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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
  
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. 
  
  
Nenäpäivä-haaste alueyhdistyksille 
  
Esitys Työvaliokunta esittää hallitukselle, että OAJ PKS osallistuu Nenäpäivä-keräykseen 500 – 

1000 €:lla. 
  
Päätös Hallitus päätti, että OAJ PKS osallistuu Nenäpäivä-keräykseen 1000 €:lla. 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
Esitys Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry hakee vaikuttamistukea Amiedun ja AEL:n yhdisty-

misestä johtuvan TES-tilanteen läpikäyntiin OAJ:n johdon (Lindroos ja Pohjola) sekä 
Amiedun nykyisen johdon kanssa. Tapaaminen oli 17.9.2019 Amiedussa, kustannukset 
max. 200 €. 
 
Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry hakee yhdistyksellemme koulutusavusta kattamaan 
Alppilan lukiossa 8.10.2019 järjestettävän koulutuksemme _Yhdessä paremmaksi – Ryh-
mätyötaidot ja kannustava vuorovaikutus opetustilanteessa_ koulutuskuluja. Koulutuk-
sen kokonaishinta on 930 euroa (kaksi kouluttajaa 750 euroa ja alv 180 euroa) ja sen jär-
jestää EduBorealis Oy. Haemme koulutusavustusta 400 euroa kattamaan nimenomaan 
kouluttajien palkkioita. 
 
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry HOYA, Helsingin Lastentarhanopettajat ry Hela ja 
OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP järjestävät vaikuttamistilaisuuden Aka-
vatalolla 24.9.2019. He anovat alueyhdistykseltä tukea tilaisuuden järjestämiseen, enin-
tään 1850 €. 

  
  
 Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hakemus 

hyväksytään todellisten kulujen mukaan, enintään 200 €. 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry:n hakemuksen 
hylkäämistä, koska Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry ei ole OAJ PKS:n jäsen. 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry HOAY:n, 
Helsingin Lastentarhanopettajat ry Helan ja OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys 
STAP:n hakemus hyväksytään todellisten kulujen mukaan, enintään 1850 €. 
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Päätös Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaan Pääkaupunkiseudun aikuis-
opettajat ry:n hakemuksen todellisten kulujen mukaan, enintään 200 €. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry HOAY:n, Helsingin Las-
tentarhanopettajat ry Helan ja OAJ Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP:n hake-
muksen todellisten kulujen mukaan, enintään 1850 €. 
 
Päätös: Hallitus hylkäsi työvaliokunnan esityksen mukaisesti Helsinki-Vantaan kielten-
opettajat ry:n hakemuksen, koska Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry ei ole OAJ PKS:n 
jäsen. 
 

  
  
Yhdistyksen toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020 
  
Esitys Syyskokous valitsee yhdistykselle toiminnantarkastajan vuodelle 2020. Kuullaan tilanne-

katsaus 
  
Päätös Kuultiin, että asia on edelleen kesken, mutta etenee. 
  

  
Jaostot  
  
LTOL  
  
 Jaoston kokouksessa (5.9.) käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Kuntien kuulumiset 

• Varhaiskasvatuksen opettajien poikkeuskoulutukset 

• Syksyn tapahtumat (jaosto ja hallitus) 

• Hallituksen kokousasiat ja Syyskokouksen asiat 

• Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti ja muutosehdotukset 

• LTOL-päivät 

• Educan varhaiskasvatusseminaarin ideoita 

• Palaute esimiesristeilystä, jaoston osuuden kehittäminen 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Aktiivitoimijoiden järjestövalmiuden kohottaminen 
o Päätettiin järjestää työtaistelutilannetta simuloiva harjoitus, jonka tarkoi-

tuksena on koeponnistaa yhdistysten työtaisteluorganisaatioiden toi-
minta. 

 
Merkittiin tiedoksi. 
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OAO  
  
 Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

 
Tapahtumat ja koulutukset: 

• Vapaa sivistystyö: PKS+Uusimaan kanssa. Petra Kirkko-Jaakkola OAJ. Joulukuu. 

• Lakimieskoulutus: Jaosto ja luottamusmiehet. Uusimaa mukaan? Loka/marras-
kuu. 

