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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
Esitys 1. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys hakee koulutusavustusta 91,81€ perhevapaa-

illan 30.10.2019 tarjoilujen kattamiseen. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille jäsen-
ryhmille ja siihen otti osaa 22 henkilöä. 

 
2. OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys hakee koulutustukea 27.8.2019 järjestetyn 

Uusien opettajien illan kulujen kattamiseen. Tilaisuus järjestettiin VOAY:n ti-
loissa Hiekkaharjussa ja paikalle oli kutsuttu uusia opettajia kaikista jäsenyh-
distyksistämme. Tilaisuudessa esittelimme edunvalvontatoimintaamme. Läsnä 
paikalla oli 38 opettajaa. Tähän tilaisuuteen haemme avustusta 686,36€. 

 
3. EKOAY järjestää vuosittain vaikuttamistilaisuuden, johon kutsutaan poliitik-

koja, virkamiehiä ja muita päättäjiä. Tänä vuonna EKOAY:n koulutus- ja vaikut-
tamisseminaari Tukholmaan oli 4. - 6.10.2019. Espoon ja Kauniaisten opetta-
jien ammattiyhdistys hakee tukea edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaansa 
7230 €. (Hakemus tuli 7.11.) 

 

4. OAJ: Vantaan paikallisyhdistys hakee vaikuttamistukea 2.11.2019 Eckerö-linen 
järjestetyn laivaseminaarin kulujen kattamiseen 1947 €.  

 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen koulutusavus-
tushakemuksen hyväksymistä 91,81 €, maksu todellisista kuluista kuittien mukaan. 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen koulutustukiha-
kemuksen hyväksymistä 686,36 €, maksu todellisista kuluista kuittien mukaan. 
 

  
  
Päätös 1. Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Vantaan 

paikallisyhdistyksen koulutusavustushakemuksen kuittien mukaan, enintään 
91,81 €. 

 
2. Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Vantaan 

paikallisyhdistyksen koulutustukihakemuksen kuittien mukaan, enintään 
686,36 €.  
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3. Päätös: Hallitus hyväksyi EKOAY:n hakemuksen vuosittaiseen vaikuttamistilai-
suuteen Tukholmassa 4. - 6.10.2019, kuittien mukaan, enintään 7230 €. (hake-
mus käsiteltiin suoraan hallituksen kokouksessa). 
 

4. Päätös: Hallitus hyväksyi OAJ: Vantaan paikallisyhdistyksen vaikuttamistukiha-
kemuksen 2.11.2019 Eckerö-linen järjestetyn laivaseminaarin kulujen kattami-
seen, kuittien mukaan, enintään 1947 € (hakemus käsiteltiin suoraan hallituk-
sen kokouksessa). 

  
  
Yhdistyksen toiminnantarkastajan (kuittitarkastus) valinta vuodelle 2020 
  
Esitys Kuullaan toiminnantarkastajan valinnasta. 
  
Päätös Hallitus päätti valita kuittitarkastajaksi Leena Teittisen vuodelle 2020. 
  
  
Yhdistyksen taloudenhoito ja sihteeripalvelut 
  
Esitys Työvaliokunta esittää hallitukselle, että yhdistyksen taloudenhoitoon / sihteeripalve-

luihin ei tehdä muutoksia seuraavan vuoden aikana. HOAY:n PJ:n Timo Saavalaisen 
kanssa on sovittu, että palvelu jatkuu nykyisin ehdoin, nykyisin maksuin vuoden 2020. 

  
Päätös Hallitus päätti hyväksyä työvaliokunnan esityksen mukaisesti yhdistyksen taloudenhoi-

don / sihteeripalveluiden jatkumisen HOAY:n kanssa vuoden 2020. 
  
  
YLL:n varajäsenten kokouspalkkiot vuodelta 2019 
  
Esitys Päätetään YLL:n varajäsenten kokouspalkkioista vuodelta 2019. 
  
Päätös Hallitus päätti, että PJ:n ja sihteeri tarkastavat vuoden 2019 hallituksen kokousten 

pöytäkirjat ja sopivat hallituksen kokouksissa mukana olleiden YLL:n varajäsenten ko-
kouspalkkioiden maksatuksesta Terhin ja Virven kanssa. 

  
  
Jaostot 
  
LTOL  
  
 Jaoston kokouksessa 10.10. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Pikkujouluteema edunvalvontatilaisuus 29.11.19: Akavatalo 

• Tilaisuuksien palautteet 

• Esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus 

• Neuvottelutilanne 

• LTOLn hallitus ja valtuustoasiat 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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YSI  
  
 Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Jaosto suunnittelee HOAY:n kanssa jäsentilaisuutta Educa-messujen yhteyteen 
Akava-taloon, Luukkainen alustaa. 

• Kuultiin terveisiä YSI:n neuvottelupäiviltä. 
 

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

• Jäsenmuutos hallitukselle hyväksyttäväksi: 
o Eva Kauhasen tilalle valittiin Hannele Heikkinen-Hellsten (Omnian py.) 

ja 
o varajäseneksi Erkki Kiviluodon tilalle Toivo Heikkilä (Omnian py.) 

• Syksyn tapahtumat ja koulutukset: 
o Vapaan sivistystyön koulutus yhdessä Uusimaan kanssa. OAJsta Petra 

Kirkko-Jaakkola: ajankohtaista ja työttömyyskassasta edustajat:” Mak-
superusteinen sovittelun lakimuutos 1.4.2019 alkaen” 10.12.2019 klo 
8.30-12.00. 

• OAO-jaosto ja EKPY:n musiikkioppilaitosten opettajien edustajat: 18.11.2019 
ap. 

• Rekryilta Perhon opettajayhdistys ry: jäsenten kanssa 5.11.2019 ja hallituk-
selle jäsenanomus - jäsenyys alkaen 11.11.2019. 

