OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Tiivistelmä

2/2020

19.3.2020

KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM.
TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Ei käsiteltäviä anomuksia.

Hallituksen ryhmäytyminen 4-5.9.2020
Esitys

Keskustellaan liitteen mukaisesti hallituksen yhteistyöseminaarin järjestämisestä syyskuussa 2020.
Työvaliokunta esittää hallitukselle yhteistyöseminaarin järjestämistä syyskuussa.

Päätös

Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti yhteistyöseminaarin järjestämisestä syyskuussa 2020.

Aluerahoitus 2020 ja aluetoiminnan velvoitteet 1.1.2020 lähtien
Merkittiin tiedoksi liitteet (aluerahoitus ja aluetoiminnan velvoitteet 2020).

Jaostot
VOL
Jaoston kokouksessa 30.1. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• jaoston järjestäytyminen; puheenjohtaja Salla Sutinen,
varapuheenjohtaja Minttu Ilveskivi-Hentilä, sihteeri
Elina Wallin
• kevään kokousaikataulu 30.1, 3.3, 2.4 ja 18.5
• toimintasuunnitelman tarkennus
• opiskelijainfo yliopistolla
• Vakapäivän Iltamat 12.3.20
• kuntien kuulumiset
• OAJ:n ja Vol:lin asiat
• Educa-messujen palaute
• jaoston tiedottaminen
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•

jaoston varajäseneksi lisätään Merja Laitinen

Merkittiin tiedoksi.

YSI
Jaoston kokouksessa 30.1. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• jaoston järjestäytyminen; puheenjohtaja Antti Piiroinen
ja sihteeri Ulla Puukangas
• järjestövalmius
• osa-aikaisesti virkaansa hoitavien viranhaltioiden ja
päätoimisten tuntiopettajien veso- ja ys-velvoite
• vuosityöaikakokeilun seuranta
tapahtumia:
• educa -lounas yhteistyössä HOAY:n kanssa 25.1.
• YSI-alueen luottamusmies-iltapäivä 16.3. (peruttu)
• YSI-mötet för svenskspråkiga styrelsemedlemmar 24.3.
(peruttu)
• Vierailu eduskunnassa kansanedustaja Mia Laihon kutsumana 1.4. (siirretään myöhempään ajankohtaan)
• Seuraava kokous 2.4.
Merkittiin tiedoksi.

OAO
Jaoston kokouksessa 30.1 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:
• jaoston järjestäytyminen; puheenjohtaja Toivo Heikkilä
ja sihteeri Elina Seppo
• OAO:n edustajiin niin OAJ PKS:n hallituksessa kuin jaostossakin esitetään kevätkokoukselle hyväksyttäväksi
seuraavaa muutosta: Reijo Viitasen tilalle HUMAK:n
edustajana Zita Kóbor-Laitinen
• Ilmoitus ja ajankohtaisia asioita (Educa, OAJ-risteily
ym.)
• Järjestövalmius
• Jäsenyhdistyksen kuulumiset
• Vuosityöaikakokemuksia ja epäkohtia
• Keskustelua jaoston tulevasta toiminnasta
• Keskustelua OAJ PKS:n järjestämistä tulevista tapahtumista
• Ammatillisen jaoston tapahtumien järjestämistarpeesta: Vapaa sivistystyön, Sivistan, lakiasiainkoulutusta, AMK:laisille (koulutuspolitiikkaa ja jäsenkoulutusta, luottamusmiestapaamisen tarvetta syksylle 2020,
sekä kokoustekniikan koulutusta yhdistysten toimijoille
harkitaan.
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•
•
•

Mahdollisen edunvalvontaristeilyn järjestäminen jaoston jäsenille syksyllä 2020.
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan musiikkioppilaitoksien
opettajayhdistyksien hallituksien jäsenten yhteistyölounas to 19.3. yhteistyössä EKPY:n kanssa (peruttu)
Seuraava kokous 12.5.

Merkittiin tiedoksi.

