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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. 
  
Jaostot 
  
LTOL  
  
 Jaoston kokouksessa 10.12 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Espoon vuosityöaikakokeilu 
• Jaoston kevään 2019 kokousaikataulu 
• Vakajohtajien lounas 
• Vakapäivien iltamat 
• lm-vaalit 
• lapsentuki varhaiskasvatuslaissa 
• Lastentarhanopettajapäivät Lahdessa syksyllä 2019 
• englanninkielisten jäsenten kartoittaminen ja  
• nettisivujen uutisoinnin tarkistaminen 

 
Merkitään tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 • Jaostolla ollut joulukuun puolessa välissä tapaaminen, 

jossa käsiteltiin vuosityöaikaan liittyviä asioita 
• YSI-jaosto järjestää eduskuntavaalitapahtuman Educan 

yhteydessä 
• 16.1. YSI-järjesti valmistuvien infotilaisuuden luokan-

opettaja, erityisopettaja, kotitalousopettaja ja käsi-
työopettajaopiskelijoille 

 
Merkitään tiedoksi. 
 

  
  
OAO  
  
 Jaoston kokouksessa (12.12) käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Yhdistyksiltä toimintatavoite-esityksiä kevään ja syksyn 
2019 osalta puheenjohtajalle.  
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• Luottamusmiehille OAJ:n johtavan lakimiehen Erkki 
Mustosen koulutus ma 10.12. Paikalla 13 luottamus-
miestä (sis. plm) ja alueasiamies. Vertaistukitoimintaan 
sähköpostirinki. 

• OPH 24.1.2019 Opetustoimen ajankohtainen juridiikka. 
Ilm.8.1.2019 maksullinen. 

• OKMn ja OAJ:n keskustelutilaisuus 12.12. reformin to-
teutumisesta 

• Korkeakouluvisio 2020 – Leena Teittinen osallistui tilai-
suuteen tammikuussa 2019  

• Leena Teittisen ja Eva Kauhasen selvitys keskustelutilai-
suudesta. 

o puheenvuorosta lyhyt tiivistelmä opetus- ja 
kulttuuriministerille 

o vastaamme ministerin kehotukseen pitää yh-
teyttä jatkossakin 

• Toiminta- ja toteutussuunnitelma 
o jatketaan tavoitteiden valmistelua seuraavalle 

neuvottelukierrokselle 
o seurataan esitettyjen tavoitteiden etenemistä ja 

toteutumista 
o tarkastellaan tavoitteiden toteutumisen vaikut-

tavuutta 
o nostetaan ammatillinen koulutus esille ja vaiku-

tetaan vuoden 2019 aikana aktiivisesti ja kaikilla 
mahdollisilla keinoilla sen kehittämiseen ja ta-
voitteiden toteuttamiseen 

• Koko ja rakenne 
o keskusteltiin jaoston toiminnasta ja sen jä-

senyhdistysten yhteistyön muodoista 
o tavoite on saavuttaa kaikki jäsenyhdistykset ja 

saada mukaan vielä ei-jäseninä olevat yhdistyk-
set 

• Kevät kokousaikataulua: klo 17.30 -19.30 Akava-talo:  
o 7.2. Ope 
o 4.4. Erkka 
o 16.5. Uusimaa 
o LM- tiimi: toiminta sovitaan ensimmäisessä ja-

oston kokouksessa 
o 7.5. -Vapaan sivistystyön tilaisuus (yhdessä PKS 

Uusimaan kanssa) 
 
Merkitään tiedoksi. 

  
YLL  
  
 Meillä oli vain ns. suunnittelukokous 17.12., jolloin keskuste-

limme lyhyesti eduskuntavaalipaneelin järjestämisestä. 
 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 1/2019 3 (8) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 31.1.2019 
 

 
 

 

Päätös: 
• Keskusteltiin PSYLLin tarpeesta järjestää tilaisuus ja erityi-

sesti tilaisuuden  
• järjestämisestä vasta vaalien jälkeen. Todettiin, että jaostot 

laativat tietopaketin omista  
• tarpeista vaaleja ajatellen ja tämä tietopaketti toimitetaan 

ehdokkaille, jotka haluavat  
• mainostaa alueyhdistyksen sivuilla: sillä tavoin lobbaus en-

nen vaaleja on jo hoidettu.  
• Päätettiin järjestää tilaisuus vaalien jälkeen, esim. touko-

kuussa: suunniteltiin  
• keskustelevaa tilaisuutta, jossa PSYLL:n jäsenistö myös toisi 

esiin itselleen tärkeitä asioita. 
• Luonnosteltiin tilaisuutta koskeva raha-anomus alueyhdis-

tykselle. 
 
