan (kesk) tapaaminen 26.4. 
o Miten opiskelijat saavat opetusta ja osaamista? Työelämäyhteistyö. 

Ammatillisen koulutuksen laadun arviointi ja osaaminen. Toiminnan ja 
tuloksen välinen yhteys — reformi. 

• EU:n tietosuojalaki muuttuu. Oletko valmis? 
• Jaoston kotisivuja päivittää Elina Byckling.  
• Sivistan tes-koulutusta tarvitaan 

 
YLL 
 
Jaoston kokouksessa käsiteltiin 16.4.2018 mm. seuraavia aiheita. 
 

• Keskusteltiin ajankohtaisista asioista  
o Liittokokouksen puheenjohtajistovaalit 
o Valtuustovaalien tulos 
o Alueyhdistyksen tiedotteet 
o OAJ:n ehdotus Yliopistopäivien poistamisesta 
o Korkeakoulutoimikunnan perustaminen 
o AALTO-yliopiston uusi rakennus Väre 
o Ulkomaanlehtoreiden puute yhteistyössä työnantajan kanssa 
o HY:n rehtori vaihtuu 
o Taideyliopiston 1. vararehtori vaihtuu 

• HJS ja Åke Finne valittiin edustamaan kevätkokouksessa 
• Kevään jäsenretki: kutsutekstin muotoilu 
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• Käsiteltiin 3 avustusanomuksia (UKL, HY ja Taideyliopisto), myönnettiin 
• Keskusteltiin syksyn jäsentoiminnasta, ehkä 5.10. (Opettajapäivä) joku tilai-

suus, jossa olisivat OAJ:n edustajat ja aktiivit 
• Seuraava kokous: 27.8.2018    

 
 

JÄSENTOIMINTA MM. 
 
Koulutus ja muut tilaisuudet 
 
Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

 
• Eläketilaisuus 19.4.2018 oli onnistunut, osallistujia oli runsaasti 
• Vuosityöaikailta 17.4.2018 oli onnistunut 
• Tietosuojakoulutus 23.4.2018 oli onnistunut 
• OAJ-valtuutettujen tapaaminen 16.4.2018 oli onnistunut 
• Valmistuvien opettajien infot sujuivat hyvin 

o 11.4. 2018 Viikin Norssi 55 osallistujaa 
o 17.4. 2018 Ratakadun Norssi, 45 osallistujaa 
o 26.4.2018 Lastentarhanopettajaopiskelijat 

 
Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta: 

 
• Tähtitakomo 2019 
• OAJ-valtuutettujen tapaaminen 8.5.2018, puheenjohtaja  
• Erkin malja -golfkisa 5.6.2018, koulutustiimi 
• Esimiesristeily, puheenjohtaja 13.6.2018 puheenjohtaja 
• OAJ on the Road 17.9.2018 Vantaa Tikkurila, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys 

ja puheenjohtaja 
• LTOL-jaoston yhteysopettajaristeily 15.9.2018  
• MOP päivä 5.10.2018 alueasiamies ja puheenjohtaja 
• YT-päivät 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 
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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 
 
Ei käsiteltäviä asioita. 
 
Koululiikuntaliitto 
 
Vuosikokous oli Rovaniemellä 27. – 29.4.2018. Alueyhdistyksellä ei ollut edustajaa. 
 
 

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA MM. 
 
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 

 
Lastentarhanopettajien ryhmän ulkopuolisesta työajasta on ollut sopimuksen vastai-
sia käytänteitä. 

 
Vaikuttamistoiminnan arviointia 

 
Arvioitiin alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten vaikuttamistoimien onnistumista. 
 
Ammatillisen koulutuksen erityisopetusta selkiytetään. Tähän on vaikutettu yhdessä 
OAJ:n kanssa.  
 
Pikakoulutus lastenhoitajasta lastentarhanopettajaksi sosionomitutkinnon kautta on 
peruutettu.   
 
Vantaalla palkataan uudet opettajat 1.8. alkaen. 
 
Varia siirtyy pysyvästi vuosityöaikajärjestelmään ensi syksystä alkaen. 
 
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johto oli tapaamassa Hel-
singin lastentarhanopettajien yhdistyksen uutta ja väistyvää puheenjohtajaa. 
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Alueyhdistyksen hallituksen vierailu eduskuntaan 
 
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala otti alueyhdistyksen hallituksen 
vastaan 26.4.2018 klo 17.00. Vierailu oli onnistunut. 
 
OAJ on the Road 17.9.2018 Tikkurila Vantaa 

 
Alueyhdistyksen ja OAJ:n yhdessä järjestämä tapahtuma, päävastuullisena järjestä-
jänä OAJ Vantaan paikallisyhdistys. Alueasiamies on yhteyshenkilö mm. OAJ:n 
suuntaan. Teemana on vaalit. 
 
Maailman opettajien päivä 5.10.2018 

 
Keskusteltiin ohjelmasta. Puheenjohtaja ja alueasiamies valmistelevat asiaa. 

 
 

EDUSKUNTAVAALIT 2019 
 

Kuullaan seuraavassa kokouksessa jaostojen pohdintoja toimenpiteiksi ja tapahtu-
miksi syksylle 2018 ja keväälle 2019. 
 

 
ESIMIESKISAN VOITTAJA 

 
Työvaliokunta valitsi vuoden esimieskisan voittajaksi rehtori Janne-Pekka Nurmen 
Laakavuoren ala-asteen koulusta. 
 

 
ILMOITUSASIAT 

 
• OAJ:n yhdistystiedote 11.4.2018 
• OAJ:n uutiskirje 25.4.2018 

 
 

MUUTA 
 
Koulutustiimiin nimettiin uudeksi jäseneksi Jukka Mölsä.  
Alueyhdistyksen sihteeriksi valittiin Elina Byckling. 

 