• Luottamusmiesten tapaaminen -yhdessä Uusimaan kanssa. Loka/marraskuu. 
o Sivista: Live, Suoman Diakoniaopisto, TTS, PSAO, HYRIA, LUXIA 

• AMK:n koulutus: aihe ja aika? Leppävaara 

• Neuvottelutaitoja: PKS-yhteiskoulutus-kevät 2020 

• Kansanedustajatapaaminen/Sivistysvaliokunta. 
 
Vuosityöaikasopimukseen siirtyvät: Varia opot 1.8.2019, Live ja Suomen Diakoniaopisto 
1.1.2020: 

• Diakoniaopistossa YT:t 12-henkilötyövuoden vähennys tavoitteena. 

• Koulutusta tarvittaessa jäsenille yhdessä Uusimaan alueyhdistyksen ammatillis-
ten kanssa. Sivista ja kunta: jäsenille. 

• OAO/OKKA-säätiön koulutus 13.-14.9. Gustavelundissa: Opetus- ja kulttuuriminis-
teri Li Andersson lauantaina. 

• OAJ Mikä fiilis?-mittari 
 

• Jaosto: to 10.10., to 21.11., ke11.12. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

 
Ilmoitusasiat ja muuta ajankohtaista 

• PSYLL:n retki suuntautui Itäiselle Uudellemaalle 10.6.2019. Retki todettiin onnis-
tuneeksi. 

• YLL:n 50-vuotisjuhlaa vietettiin Pörssitalolla 16.8.2019. Juhlaa edelsi seminaa-
riosio. Juhlassa myös julkistettiin YLL:n 50-vuotisjuhlakirja. 

• Espoossa pidetään OAJ on the road -tapahtuma 25.9.2019. Tapahtumaan liittyy 
Aalto-yliopiston tiloissa pidettävä jäsentilaisuus. 

• OAJ:n korkeakoulupäivä järjestetään 27.9.2019 Helsingissä. 

• Yliopistopäivät pidetään 8.–9.11.2019 Helsingissä. 

• Alueyhdistyksen muista tulevista tapahtumista mainittiin eläkeilta. 
 
Syksyn toiminta 

• Keskusteltiin syksyn mahdollisesta ohjelmasta. Päätettiin järjestää oopperaretki 
30 hengelle sekä sen yhteyteen kiertokäynti oopperan kulisseihin 25 hengelle. 
Valtuutettiin puheenjohtaja selvittämään ohjelma ja tekemään hallitukselle eh-
dotus sähköpostitse. Ajankohdaksi sovittiin loka-marraskuu. 
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PSYLL:n tilanne 

• Keskusteltiin ajankohtaisista muutoksista OAJ:ssa. Osa PSYLL:n jäsenyhdistyksistä 
on jo tehnyt sääntömuutoksen ja muuttunut OAJ:n paikallisyhdistykseksi. Todet-
tiin, ettei välitöntä syytä PSYLLin toiminnan lakkauttamiseen ole. Lakkauttaminen 
tulee ajankohtaiseksi sitten, kun kaikki jäsenyhdistykset ovat tehneet sääntömuu-
tokset. Ulkomaanlehtoriyhdistys ei voi muuttua paikallisyhdistykseksi: sen ankku-
rointi pitää jatkossa taata jollain muulla keinolla. 

 
Muut mahdolliset asiat 

• Keskusteltiin OAJ:n alueyhdistyksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotuk-
sista. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Alueyhdistyksen nettisivu-uudistaus: 
 • Alueyhdistyksien www-sivu-uudistus, työryhmä: Timo, Elina ja Hanna  

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

• 7.9. Yhteysopettaja-koulutus (LTOL) 

• Opettajan vastuut ja velvollisuudet koulutus 18.9., Valopiha (17.30-19.30), Nina 
Lahtinen  

• VOPE 20. -21.9.2019 (Siuntion kylpylä) 

• OAJ on the Road 25.9.2019 Espoo 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Mikä mättää – auttaisiko lakko? -jäsentilaisuus 9.10. 

• Yhdistysviestinnän koulutus 23.10., Akava-talo (17.30-19.30), kouluttaja Marika 
Ojala 

• KOPE 2. – 3.11.2019 

• YT-päivä 7.11.2019 Akavatalo, koulutustiimi ja alueasiamies 

• Valmistuvien infot YSI/LTOL 

• Työhyvinvointikoulutuksia syksy 2019 / kevät 2020 

• Neuvottelutaidon koulutus 

• Alueelliset YT-päivät 2020 (5.11.2020) 

• Työhyvinvointipäivä Heurekassa 1.2.2020 

Merkittiin tiedoksi. 