YLL
Jaoston kokouksessa 29.1. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita
Ilmoitusasiat ja muuta ajankohtaista
• jaoston järjestäytyminen;
o puheenjohtajaksi valittiin Hans-Joachim Schulze
o varapuheenjohtajaksi valittiin Åke Finne
o sihteeriksi Simo Kantele
o rahastonhoitajaksi Åke Finne
o tiedotusvastaavaksi puheenjohtaja Hans-Joachim
Schulze
• Valittiin OAJ PKS:n hallituksen jäsenet:
o Aalto: Hans-Joachim Schulze; varalla Taija Votkin
o Hanken: Åke Finne; varajäsen ilmoitetaan myöhemmin
o Ulkomaanlehtorit: Simo Kantele; varajäsen ilmoitetaan myöhemmin
o Taideyliopisto: Hannu Apajalahti; varajäsen Sanna
Teerenhovi
o HY: Kauko Komulainen ja Sari Päivärinne; varajäsen
ilmoitetaan myöhemmin
• OAJ-risteily/EDUCA. Todettiin, että PSYLLin piiristä ei ollut
edustusta.
• Todettiin, että OAJ:n alueyhdistyksen uusi hallitus on kokoontunut ensimmäisen kerran. YLL-jaostoa edustaa tällä
kaudella Hans-Joachim Schulze.
• Todettiin, että alueyhdistyksen uudet kotisivut on julkaistu.
Tutustuttiin sivujen sisältöön.
• Todettiin, että käynnissä olevissa TES-neuvotteluissa sopimukset on tänään irtisanottu. Keskusteltiin neuvottelutilanteesta ja siihen liittyvästä lakonuhasta.
• Merkittiin tiedoksi AALTO-yliopiston lehtorit ry:n tilanne:
yhdistys on aloittanut muutoksen OAJ:n paikallisyhdis-
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tykseksi. Edessä on mm. sääntömuutosuudistus. Keskusteltiin sääntömuutosuudistuksen yksityiskohdista myös yleisellä tasolla.
Vuosikokouksen valmistelut
• Käsiteltiin toimintakertomusluonnos vuodelta 2019 ja hyväksyttiin se pienin muutoksin edelleen vuosikokoukselle
esitettäväksi.
• Käsiteltiin toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2020. Hyväksyttiin edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi pienin
muutoksin.
• Merkittiin tiedoksi, allekirjoitettiin ja hyväksyttiin edelleen
vuosikokoukselle esitettäväksi tilinpäätös 2019.
• Sovittiin, että talousarvio 2020 tulee hallituksen nähtäväksi
ennen vuosikokousta.
• Vuosikokous sovittiin pidettäväksi 26.2.2020 Dipolissa (Otakaari 24, Espoo).
Anomukset (PSYLL käsitteli ja hyväksyi)
• Käsiteltiin Taideyliopiston raha-anomus koskien jo pidettyä
jäsentilaisuutta 19.11.2019. Myönnettiin 240,61 €.
• Käsiteltiin Hankenin lehtorien raha-anomus koskien opintomatkaa Pietariin. Myönnettiin 1000 €.
• Keskusteltiin kevään jäsentilaisuudesta. Alustavasti on keskusteltu retkestä. Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa.
Muut mahdolliset asiat
• Merkittiin tiedoksi YLL:n vaalitoimikunnan sähköpostitse lähettämä kysely. Kyselyyn vastataan yhdistysten taholta.
• Todettiin, että Kaupunkitoimittajat ry:ltä on tullut pyyntö
päivittää tietoja Yhteystietokalenteriin. Sovittiin, että meille
sopii, että alueyhdistyksen tiedot päivitetään jatkossakin kalenteriin.
Seuraavan kokouksen ajankohta
• Seuraava kokous on vuosikokous.
Merkittiin tiedoksi.

Jaostojen toiminta / puheenjohtajan ja alueasiamiehen vierailut
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Merkitään tiedoksi, että puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuvat jaostojen toimintaan kutsuttuina. He osallistuvat yhteen
jaostokokoukseen ja vaihtavat jaostoihin osallistumisia päittäin.
30.1. Jukka ollut mukana YSI-jaostossa ja Ulla OAO jaostossa.

JÄSENTOIMINTA
Yhteistyö Hoay:n kanssa
Esitys

Päätetään Hoay:n kanssa tehtävän yhteistyön ”pelisäännöistä”

Päätös

Hallitus päätti, että jatkossa yhteistyöstä Hoay:n kanssa päätetään aina tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä.