Jaoston kokous 
 
Ilmoitusasiat ja muuta ajankohtaista 

• OAJ-risteily/EDUCA 25. - 27.1.2019 
• Eduskuntavaalit: OAJ:n kysely opettajataustaisille edus-

kuntavaaliehdokkaille 
• Alueyhdistyksen työvaliokunnan kokous viikolla 3: Jaok-

set eivät saa tukea vaaleihin liittyvien tilaisuuksien jär-
jestämiseen. PSYLL maksaa itse. Raha-anomus vedettiin 
pois käsittelystä. 

• Alueyhdistyksen hallituksen kokous viikolla 5 
• YLL 50 -juhla perjantaina 16.8.2019: Åke kertoi järjeste-

lyistä. Myös HYL täyttää 50 tänä keväänä. 
  

Vuosikokouksen valmistelu ja ajankohta/paikka 
Hallitus hyväksyi 

• Toimintakertomuksen 2018 (korjauksin) 
• Toimintasuunnitelman 2019 (korjauksin) 
• Tilinpäätöksen 2018 
• Talousarvion 2019. 

Vuosikokous pidetään 18.2.2019 klo 17.00 myöhemmin 
päätettävässä ravintolassa. 

  
Alueyhdistyksen mainoskampanja eduskuntavaalien ehdok-
kaille 

Listattiin asioita, joita PSYLL toivoisi eduskuntavaalieh-
dokkaiden ajavan eduskunnassa. Keskustelua jatketaan 
sähköisesti. 
  

Kevään jäsentilaisuudet 
Itä-Uudenmaan retki (Saari Tours) ja eduskuntavaalei-
hin liittyvä tapahtuma. 
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Merkittiin tiedoksi. 
  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: 
 • Nettisivujen etusivulle esille mm. eduskuntavaalitapah-

tumien ja -tilaisuuksien tiedot (myös jaostojen järjestä-
mien tapahtumien ja tilaisuuksien). 

• Eduskuntavaalitiedot: WWW-sivujen osalta toimitetaan 
Timo Saavalaiselle ja Facebookin osalta Hannalle. 

• Nettisivujen etusivulle nostetaan jatkossa enemmän 
myös jaostojen asioita.  

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

• Lobbauskoulutuksessa oli vähän osallistujia, mutta kou-
lutus oli ollut hyvä 

• 10.12. – Luottamusmieskoulutus oli loistava 
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Esimiestilaisuus kesäkuu 2019 

• Luottamusmiestilaisuus (ammatilliset)  
• Työhyvinvointikoulutus (yhdistetään opettajan vastuut 

ja velvollisuudet koulutus) 2.2.2019, Flamingo (vko 6 / 
7), koulutustiimi (varapäivä 9.2.), siirtyy syyskuulle 

• KOPE 23. – 24.3.2019, koulutustiimi 
• VOPE 4. – 5.5.2019, koulutustiimi 
• Lobbauskoulutus, syksy 2019, koulutustiimi 
• YT-päivä 7.11.2019 
• 7.5. – Vapaan sivistystyön tilaisuus Akava-talossa, OAO-

jaosto 
• YSI – eduskuntavaalitapahtuma 26.1.2019 
• Alueyhdistyksen eduskuntavaalitapahtuma, 26.3.2019 
• Varhaiskasvatusiltamat 21.3.2019 
• Valmistuvien infot YSI/LTOL 
• Tiedottajakoulutus jäsenyhdistysten tiedottajille (kevät 

2019), koulutustiimi, siirtyy alkusyksylle 

  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • Työvaliokuntien tapaaminen, 28.2., ravintola Loiste 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
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 Työvaliokunta esittää, että seuraavat ansiomerkkihakemukset 

hyväksytään: 
• STAP esittää Venla Olinille pronssista hopeisin lehvin 
• HOAY esittää Timo Saavalaiselle pronssista hopeisin leh-

vin 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti 
molemmat ansionmerkkihakemukset. 

  
  
Koululiikuntaliitto  
  
 Ei käsiteltäviä asioita. 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• Eduskuntavaalitilaisuus Educa-messujen yhteydessä oli 
loistava. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
EDUSKUNTAVAALIT 
  
 • Ehdokkaiden mainokset yhdistyksen kotisivuille 

o Kuullaan yhteistyöstä OAJ:n kanssa 
• Ehdokkaiden kartoitus 

o Kuullaan yhteistyöstä OAJ:n kanssa 
• Infopaketti ehdokkaille 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
 • Jäsenyhdistysten vaalivaikuttamishakemukset käsitel-

lään: 
o EKOAY 2760€: Vaalitori Paasitornissa 3/19. Ko-

koustilan vuokra 2950€ + 10 ehdokasta lounas 
190€ + ilmoitus Länsiväylässä 620€ 

o ELY 600€: vaikuttamisilta. LTOL:n pj Anitta Pa-
kanen + eri puolueiden edustajia. 40 osallistujaa 
15€/hlö ruokailu/kahvitus yht 600€. 

