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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
 Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys hakee vaikuttamistukea 

13.10.2018 Eckerö Linen ms Finlandialla järjestetyn laivasemi-
naarin kulujen kattamiseen 1200 euroa. 
 
Järjestimme lauantaina 13.10. vaikuttamisseminaarin, johon 
kutsuimme Vantaan kaupunginvaltuuston ja opetuslautakun-
nan jäseniä. Seminaarin tarkoituksena oli informoida osanotta-
jia OAJ:n ja paikallisten jäsenyhdistysten ajankohtaisista asi-
oista.  Alustajina toimivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, 
sekä VLY:n, VOAY:n, VAO:n ja Vantaan musiikinopettajien edus-
tajat.  
 
Liitteenä kuittikopiot ja osanottajalista. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti 
OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen vaikuttamistukihakemuk-
sen, maksu 1200 € kuittien mukaan. 

  
  
 Alueyhdistyksen ylimääräisten varojen käyttösuunnitelma 
  

Työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.10. seuraavasti: 
Puheenjohtaja esitteli neljä vaihtoehtoa, joista muotoiltiin työ-
valiokunnan esitys esitettäväksi hallitukselle: Käytetään yhdis-
tyksen varoja (esim. 20 000€ vuodessa) alueyhdistyksen ja jä-
senyhdistysten vaikuttamis- ja koulutustoimintaan suunnitel-
mallisesti usean vuoden ajan. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen. 

  
  
Jaostot 
  
LTOL  
  
 Jaoston kokouksessa 4.10. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Varhaiskasvatuksen nimikkeet, tehtävänkuvat, SAK-aika 
kunnissa 
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• Varhaiskasvatuslaki-ilta (Jäsenilta) Valopihalla 24.10.18, 
luennoitsija Kirsi Sutton OAJ 

• Palaute OAJ:n Varhaiskasvatusseminaarista 28.-29.9.18 
• Yhteysopettajakoulutusristeilyn (15.9.18), OAJ on the 

Roadin ja Vopen palautteet 
• Yhteistyö Vanhempainyhdistysten kanssa 
• MOP-päivän ohjelma varhaiskasvatuksen kannalta/ jä-

senten näkökulmasta 
• Alueyhdistyksen toimintasuunnitelma - jaoston pu-

heenjohtaja lähettää muutosehdotukset Hanna Iso-
Kuortille 

• Alueyhdistyksen rahoitus - jaosto esittää edelleen että 
jaostoille kohdennetaan enemmän rahaa. Jaosto ei 
kannata rahojen sijoittamista tai omaisuuden ostoa. Ja-
osto ehdottaa että alueyhdistyksen rahoituksella voi-
daan järjestää myös tietylle opettajaryhmälle kohden-
nettua koulutusta/ vaikuttamista. Jaosto esittää että 
koulutus- ja vaikuttamisraha-kriteereitä tarkastellaan 
uudelleen. 

• Jaoston tarve tilaisuuksille 2019; Esimiestilaisuus, Yksi-
tyisten päiväkotien tilaisuus, Kuntakohtaisten varhais-
kasvatussuunnitelmien päivitys, Varhaiskasvatuslaki-
jatko vaikuttaminen, Erityisopettajat, Työssäjaksami-
nen/ työolosuhteet, Esiopettajat, OAJ-After Work/ 
Mini-Seminaari, Nuoret opettajat, Pitkään työssä olleet 
opettajat 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
YSI  
 Jaostolla on ollut seminaarityyppinen työskentelykokous edelli-

sen kokouksen jälkeen: 
• Seminaarissa olivat läsnä kaikki YSI-läiset hallitukset ja 

YSI-läiset valtuutetut 
• Käsiteltyjä aiheita olivat mm. työaikajärjestelmät ja toi-

mintasuunnitelma 
• Seminaari sai hyvää palautetta 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
OAO  
 Jaoston kokouksessa (4.10.) käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Yhdistysten tilannekatsaus 
• Jaoston ja yhdistysten yhteistoiminta: 

o Koulutukset:  
§ Vapaan sivistystyön opettajat keväällä 

2019 
§ Musiikinopettajien yhdistykset erikseen 

sovittavana ajankohtana.  
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§ Valmistelussa Sivistan luottamusmies-
ten ja Lm-tiimin OAJn lakimiesten kou-
lutukset. 

