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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. Toiminnan pysähtymi-

sen vuoksi myös kustannukset ovat alkuvuoden osalta hyvin 
maltilliset. 

  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei käsiteltäviä anomuksia.  
  
  
Jaostot 
  
VOL  
  
 Jaoston kokouksessa 3.3. käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• Esiopettajilla vuosityöaikakokeilu 

• Varhaiskasvatuspäivän tapahtumat kunnissa 

• Neuvottelutilanne 

• Opiskelijainfot yliopistolla 

• Yhteysopettajaristeily syyskuussa 

• Varhaiskasvatuspäivän iltamat 12.3.20 

• Varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen kesäkuussa 

• kuntien kuulumiset 

• VOL hallitus 18.2.20 

• jaoston tapahtumasta tiedottaminen 
• uudet toimijat varhaiskasvatuksessa (Joensuu) 

 

2.4.20 VOL-jaoston pj tapaaminen 

• jäsenten tiedottaminen suoralla sähköpostilla 

• opiskelijainfot keväällä 

• yhteysopettajaristeily 12.9 edelleen suunnitelmissa 

• varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen kesäkuussa siir-
retty elokuulle 

• jaoston kokous 18.5 joko etänä tai Akavatalossa 

• Korona tilanne kunnissa; henkilöstön siirto eri tehtäviin 
(ns. resurssipooli), päiväkotien yhdistely, etäesiopetus 
ja etävarhaiskasvatus työllistävät - yhtenäisiä ohjeita 
kaivataan, etätyömahdollisuutta ei juurikaan ole, henki-
lökunnan suojautuminen lähiopetuksessa päiväkodissa, 
yksityisten päiväkotien lomautukset  
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• Espoon varhaiskasvatuksen opettajien työaikakokeilu 

• neuvottelutilanne 

• varhaiskasvatuksen opettajien lomauttaminen useassa 
kunnassa - järjestön näkyvyys asian suhteen?? 

• varhaiskasvatuspäivän Iltamien 12.3 palaute 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
YSI  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jäl-

keen. 
 

OAJ PKS:lla ja OAJ Uusimaalla on yhteensä 4 Ysiläistä OAJ:n hal-
lituspaikkaa. OAJ PKS:stä on ehdotettu: 

• Jukka Sarpila 

• Anu Vilkki 

• Mikko Löyttyniemi (vara) 
 

• Juho Vehviläinen 

• Timo Saavalainen 

• Jukka Talvitie 
 

• Sami Markkanen 

• Tiina Pesonen (vara) 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
OAO  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jäl-

keen. 
  
  
YLL  
  
 Aalto-lehtorit ry on saanut OAJ:n JÄRVI:ltä päätöksen: Toimi-

kunta päätti esittää hallitukselle Aalto-yliopiston opetusalan 
paikallisyhdistyksen hyväksymistä OAJ:n paikallisyhdistysjäse-
neksi 1.5.2020 lähtien. JÄRVI:n toimikunta edellyttää, että pai-
kallisyhdistys liittyy välittömästi OAJ Pääkaupunkiseudun jäse-
neksi.  
 
Helsingin yliopiston varajäsenenä YLL-jaostossa toimii Suvi Kot-
kavuori. 
 
Suunnitteilla jäsenretki Vallisaareen 1.6.  
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Lapin yliopistossa yt:t. 
 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: 
 • Suomi Areena on peruttu 

• Alueyhdistyksen viestintä 
o viestintäsuunnitelma, mm. jaostojen blogit 

• Koronatilanteen vaikutuksia varhaiskasvatukseen ja esi-
opetukseen -blogi 

o Keskusteltiin jaostojen kirjoittamista blogeista 
ja niiden hyväksymisestä OAJ PKS:n hallituk-
sessa. Päätettiin edetä edellisen OAJ PKS halli-
tuksen kokouksen päätöksen mukaan eli jaostot 
päättävät julkaisusta itse. 

• Viestintävastaavan palkkio on määritelty hallituksen 
2020 ensimmäisessä kokouksessa nimekkeellä Tiedot-
taja. 

• Lisätään kaikille hallituksen jäsenille oikeudet Koulutus-
tiimin kansioon Dropbxiin. 

 
Merkittiin tiedoksi.  

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • 13.8. TVK – Uusimaa (klo 17:30) 

• 20.8. OAJ PKS Hallitus – Hallituksen huone (klo 18:00) 

• 27.8. Kevätkokous – Valopiha, klo 18:30 kahvitus, klo 
19:00 kokous 

• Syksyn tapahtumat ja suunnitelmat 
o syksyn VOPE (19.9.- 20.9.) ja KOPE (marras-

kuu?) – tilannetta seurataan. Tapahtuma Suo-
messa? 

o Eläke-illat syksylle, verkkokoulutus erikseen ja 
aamupäivän ja iltapäivän koulutukset verkko-
koulutuksen jälkeen 

o Alueelliset yt-päivät 5.11.2020 
o Esimiesten hyvinvointiaamu 10.9. ”Työhyvin-

vointi esimiestyössä” 
o Johtamiskoulutus: 4.11. Camilla Tuominen 

”Tunnejohtaminen”, Valopiha 
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• Nuorten akateemisten juhlaseminaari klo 16.00 alkaen 
(Kilta-Sali, Kamppi), la 26.9. 

  
 Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta (menneet tapahtumat) 
 • Valmistuvien infot pidettiin webinaareina: 

• 8.4. YSI 

• 15.4. VOL 

• 18.5. Ammatilliset (tulossa) 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan yhteistyöpäi-

vällinen syksyllä 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei kokousasioita. 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
 Koululiikuntaliitto KLL ry:n vuosikokous etänä 2.6.2020 (save 

the date). Mikäli on kiinnostusta osallistua hallitustyöskente-
lyyn, niin varaudu esittelemään itsesi Teams-kokouksessa tai 
toimita CV etukäteen Kristiina Jakobssonille. 
 
Koululiikuntaliiton nettisivuilla olevien OAJ PKS -tietojen päivit-
täminen. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
Uusi opettajayhdistys  
  
Esitys Espoon alueelle on suunnitteilla uusi yhdistys: Estrada musiikin-

opettajat ry (PJ Hannu Elomaa) 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
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 Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• Korona-pandemiasta johtuen alueella on ollut hiljaista.  
  
  
Toimintakertomus 2019 
  
Esitys Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2019 
  
Päätös Päätettiin järjestää ylimääräinen OAJ PKS hallituksen kokous 

11.6., klo 18.00, aiheena tilinpäätös ja toimintakertomus.  
 
Päätettiin, että jaostot esittävät muutosehdotuksensa viimeis-
tään 31.5. Ullalle. Ulla ja Hanna työstävät kommentteja kesä-
kuun alussa. 

  
  
Syksyn kokousaikataulu  
  
 Alueyhdistyksen syksyn kokousaikataulu: 

• Työvaliokunta esittää, että syksyn kokousaikatauluun 
tehdään seuraavat muutokset: 

o Aikaistetaan työvaliokuntaa ja hallituksen ko-
kousta yhdellä viikolla elokuussa:  

▪ OAJ PKS TVK 13.8.  
▪ OAJ PKS Hallituksen kokous 20.8. 
▪ OAJ PKS Kevätkokous 27.8. 

• Muut syksyn kokousajankohdat (TVK ja Hallitus) säilyvät 
aiemmin tehdyn toimintakalenterin mukaisena. 

 
Merkittiin tiedoksi.  

  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:01 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


