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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
 Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry anoo vaikuttamisrahaa 

OAJ Pääkaupunkiseudulta 1300 euroa. Vaikuttamisraha 
käytetään pe 2.11.18 Helsingissä Hotelli Radisson Blu 
Seaside:ssa pidettävän vaikuttamisillan ruokailuun. Tilai-
suuteen tulee kansanedustaja Mia Laiho (kokoomus), 
Omnian tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Sep-
pänen (kokoomus) ja Espoon vihreiden puheenjohtaja 
Antti Brunni. Myös muita kansanedustajia ja poliitikkoja 
on kutsuttu. Tilaisuuteen osallistujien määrä on 25, joille 
tarjotaan joulubuffee 52€ /asiakas. Ruokailun yhteydessä 
kulutetut ruokajuomat maksaa Omnian paikallisyhdistys. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mu-
kaisesti anomuksen ehdollisena, enintään 1300€, maksu 
todellista kuluista kuittien mukaan. Osallistujalista tulee 
olla hakemuksen mukana. 
 
VAIKUTTAMISRAHA-ANOMUS Helsingin opettajien am-
mattiyhdistys ry HOAY, Helsingin Lastentarhanopettajat 
ry Hela sekä OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys 
STAP järjestävät vaikuttamistilaisuuden Akavatalolla 
30.10.2018. Tilaisuuteen kutsutaan Kasvatuksen ja koulu-
tuksen lautakunnan sekä varsinaiset että varajäsenet ja 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylin virkamiesjohto 
sekä apulaispormestari Pia Pakarinen. Tilaisuuteen osal-
listuvat myös edustajat HOAY:n, Helan ja STAP:in hallituk-
sista. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua uusiin lauta-
kunnan jäseniin, tehdä yhdistystoimintaa heille tunne-
tuksi ja käydä rakentavaa keskustelua kasvatuksen ja 
koulutuksen strategisista näkymistä. Anomme OAJ Pää-
kaupunkiseudun alueyhdistykseltä tukea tilaisuuden jär-
jestämisestä aiheutuneiden kulujen verran, kuitenkin 
enintään 1950 € 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mu-
kaisesti anomuksen ehdollisena, enintään 1950€, maksu 
todellista kuluista kuittien mukaan. Osallistujalista tulee 
olla hakemuksen mukana. 
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OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistys hakee pääkau-
punkiseudun alueyhdistykseltä avustusta 21.8.2018 jär-
jestämäämme uusien opettajien illan kulujen kattami-
seen. Tilaisuus järjestettiin VOAY:n tiloissa Hiekkahar-
jussa ja paikalle oli kutsuttu uusia opettajia kaikista jä-
senyhdistyksistämme. Tilaisuudessa esittelimme edun-
valvontatoimintaamme. Läsnä paikalla oli 31 opettajaa. 
Tähän tilaisuuteen haemme avustusta 506 euroa. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mu-
kaisesti anomuksen ehdollisena, enintään 506€, maksu 
todellisten kulujen mukaan. Osallistujalista tulee olla ha-
kemuksen mukana. 

  
Jaostot 
  
LTOL  
  
 Jaoston kokouksessa (30.8.) käsiteltiin mm. seuraavia ai-

heita: 
• varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen 
• syksyn jäsenilta Varhaiskasvatuslaista 
• OAJ:n varhaiskasvatusseminaari 
• LTOL:n hallituksen asiat 
• jaoston toimintasuunnitelma 
• kuntien kuulumiset SAK-ajan, järjestelyvaraerien 

ja mallitehtävänkuvien suhteen 
• jaoston esitys eduskuntavaalitapahtumaksi 
• jaoston esitys Alueyhdistyksen rahankäytöstä 
 
 

                                  Jaoston kokoonpano: 
                        Varsinaiset:                       Varat: 
                           Reija Ahola                           Heidi Chydenius 
                           Anna Sario                            Anna-Riikka Hiekkala 
                           Merja Laitinen (siteeri)      Riitta Ojanperä 
                           Minttu Ilveskivi-Hentilä     Lotta Lahtonen 
                           Salla Sutinen  (pj)                Miia Keränen 
                           Sanna Tilli                             Pia Kariniemi 
                            
                           Ruotsinkielisten edustaja: 
                           Johanna Karlsson                  Kati Nieminen 

  
                           Opiskelijajäsenet:  
                           Marika Pylkkö                       Laura Saikkonen 
  
                           Puhe- ja läsnäolo-oikeudella kutsuttuna  
                           OAJ-valtuutetut Merja Winter ja Tarja Ojanen 
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YSI  
  
 Jaoston kokouksessa (30.8) käsiteltiin mm. seuraavia ai-

heita: 
• Vuosityöaikakokeilun seuranta 
• Tutor-opettajien tilanne kunnittain 
• Me-koulu -hankkeen työntekijät kouluilla 
• Ys-ajan suunnittelu ja seuranta 
• Järjestelyvaraerien kohdentaminen 
• Eduskuntavaalit 
• Alueyhdistyksen rahoitus 

  
OAO  
  
 Jaoston kokouksessa (30.8.) käsiteltiin mm. seuraavia ai-

heita: 
• Yhdistysten tilannekatsaus 
• Jaoston ja yhdistysten yhteistoiminta 
• Edunvalvonta 
• Vuosityöaikailta jäsenille 

 
Esitys: OAO-jaosto esittää hallitukselle hyväksyttäväksi 
jaoston varsinaisen jäsenen vaihdon: Samuli Sollon ti-
lalle Mika Sjöberg Ammattiopisto Livestä (ent. Keskus-
puiston ammattiopisto).  