Tiedottaminen ja viestintä
Esitys

Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista:
• Hallituksen jäsenten yhteiskuva hallituksen kokouksen
alussa, ja kuvan hyödyntäminen & hallitustietojen päivitys pääkaupunkiseudun sivuille ja muille tarvittaville sivustoille (peruttu)
• Viestintämateriaali jatkossa englanninkielisenä jäsenille?
• PKS viestintäsuunnitelma

Päätös

Päätettiin, että viestintämateriaalia ja/tai jäsentapahtumia ei
aktiivisesti käännetä englanninkielelle (OAJ:n linjaus), mutta tarvittaessa voidaan tehdä englanninkielistä esittelymateriaalia
alueyhdistyksestä.
Merkittiin tiedoksi, että OAJ PKS:n viestintäsuunnitelma on
kaikkien hallituksen jäsenten täydennettävissä Dropboxissa. Mikäli pohjaan tehdään muutoksia, muutokset tulee tehdä Wordtiedostoon.
Merkittiin tiedoksi, että Dropboxissa olevasta Valokuvat-kansiosta puuttuu vielä hallituksen ja jaostojen jäsenten valokuvia
sekä yleisiä www-sivuihin liittyviä kuvitus valokuvia voi kaiken
aikaa tallentaa ko. kansioon.
Hallituksen jäseniltä toivotaan blogi-kirjoituksia, varsinkin nyt
kun keväällä 2020 ei vallitsevasta tilanteesta johtuen ole juurikaan muuta toimintaa.

Koulutus ja muut tilaisuudet
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Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta
• Työhyvinvointipäivä 1.2.
• OAJ:n hallituksen jäsenilta 5.3. Akavatalolla

Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta
• Pääkaupunkiseudun luottamusmiesten ja työsuojelun
tapaaminen (20. – 21.3.) (peruttu)
• Alueelliset YT-päivät 2020 (5.11.2020)
• Neuvottelutaidon koulutus
• Valmistuvien infot YSI / VOL (20.4.?)
o Selvitetään mahdollisuutta etäinfoihin
• Eläkeinfot
o 2.4.päivätilaisuus (peruttu)
o 29.4. iltatilaisuus (peruttu)
• Kope 21. – 22.3. (peruttu)
• Vope 16. - 17.5. (peruttu)
• SuomiAreena 13 - 14.7.
• OAJ:n pääkaupunkiseudun valtuutettujen tapaaminen
4.5. (peruttu)

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia
• OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyöillallinen 29.4., klo 17.00. (peruttu)

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Esitys

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry hakee OAJ:n pronssista
ansiomerkkiä Mika Hyyryläiselle ja Jori Huoviselle.
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hakemukset OAJ:n pronssisista ansiomerkeistä Mika Hyyryläiselle ja Jori Huoviselle hyväksytään.

Päätös

Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n
pronssisen ansiomerkin Mika Hyyryläiselle ja Jori Huoviselle.

Koululiikuntaliitto
Esitys

Ei kokousasioita

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Alueasiamiehen kuulumiset
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Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista:
• Järjestötoiminta on vallitsevasta tilanteesta johtuen
täysin pysähtynyt, joten ei ajankohtaisia asioita

SOOLin ja OAJ:n järjestämä valmistuvien infotilaisuus
Esitys

Lore Luts SOOLista toivoo saavansa tietoa OAJ:n keväällä järjestämästä valmistuvien infosta, ja ilmaisee SOOLin mieluusti osallistuvan yhteistyössä tilaisuuteen. Hän toivoo saavansa yhteyshenkilön tiedot ja mahdollisen tiedon tilaisuuden järjestämisajankohdasta.
Työvaliokunta esittää, että Antti Piiroinen on yhteydessä Loreen
ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia.

Päätös

Vallitsevasta tilanteesta johtuen, tilaisuus on peruttu. Yhteistyömahdollisuuksiin palataan tilanteen rauhoituttua.