• Vuosityöaika: 
o Omnia ke 10.10. OAO- jäsenille.  
o 3.kokemusseminaari 5.-6.11. järj. Stadin ao. 
o Hallituksen kokemusseminaari ja keskusteluti-

laisuus: keväällä 2019 
• Toimintasuunnitelma 2019: 

o Jaosto keskusteli jaoston ensi vuoden toimin-
nasta ja ehdotti seuraavaa: 

§ Vuosityöaika info-vertaistapaaminen. 
§ Jäsentapahtuma vuosittaiseksi  
§ Luottamusmiesten tapaamisia jatke-

taan 1-2 krt/lukukausi 
§ Eläkeinfot päivä- ja iltatapahtumat- 

alueyhdistyksen järjestämänä. 
§ Hallituseminaari hallituksen jäsenille ja 

varajäsenille vuosityöajasta. 
§ Tavoitteiden asettaminen: opoille sa-

mat koulutuspohjaan perustuvat hin-
noittelutunnukset kuin mitä opettajilla 
on. 

§ Jokainen saa tuoda lisäehdotuksia pu-
heenjohtajalle s-postilla 

• Talousarvio 2019 
o Yhdistyksen talousarviota ei ole tarvetta kas-

vattaa nykyisestä.  
o Huomioitiin pj. Hanna Iso-Kuortin viesti talous-

arvioon vaikuttavista lisäyksistä ja resurssien 
painotusten muutoksista.  

o Tieto jaostojen toimintaresurssin kasvattami-
sesta otettiin tyytyväisenä vastaan.  

o Talousarvion seuraamista helpottaisi, jos tieto 
kustannusten vaikutuksista käytettävään re-
surssiin olisi mahdollisimman reaaliajassa. 

• Syksyn aikataulu: 
o Jaosto to 15.11. klo 17.30 -19.30 Akava-talossa. 
o LM- tiimi marraskuussa 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
YLL  
 Jaoston kokouksessa (22.10.) käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• todettiin, että jäsenretkelle teatteriin ovat 26/30 il-
moittautuneet, päätettiin lunastaa kaikki 30 ja tarjota 
loput AVEC:lle (maksullinen) 

• valtuutettiin HJ ja Åke Finne osallistumaan alueyhdis-
tyksen syyskokoukseen 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 7/2018 4 (7) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6 
00520 Helsinki 1.11.2018 
 

 

 

• päätettiin, että jäsenyhdistykset voivat tarvittaessa 
anoa tukea PSYLL:ltä, jos jäsenet haluavat osallistua Yli-
opistopäiville. Jäsenyhdistys voi silloin yhden-hengen 
huoneen ero maksaa. 

• ilmoitettiin, että YLL on päättänyt olla osallistumatta 
EDUCA-risteilyyn  

• käytiin alueyhdistyksen toimintakalenteri ja toiminta-
suunnitelma 2019 läpi: ei muutosehdotuksia 

• eduskuntavaalien yliopistopaneeli:  
o jossain keskustassa (esim. Helsingin Yliopis-

tolla) 
o helmikuussa 
o tarjoilut jäsenille 
o 3 – 5 kansanedustajaa 
o tilaisuuden vetäjä/juontaja  

• annettiin tiedoksi nenäpäiväkeräyksen ja pyydettiin, 
että jokainen jäsenyhdistys osallistuu siihen lahjoituk-
sella 

• annettiin tiedoksi, että jokaisen jäsenyhdistyksen täytyy 
allekirjoittaa henkilötietojen käsittelysopimus ja vii-
meistään 31.10. palauttaa OAJ:lle 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskusteltiin mm. seuraavista aiheita: 
 • Alueyhdistyksen ilme ja värimaailma pohdintaan 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 • Eläketilaisuudet 11.10.2018 ja päivätilaisuus 