  
 Päätös: Hallitus hyväksyi OAO-jaoston varsinaisen jäse-

nen vaihdon yllä olevan mukaisesti. 
  
YLL  
  
 Jaoston kokouksessa (27.8) käsiteltiin mm. seuraavia ai-

heita: 
• YLL-seminaari Tuusulassa 
• Eläketilaisuudet alueyhdistyksessä 
• Yliopistopäivät marraskuussa 
• Alueyhdistyksen toimintasuunnitelma 
• Eduskuntavaalit: ideat tapahtumista alueyhdis-

tykselle 
• Syksyn toiminta 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: 
 • Tiedottamiseen täytyy varata aika 
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• Tapahtumien kutsut ajoissa, n. 1-2 kk ennen ta-
pahtumaa puheenjohtajapostiin 

• Jaostojen tapahtumista kuvia sekä pieni juttu 
alueyhdistyksen sivuille + Faceen 

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta: 
 • OOTR 17.9.2018 

• VOPE 16.-17.9.2018 
• 15.9.2018 Yhteysopettajaristeily, LTOL 

  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta: 
 • KOPE 10.-11.11.2018, koulutustiimi     

• YT-päivä 8.-9.11.2018, alueasiamies, koulutus-
tiimi  

• Eläketilaisuudet:  
o Päivätilaisuus 18.10.2018 klo 9-11.30 
o Iltatilaisuus 11.10.2018 17-20 

• Esimiestilaisuus 29.11/30.11.2018  
• 10.10.2018 OAO-jäsenten vuosityöaikailta 
• 24.10.2018 Varhaiskasvatuslaki-ilta, LTOL-jaosto 
• Luottamusmiestilaisuus, OAO 
• Työhyvinvointikoulutus, Flamingo (vko 6/7), 

koulutustiimi 
  
 Merkittiin tiedoksi OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulu-

tuksia ja tilaisuuksia: 
 • Työvaliokuntien tapaaminen, puheenjohtaja, 

tammikuu 
• Lobbauskoulutus 11.12.2018 klo 17-20 Akava-

talo 
• Tiedottajakoulutus jäsenyhdistysten tiedottajille 

(kevät 2019) koulutustiimi 
  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei käsiteltäviä asioita 
  
  
Koululiikuntaliitto  
 Kuultiin liiton toiminnasta. 
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• Ammatillisten vuosityöaikaan liittyvät kysymyk-
set ovat pinnalla, erityisesti sitomaton työaika. 

• Varhaiskasvatuksessa puhututtavat järjestely-
erät. 

  
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
  
 Kuultiin työnantajien toiminnasta seuraavaa: 

• Espoo: Vuosittaisen työajan tasoittamisjärjestel-
mään ollaan kenties lähdössä tammikuussa 
2019 (lastentarhaopettajat) 

• Helsinki: Koulukentälle tulossa uusi ammatti-
ryhmä: kouluvalmentaja – valmentajan tehtä-
vänä mm. estää opiskelijoiden syrjäytymistä.  

• Englanninkielinen lukio valmisteilla? 
• Helsinki: Karvin arvioinnit ja Movet puhututta-

vat 
• Vantaa: Vuosityöaika lukioon? Aikataulu ensi 

syksy / seuraava kevät kokeilujen osalta 
  
  
MOP päivän 5.10.2018 tilaisuus 
  
 Kuultiin järjestelyistä seuraavaa:  

Tilaisuus toteutetaan yhdessä OAJ:n kanssa Sanomata-
lossa klo 13-17. 
 
Klo 16.10-17.00 OAJ PKS:n osuus. Helsingin apulaispor-
mestari Pia Pakarinen, Espoon opetustoimen johtaja 
Kaisu Toivonen ja Vantaan (ilmoittavat henkilön myö-
hemmin) pitävät lyhyet alustukset kuntien tilanteesta 
koulutuksen näkökulmasta. Lisäkysymykset ja haastatte-
lut PKS pj Hanna Iso-Kuortti, PKS vpj Leena Teittinen 
(ammatilliset), alueasiamies Jukka Mölsä Antti Kare-
tie(yleissivistävät) ja Salla Sutinen (varhaiskasvatus).  
 