Nuorten akateemisten juhlaseminaari klo 16.00 alkaen (Kilta-Sali, Kamppi), la 26.9.
Esitys

Tilaisuuteen odotetaan osallistujajärjestöiltä 1000 euroa sponsorirahaa (paikat 25 osallistujalle rahalla). Lisäksi osallistujille
tulee tilaisuuteen omavastuuosuus maksettavaksi x euroa.
Osallistumista puoltaa se, että OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksellä on vähän nuorille opettajille suunnattuja tapahtumia.
Tilaisuus koostuu koulutusosuudesta ja sen jälkeisestä
workshop-työskentelystä. Iltaan liittyy myös hauskanpito-osuus
sen jälkeen & mahdollisuus verkostoitumiseen. Tilaisuuden koulutusosuus varmasti ratkaisee jäsenten osallistumishalukkuuden.

Päätös

Hallitus päätti, että tilaisuuteen osallistutaan kustantamalla
1000 euroa. Puhujaksi ehdotetaan Inka Hopsua (Antti Piiroinen
selvittää).

Alueellisen edunvalvonnan kehittämisen kokeilu
Esitys

OAJ käynnistää alueyhdistyksissään vapaaehtoisen kaksivuotisen kokeilun. Kokeilun tavoitteena on kehittää alueellisen ja
paikallisen tason toimintaa ja yhteistyötä esimiestehtävissä
työskentelevien jäsenten osallistumisen ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kokeilu toteutetaan 1.1.2020 – 31.12.2021.
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Hallituksen kokous (1/2020) päätti, että työryhmään osallistuvat:
• Jukka Sarpila
• Ari-Jukka Luhtavaara
• Hanna Iso-Kuortti
• Markus Ropponen
Työryhmään esitetään täydennystä seuraavasti:
• Riitta Ristlakki (ammatillinen)
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että Riitta Ristlakki hyväksytään Alueellisen edunvalvonnan kehittämisen kokeilun työryhmään ammatillisten edustajana.
Päätös

Merkittiin tiedoksi, että työryhmä on jo kokoontunut 2.3.2020.
Päätettiin, että Riitta Ristlakki hyväksyttiin työryhmään.
Työryhmän vetäjänä toimii Jukka Sarpila, ja hänen varahenkilöksi valittiin Hanna Iso-Kuortti.
Suunniteltuja tapahtumia:
• Esimiesristeily (peruttu)
• 10.9. työhyvinvointiaamu esimiehille
• 4.11. johtamiskoulutus (tunne johtaminen), Camilla
Tuominen

JÄSENASIAT
Ei kokousasioita.

HALLITUKSEN TYÖNJAKO
Esitys

Täydennetään edellisessä hallituksen kokouksessa 1/2020 päätettyä hallituksen työnjakoa seuraavasti:
•
•

Koulutustiimiin lisätään Emmi Thompson
Koulutustiimiin lisätään myös Hannele Moisander (hallituksen varajäsen)

Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallituksen työnjako
muutetaan hyväksymällä koulutustiimiin Emmi Thompson ja
Hannele Moisander.
Päätös

Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti koulutustiimin varsinaisiksi jäseniksi Emmi Thompsonin ja Hannele Moisanderin.

8 (9)

OAJ Pääkaupunkiseutu
OAJ Huvudstadsområdet
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki

Tiivistelmä

2/2020

19.3.2020

ALUEYHDISTYKSEN AKTIIVITOIMIJOIDEN TYÖHUONE AKAVATALOSSA
Esitys

Keskustellaan työhuoneen käyttötarpeesta aktiivitoimijoiden
osalta.

Päätös

Viestintävastaava vie Dropboxiin alueyhdistyksen ajantasaisen
avainten käyttöoikeus- ja hallussapitolistan.
Puheenjohtaja työskentelee pääosin torstaisin Akava-talossa,
jolloin työtila rauhoitetaan hänen käyttöönsä.

VIERAILIJOITA POHJOIS-NORJASTA TUTUSTUMAAN KASVATUS- JA
KOULUTUSORGANISAATIOOMME KESÄKUUN ALUSSA?
Esitys

Union of Education Alta/ North of Norway on lähestynyt yhdistystoimintaan liittyvällä vierailupyynnöllään (4. - 5.6.2020).

Päätös

Merkitään tiedoksi, että vierailun ajankohta saattaa siirtyä syksyyn.
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