18.10.2018 
  

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

• KOPE 23. – 24.3.2019, koulutustiimi 
• VOPE 4. – 5.5.2019, koulutustiimi 
• YT-päivä 8.-9.11.2018, alueasiamies, koulutustiimi  
• Esimiestilaisuus 29.11 / 30.11., SIIRRETÄÄN 
• Luottamusmiestilaisuus (ammatilliset)  
• Työhyvinvointikoulutus, Flamingo (vko 6 / 7), koulutus-

tiimi 
  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • Työvaliokuntien tapaaminen, Hanna   
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• Lobbauskoulutus 11.12.2018 klo 17-20. Kouluttajana 
esavin ylijohtaja, ent.kaupunginjohtaja, ent. kehitysjoh-
taja ja ent kokoomuksen kansanedustaja Minna Karhu-
nen 

• Tiedottajakoulutus jäsenyhdistysten tiedottajille (kevät 
2019), koulutustiimi 

  
 Alueyhdistyksen järjestämät koulutukset (velvoittavat lihavoi-

dulla) 
 • Toimijakoulutus 

• Alueellinen yhteistoimintakoulutus 
• Eläkeinfot 
• Opettajien vastuut ja velvollisuudet 
• Yhteysopettajakoulutus 
• Valmistuvien opettajien info 
• Paikallistason edunvalvontaa vahvistavat koulutukset 
• KOPE, NOPE 2, Jatko NOPE 
• Yhteiset koulutukset muiden alueyhdistysten kanssa 

 
Jaostoille tehtäväksi: Mitä tarpeita jaostoilla on ”Opettajien 
vastuut ja velvollisuudet” -koulutukseen liittyen. 
 

  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei käsiteltäviä asioita 
  
Koululiikuntaliitto  
 Kuultiin Koululiikuntaliiton ja Irti maasta! yhteistyötarjous PKS 

opettajille. 
 
Päätös: Alueyhdistys varaa 200 lippua myytäväksi jäsenistölle, 
lipun hinta 5 €/kpl. Alueyhdistys maksaa lipuista vain menekin 
mukaan. 

  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• YT-päivät ensi viikolla 
  
  
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
  
 Kuultiin työnantajien toiminnasta seuraavaa: 

• Vantaa: Vuosityöaikakokeiluihin liittyen ollut keskuste-
lutilaisuus. 
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Toimintasuunnitelma 2019 
  
 Esitetään, että hallitus hyväksyy Toimintasuunnitelman 2019 

syyskokoukselle esitettäväksi. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi Toimintasuunnitelman 2019 syysko-
koukselle esitettäväksi. 

  
  
Talousarvio vuodelle 2019 
  
 Esitetään, että hallitus hyväksyy Talousarvion vuodelle 2019 

syyskokoukselle esitettäväksi.   
 
Päätös: Hallitus hyväksyi Talousarvion 2019 syyskokoukselle 
esitettäväksi. 

  
  
EDUSKUNTAVAALIT 2019 
  
 Espoon-Kauniaisten opettajayhdistys anoo eduskuntavaalivai-

kuttamistukea (liite). Käsitellään kaikki hakemukset yhtä aikaa 
joulu-/tammikuun kokouksessa. 
 
Perustetaan työryhmä yhden suuren eduskuntavaalitapahtu-
man järjestäjiksi. 
 
Päätös: Päätettiin perustaa työryhmä eduskuntavaalitapahtu-
maa varten. Työryhmä: Hanna Iso-Kuortti, Jukka Mölsä, Antti 
Karetie, Ulla Jauhiainen ja Jukka Saavalainen. 
 
Päätettiin myös, että eduskuntavaalivaikuttamishakemukset tu-
lee toimittaa hallitukselle vuoden 2019 ensimmäiseen kokouk-
seen mennessä. 

  
  
JÄSENASIAT  
 Syksyn 2018 aikana käydään neuvotteluita Metropolian alueyh-

distysjäsenyydestä.  
  
  
Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä 
  
 Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä ei ole kokoontunut. 
  
  
Muut esille tulevat asiat 
  
 Ei muita asioita. 
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Seuraava kokous 28.11.2018 syyskokous 
13.12.2018, klo 18:00 (hallituksen kokous) 

  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58 
  
  
   
 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Hanna Iso-Kuortti Elina Byckling 
  
  

 