 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 5/2019 5 (6) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 29.8.2019 

 

 
 

 

 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • Lobbauskoulutus – UM 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Kohdan 6.3. ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Teittinen. 

 
 Hallitus käsitteli kokouksessa esitetyn ansiomerkkihakemuksen: Hanna Iso-Kuortille on 

haettu hopeista ansiomerkkiä kultaisin lehvin.  
 
Päätös: Hallitus esittää OAJ:n hallitukselle, että Hanna Iso-Kuortin ansiomerkkihakemuk-
sen hyväksymistä. Haettu ansiomerkki on hopeinen kultaisin lehvin.  
 

  
  
Koululiikuntaliitto  
  
 Ei tiedotettavaa 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista. 

• Työhyvinvoinnin teemavuosi 

• YT-päivä (7.11.) 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
OAJ PKS:n toteuttama esimieskysely 2019 -alueellisen esimiesedunvalvonnan kehittämisen kokeilu 
  
Esitys Kuullaan esimieskyselyn yhteenveto (liite) sähköposti alueyhdistyksiin 27.8. (liite)  

 
Hakemus tehtävä 31.10.2019 mennessä 

• Vastuuhenkilön valinta 
  
Päätös Kuultiin, että lähes 100 esimiestä on vastannut kyselyyn.  

 
Kuultiin alueellisen edunvalvonnan kehittämisen kokeilusta.  

• OAJ käynnistää alueyhdistyksissään vapaaehtoisen kaksivuotisen kokeilun. Kokei-
lun tavoitteena on kehittää alueellisen ja paikallisen tason toimintaa ja yhteis-
työtä esimiestehtävissä työskentelevien jäsenten osallistumisen ja vaikuttavuu-
den lisäämiseksi. Kokeilu toteutetaan 1.1.2020 – 31.12.2021. 
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Päätös: Päätettiin lähteä mukaan alueellisen edunvalvonnan kehittämisen kokeiluun mu-
kaan. Valittiin vastuuhenkilöksi Jukka Sarpila. 
Työryhmä: Jukka Sarpila (vetäjä), Hanna Iso-Kuortti ja mahdollisesti Ari-Jukka Luhtavaara. 
Päätettiin myös, että OAJ PKS:n tammikuun 2020 järjestäytymiskokouksessa nimetään 2-
vuotiskaudelle tiimi, joka valtuutetaan hoitamaan ko. hankeen järjestelyitä. 
 

  
JÄSENASIAT  
  
Esitys Käsitellään HOAY:n eroilmoitus alueyhdistyksestä (1.1.2020 alkaen) 
  
Päätös Päätettiin myöntää HOAY:lle ero alueyhdistyksestä hakemuksen mukaisesti 1.1.2020. 
  
  
MOP-päivä 5.10.2019 
  
Esitys Työryhmä: Salla, Hanna, 
 Osallistujat kaupunkien johto, jäsenyhdistysten hallitukset 
 OAJ PKS:n MOP-päivän tapahtuma on 9.10. 
  
Päätös Todettiin OAJ PKS:n MOP-päivän olevan 9.10. 
  
  
Syyskokouksen valmistelut 
  
Esitys Toimintasuunnitelman ja talousarvion läpikäynti 
  
Päätös Käsiteltiin toimintasuunnitelma, johon kirjattiin tekstimuutoksia. Hallitus hyväksyi Toi-

mintasuunnitelman 2020 syyskokoukselle esitettäväksi. 
 
Käsiteltiin talousarvio, johon hallituksen kokous teki muutaman tarkennuksen. Hallitus 
hyväksyi Talousarvion 2020 syyskokoukselle esitettäväksi. 
 
Hallitus esittää syyskokoukselle kokouspalkkioiden, matkakorvausten, jäsenmaksun säi-
lyttämistä vuoden 2019 tasolla eli näihin ei esitetä muutoksia.  
 
Samoin tilintarkastuksen osalta hallitus esittää vuoden 2019 tapaan, että BDO jatkaa teh-
tävässään. Syyskokous päättää. 

  
  
Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikon vierailu 
  
 Paula Risikon vierailu oli onnistunut, hän keskusteli hallituksen kanssa noin tunnin eri 

koulutusasteiden ajankohtaisista asioista.  
  

 