o EKPY 3000€ Kolme eduskuntavaalipaneelia Es-
poon Sellon kirjastossa 25.3., 1.4. ja 3.4. 
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1000€/tapahtuma, kustannuksia tarjoilusta 
sekä korvauksesta alustajille ja panelisteille. 

o Omnia 2500€: Eduskuntavaaliristeily 16.3.2019 
M/S Finlandia. tilaisuudessa kansanedustajaeh-
dokkaita eri puolueista ja OAJ:n asiantuntijoita. 
Menomatkalla koulutuspoliittinen keskustelu-
paneeli. Paluumatkalla keskustelua uudesta 
OVTES:stä. 

o HOAY 2380€: Eduskuntavaalitapahtuma yhteys-
opettajaseminaarin yhteydessä 8.-10.3.2019. Ti-
laisuuteen osallistuu 150 helsinkiläistä opetta-
jaa ja rehtoria sekä merkittävimpien puolueiden 
kansanedustajaehdokkaita. Tilaisuuden juontaa 
mediapersoona Lauri Salovaara. HOAY hakee 
2380€ tapahtuman kulujen osittaiseen kattami-
seen. 

o VOPY 2500€ 
à 13 740€ 

 
Työvaliokunta ei käsitellyt hakemuksia, koska hakemuksia on 
vielä tulossa lisää.  
 
Päätös:  
Hallitus päätti, että yllä mainitut kuusi hakemusta hyväksytään 
tässä vaiheessa seuraavasti: 

• Jäsenyhdistyksille maksetaan maksimissaan 50 % hae-
tuista kustannuksista todellisia kustannuksia (kuitteja) 
vastaan. 

• Maaliskuun hallituksen kokouksessa käsitellään ne ha-
kemukset, jotka tulevat tämän hallituksen kokouksen 
jälkeen. Maaliskuu hallituksen kokouksessa tehdään tar-
vittavat päätökset myös vaalivaikuttamishakemuksista 
kokonaisuus huomioiden.  

  
  
 Eduskuntavaalitapahtumat 

 
• Yhteinen tapahtuma maaliskuussa 2019 (26.3.), BioRex, 

Lasipalatsi 
• Työryhmä Ulla Jauhiainen, Antti Karetie, Jukka Mölsä, 

Hanna Iso-Kuortti Timo Saavalainen ja Salla Sutinen 
• Kuullaan järjestelyiden etenemisestä. 

 
 

  
 Jaostojen tapahtumat: 
 • LTOL-jaosto:  

o Oma vaikuttamistyö vaalien jälkeen 
 • YSI-jaosto: Educa-messujen yhteydessä oma tapahtuma 
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 • OAO-jaosto 
o Oma vaikuttamistyö vaalien jälkeen 

 • YLL-jaosto:  
o Oma vaikuttamistyö vaalien jälkeen 

  
  
 Materiaalia OAJ:n sivuilla (Kahoot-peli, jaettava materiaali, il-

meet) https://areena.oaj.fi/display/EDV/Eduskuntavaalit 
  

  
  
OAJ on the Road 25.9.2019 Espoo 
 
 • Työryhmä Hanna Iso-Kuortti, Antti Piiroinen, Heli Haaro, 

Hans-Joachim Schulze, Olli Härmä, Anu Vilkki 
o Täydennetään työryhmää tarpeen mukaan 

• Paikka Aalto-yliopiston kampus 
• Toritilaisuus kauppakeskus Ainoa 
• Jäsentilaisuus Aalto-yliopiston Kampus 
• Koulu- tai oppilaitosvierailu 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018 
  
 Puheenjohtaja työstää toimintakertomuksen pohjan, johon ja-

ostot tuottavat oman osuutensa. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
ALUEYHDISTYKSEN OPINTOMATKA 2019 
  
 Työvaliokunta esittää hallitukselle opintomatkan kohteeksi Ber-

liiniä, viikolla 42 (16. – 18.10.) tai viikolla 43 (23. – 25.10.). 
 
Työryhmä: Hans-Joachim, Hanna, Antti K. ja Leena 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
ALUEYHDISTYKSEN SÄÄNTÖUUDISTUS 
  
 Sääntöuudistus käsitellään maaliskuun hallituksen kokouksessa. 

 
Merkittiin tiedoksi. 
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JÄSENASIAT  
  
 Ei käsiteltäviä asioita. 
  
  
MOP-päivä 5.10.2019 
  
 Työryhmä: Salla, Hanna, 
 Osallistujat kaupunkien johto, jäsenyhdistysten hallitukset 
 OAJ viettää MOP-päivää 4.10. 
  
 Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei hakemuksia / anomuksia. 
  
  
Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä 
  
 Akavan Uudenmaan aluejohtoryhmä ei ole kokoontunut 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Ei muita esille tulleita asioita. 
  
  
Seuraava kokous 28.3.2019 
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55 
  
  
   
 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Hanna Iso-Kuortti Elina Byckling 
  
  

 