• Suomen Diakoniaopiston opettajayhdistysten yhteisilta: ” YT:n jälkeen” 
3.12.2019 klo 17.00- 

• Sivista: Live, Suoman Diakoniaopisto, TTS, PSAO, HYRIA, LUKSIA: Eila Urpilai-
nen ja kevät 2020 

• AMK-tapaaminen keväällä 2020 Aiheena: yhteisiä/eroja—koulutuspoliitti-
nen—jäsenkoulutuksena  

• OAJ PKS: Jäsenilta ke 9.10.;  

• OAJ:n strategiavalmistelu, sopimustavoitteet ja - neuvottelut, järjestövalmius 

• Keskustelu PKS:n syyskokoukseen liittyvistä asioista. 

• Aikatauluja:  
o PKSn syyskokous ma 25.11.2019.  
o Jaosto: to 21.11., ti 11.12. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Seuraava kokous 19.11. 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Alueyhdistyksen nettisivu-uudistaus: 
 • Alueyhdistyksien www-sivu-uudistus: 

o Kaupan tilanne? 
o Kotisivujen julkistaminen – palaveri Eeva Myyrän kanssa (8.11.). 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

• Mikä mättää – auttaisiko lakko? -jäsentilaisuus / MOP-päivä 9.10. 

• Yhdistysviestinnän koulutus 23.10., Akava-talo, kouluttaja Marika Ojala 

• KOPE 2. – 3.11.2019 

• YT-päivä 7.11.2019 Akava-talo 

Merkittiin tiedoksi. 
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta: 
 • LTOL-jaoston edunvalvonnallinen pikkujoulutapahtuma 29.11. 

• Valmistuvien infot YSI/LTOL 

• Työhyvinvointikoulutuksia syksy 2019 / kevät 2020 

• Neuvottelutaidon koulutus 

• Alueelliset YT-päivät 2020 (5.11.2020) 

• Työhyvinvointipäivä Heurekassa 1.2.2020 

  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • Lobbauskoulutus – UM 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Kokousasioita ei ollut 
  
Koululiikuntaliitto  
  
 Merkittiin tiedoksi: 

KLL tilastokysely vuoden 2019 on avoinna marraskuun loppuun. 
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista. 

• YT-päivä – 32 osallistujaa 
  
  
Työvaliokunnan vierailu Eduskuntaan 27.11., klo 15-16 yhdessä OAJ Uusimaan työvaliokunnan kanssa + ta-
paaminen alueen kansanedustajien kanssa 
  
Esitys Kuullaan vierailun sisällöstä. 
   
Päätös Merkittiin tiedoksi, että työvaliokunta tapaa alueen kansanedustajia 27.11. 

 
Päätettiin jakaa kansanedustajille materiaalia, jota varten jaostot toimittavat PJ:lle 
tekstin, josta kootaan jaettava tiedote. 

  
  
JÄSENASIAT  
  
Esitys Käsitellään Ravintolakoulu Perhon Opettajayhdistys ry. jäsenyhdistyshakemus OAJ-

Pääkaupunkiseudun alueyhdistykselle (hakemus tullut 6.11.). 
  
Päätös Hallitus päätti hyväksyä Ravintolakoulu Perhon Opettajayhdistys ry:n hakemuksen 

alueyhdistyksen jäsenyhdistykseksi 7.11. alkaen. 
  
  
SYYSKOKOUKSEN VALMISTELUT 
  
 Tiedoksi syyskokouksesta: 

• Paikka: Valopiha 

• Kokouksen pj: Sanni Salmenoja / SOOL 

• Ohjelma, klo 17-18: Ajankohtaiskatsaus Petri Lindroos 
 

• Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Salla kysyy 

• Valtakirjojen tarkastajat (klo 16.30 – 18.00): Jukka Mölsä, Antti Karetie ja 
Salla Sutinen 

• Talousarvio 2019 – esitetään syyskokoukselle hyväksyttäväksi  

• Toimintasuunnitelma 2019 – esitetään syyskokoukselle hyväksyttäväksi 

• Yhdistyksen sääntömuutos – tiedoksi, syyskokouksen esityslistalle 
 
Merkittiin tiedoksi 

  
  
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toimin-
nan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 
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Esitys Hallitus esittää syyskokoukselle kokouspalkkioiden pitämistä entisellään vuonna 2020, 
matkakorvauksia korvattavaksi virkaehtosopimuksen mukaisesti ja tilintarkastajalle 
maksettavan laskutuksen mukaan. 

  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle kokouspalkkioista seuraavaa: 

 
Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 60€/kokous. Muille kokouk-
seen kutsutuille/hallituksen jäsenille maksetaan 40€/kokous. Matkat korvataan virka-
ehtosopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukaan. Syys-
kokous päättää. 

  
  
Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus 
seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
  
Esitys Hallitus esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksua ei peritä. 
  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokokuselle, että jäsenmaksua EI peritä. Syyskokous päät-

tää. 
  
  
Valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalente-
rivuoden taloutta ja hallintoa. 
  
Esitys Hallitus esittää syyskokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa BDO vastuullinen tilintar-

kastaja Ari Lehto. 
  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että BDO, vastuullisena tilintarkastajana Ari 

Lehto jatkaisi toiminnan- / tilintarkastajana. Syyskokous päättää. 
  
  
Puheenjohtaja- ja hallitusvaali 
  
 Hallitusvaalit: 

• YSI menettää yhden paikan ja LTOL saa yhden paikan lisää seuraavalle kau-
delle 

PJ-vaalit: 

• Kuullaan PJ-ehdokastilanteesta 
 
Merkittiin vaalien valmistelut tiedoksi. 

  
  

 