Ohjelma laitettu jakoon Facebookiin, lisätään kotisivuille 
myös. 
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EDUSKUNTAVAALIT 2019 
  
 Jaostot ja jäsenyhdistykset ovat esittäneet työvaliokun-

nalle ja hallitukselle alueyhdistyksen eduskuntavaalita-
pahtumista seuraavaa: 
 
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys käsitteli 
eduskuntavaalivaikuttamista työseminaarissa 8.9.2018: 
Haluaisimme järjestää ns. PopUp -tilaisuuksia opettaja-
taustaisille eduskuntavaaliehdokkaille ja niiden järjestä-
miseen toivomme voivan anoa taloudellista avustusta 
OAJ PKS:ltä. Arviomme on 4 000 €. (sisältää 4 tilaisuutta) 
 
LTOL-jaosto: vaalipaneeli, julkinen tila, valmiit kysymyk-
set, humoristisella otteella 
 
YLL-jaosto: poliitikkotapaamisen järjestäminen, edus-
kuntavaalipaneeli yliopistonäkökulmasta 
 
OAO- Scapesaliin elokuvailta ja paneeli, talvirieha Suo-
menlinnassa 
 
YSI-jaosto: Jokainen kaupunki järjestää omansa – eri 
vaalipiirit. Yhdistykset voivat hakea vaikuttamistukea. 
 
Työvaliokunnan esitys: 
Alueyhdistys järjestää yhden ison paneelin yhdessä 
OAJ Uusimaan kanssa. Tapahtumaan hankitaan juon-
taja.  
Jaostokohtaiset syventävät tapahtumat alueella. Vara-
taan tilaisuuksiin talousarvioon 10.000€ 
 
Hallitukselle pohdittavaksi, varataanko lisäksi Paikallis-
yhdistysten anottavaksi varoja.  
 
 

 Päätös: Päätettiin järjestää yksi suurempi ja laaduk-
kaampi tapahtuma (paneeli tai vastaava) sekä jaostojen 
kautta syventäviä tapahtumia (yksi per jaos); kaikkiin 
yllä mainittuihin viiteen tapahtumaan varataan yhteensä 
10000 €. 
 
Paikallisyhdistyksille päätettiin myöntää mahdollisuus 
anoa varoja pienempiin eduskuntavaalitapahtumiin yh-
teensä 10000 € (alustavasti, summan täsmentäminen 
mahdollista myöhemmin). Syksyn aikana summaa voi-
daan vielä tarkentaa, kun talousarvio tarkentuu. 
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JÄSENASIAT  
  
 Syksyn 2018 aikana käydään neuvotteluita Metropolian 

alueyhdistysjäsenyydestä. 
  
  
ALUEYHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISTEN VAROJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 
 Puheenjohtajalle ei ole tullut määräaikaan mennessä 

esityksiä ylimääräisten varojen suunnitelmallisesta käy-
töstä, joten työvaliokunta ei ole valmistellut asiaa. 
 
Merkitään tiedoksi hallituksen ohjeistus ja jatketaan val-
mistelua varojen käytöstä työvaliokunnassa hallitukselle 
esitettäväksi.  

  
  
OAJ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
 
 Aika: 28.11.2018 

Paikka: Valopiha 
  
Toimintasuunnitelma 2019 
  
 Merkittiin tiedoksi kokouksessa tulleet muutosehdotuk-

set. Jaostot käsittelevät toimintasuunnitelmaa 2019 seu-
raavassa kokouksessaan. 

  
Talousarvio 2019  
 Merkittiin tiedoksi, että vuoden 2019 talousarvion poh-

jana on vuoden 2018 talousarvio, muutostoiveet Han-
nalle ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta. 

  
  
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja mat-
kakorvaukset sekä toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuo-
deksi 
  
 Hallitus päätti esittää syyskokoukselle kokouspalkkioista 

seuraavaa: 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio 
on 60€/kokous. Muille kokoukseen kutsutuille/hallituk-
sen jäsenille maksetaan 40€/kokous. Matkat korvataan 
virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajalle mak-
setaan laskutuksen mukaan.  

  
Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannetta-
vien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
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 Hallitus päätti esittää syyskokouselle, että jäsenmaksua 
EI peritä.  

  
  
Valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/varatilintarkastaja tar-
kastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa 
  
 Hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että BDO, vas-

tuullisena tilintarkastajana Ari Lehto jatkaisi toiminnan- 
/ tilintarkastajana.  

  
  
HALLITUKSELLE TIEDOTETTAVAA 
  
OAJ:n hallituksen työskentelystä 
  
 Merkittiin tiedoksi liitteet. 

• Eduskuntavaalitavoitteet 
• Työaikajärjestelmät 
• Työhyvinvointi 
• Toimintasuunnitelma 2019-2020 ja tulevan stra-

tegiatyön aloittaminen (liitteenä nykyiset) 
• Neuvottelutavoitteet 2020 
• Opettajan professio 
• Muuta: Mitä yhdistykset haluavat vietäväksi 

eteenpäin OAJn suuntaan hallituksen jäsenten 
kautta? 

 
  
Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä 
  
 Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä ei ole kokoontu-

nut. 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Ei muita asioita. 
  

 


