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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Esitys

1. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys hakee tukea 15.11.2019 järjestettyyn vuosittaiseen vaikuttamistilaisuuteen 1221 €. Liitteissä sekä nimilista että kuittikopiot.
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys ry:n hakemus hyväksytään todellisten kulujen mukaan (1221 €).
2. Helsingin lastentarhanopettaja ry hakee avustusta jäsen- ja päättäjä-vaikuttamistilaisuudesta 8.10.2019 jäsenistön ja toimialajohdon kanssa,
1200,50€.
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Helsingin lastentarhanopettaja ry:n hakemus hyväksytään, mutta jos Hela on hakenut TJS-tukea, niin tukea myönnetään
vain haetun summan (1200,50€) ja mahdollisen TJS-tuen erotuksen verran.

Päätös

1. Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys ry:n hakemuksen todellisten kulujen mukaan
(1221 €), kuitteja vastaan.
2. Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti Helsingin lastentarhanopettaja ry:n hakemuksen (1200,50€) kokonaisuudessaan kuitteja vastaan, sillä Hela ei ole hakenut TJS-tukea.

YLL:n varajäsenten kokouspalkkiot vuodelta 2019
Esitys

Päätetään YLL:n varajäsenten kokouspalkkioista vuodelta 2019.

Päätös

Päätettiin, että puheenjohtaja käy kuluvan vuoden pöytäkirjat läpi ja YLL:n varajäsenille maksetaan kokouspalkkiot vuoden 2019 kokouksista mahdollisimman pian.
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Jaostot
LTOL
Jaoston kokouksessa (21.11.) käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• esi-ja alkuopetuksen kokonaisuus
• lastenhoitajien ves-päivät ja lapsiryhmän ulkopuolinen työaika
• tutkintoon johtavien koulutusten tilanne
• jäsentilaisuus 29.11
• VOL.n asiat
• Aluehallintoviraston valitukset lapsen tuen toteutumattomuudesta
• jaoston kokoonpano
• jaoston uusi nimi VOL-jaosto
Merkittiin tiedoksi.
YSI
Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• Ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen
Merkittiin tiedoksi.

OAO
Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• Omnia: 9 erityisopettajan virkaa lakkautetaan.
• Keskusteltiin jaoston tulevasta kokoonpanosta.
Merkittiin tiedoksi.
YLL
Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• OAJ:n alueyhdistyksen syyskokous 25.11.2019. Kokoukseen osallistuvat
Hans-Joachim Schulze ja Åke Finne. Kirjoitettiin valtakirjat osallistujille.
OAJ PKS:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ehdotetaan Hans-Joachim
Schulzea.
• OAJ:n alueyhdistyksen työvaliokunnan vierailu eduskuntaan 27.11. kello
16. Åke Finne osallistuu PSYLL:n edustajana.
• Keskusteltiin kevään toiminnasta. Ideoitiin mahdollista Vallisaaren retkeä,
johon sisältyisi sekä elämyksiä (opastettu kierros, ruokailu) että asiaa
(mahdollisesti uuteen sopimukseen liittyvää). Ajankohtana toukokuun loppupuoli.
• Keskusteltiin PSYLL:n tilanteesta. Myös Aalto-yliopisto on aloittamassa prosessin OAJ:n paikallisyhdistykseksi siirtymisestä. Puheenjohtaja lupasi selvittää, onko mahdollista pitää PSYLL:llä oma pankkitili vielä sen jälkeen,
kun PSYLL lakkaa olemasta.

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

•

Tiivistelmä

7/2019

3 (4)

4.12.2019

Muut mahdolliset asiat: Hans-Joachim Schulze kertoi Aalto-yliopiston Kielikeskuksen tilanteesta.

Merkittiin tiedoksi.
JÄSENTOIMINTA
Tiedottaminen ja viestintä
Alueyhdistyksen nettisivu-uudistus:
• Kaupan tilanne
• Kotisivujen julkistaminen – tavoiteaikataulu: 16.12.2019
Merkittiin tiedoksi.
Koulutus ja muut tilaisuudet
Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta:
• LTOL-jaoston edunvalvonnallinen pikkujoulutapahtuma 29.11.
Merkittiin tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta
• Valmistuvien infot YSI/LTOL
• Työhyvinvointikoulutuksia syksy 2019 / kevät 2020
• Neuvottelutaidon koulutus
• Alueelliset YT-päivät 2020 (5.11.2020)
• Työhyvinvointipäivä Heurekassa 1.2.2020
• KOPE – 21. -22.3.
• VOPE – 16. -17.5.
• Eläkeinfot / kevät 2020
Merkittiin tiedoksi.
OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia
• Vapaan sivistystyön koulutus yhdessä Uusimaan kanssa 10.12.2019
• Lobbauskoulutus – UM
Merkittiin tiedoksi.

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Esitys

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys hakee Soili Latvalalle pronssista ansiomerkkiä hopeisin lehvin.
Työvaliokunta esittää, että:
• Hyväksytään OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen esityksestä
Soili Latvalalle OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin.
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Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Espoon ja Kauniaisten
paikallisyhdistyksen esityksestä Soili Latvalalle pronssisen ansiomerkin hopeisin
lehvin.

Koululiikuntaliitto
Esitys

Koululiikuntaseminaari to 2.-pe 3.4.2020 Lietohalli ja Viking Grace, Turku (KLLpäivät ja -vuosikokous).

Päätös

Mahdollisesta lähtijöistä päätetään tammikuun hallituksen kokouksessa. Merkittiin
tiedoksi.

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Alueasiamiehen kuulumiset
Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista.
• OAJ PKS:n ja OAJ Uudenmaan työvaliokuntien yhteinen eduskuntavierailu
oli onnistunut.
• YT-menettelyiden tilanne valtakunnallisesti
Merkittiin tiedoksi.

Työvaliokunnan vierailu Eduskuntaan 27.11., klo 15-16 yhdessä OAJ Uusimaan työvaliokunnan kanssa +
tapaaminen alueen kansanedustajien kanssa
Kuultiin onnistuneen vierailun sisällöstä.
Merkittiin tiedoksi.

JÄSENASIAT
Ei kokousasioita

