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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei käsiteltäviä anomuksia.  
  
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  

 Jaoston kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: 

• 18.5.20 
o jaoston syksyn tilaisuudet ja muu toiminta 
o kuntien kuulumiset 
o opiskelijoiden kuulumiset tältä keväältä 
o OAJ:n viestintä korona/ varhaiskasvatus 
o PKS:n toimintakertomuksen kommentointi 
o neuvottelutilanteen läpikäynti 
o VOL:lin hallitukset 23.4 ja  18.5  
o opiskelijainfon palaute 
o jaoston sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarken-

nusta 
  

 

• 2.6.20 
o jaoston loppuvuoden tilaisuuksien tarkennus 
o kuntien kuulumiset 

o MALJAN nosto OVTEssille                          
o VOL:lin Kevätvaltuustoasiat  
o MOP- päivän tilaisuus 

 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui etäkokouksessa ke 27.5.2020 
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• OAJ:N HALLITUS- JA TOIMIKUNTAPAIKAT:  
o Kyseessä ovat OAJ Uusimaan, OAJ Pääkaupunkiseu-

dun ja Hoay:n paikat. 

• COVID-19 VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN:  
o Perusopetuksen etäopetusjakso oli 18.3.-13.5.2020.  

• NEUVOTTELUTILANNE JA JÄRJESTÖVALMIUS 

• VUOSITYÖAIKAKOKEILUN SEURANTA:  
o Vantaalta tulee mukaan syksyllä 2020 Hämeenkylän 

yhtenäinen peruskoulu. Kokeilu jatkuu kolmannen 
vuoden Vierumäellä ja päättyy Leppäkorvessa. Hel-
singissä kokeilu jatkuu molemmissa alakouluissa.  

• MAKSUTON TOINEN ASTE:  
o Hallituksen suunnitelmissa on siirtyä maksuttomaan 

toisen asteeseen vuoden 2021 aikana.  

• Lisäksi keskustelimme OPS: in arviointikohdasta (ei yhtä yksit-
täistä arviointimenetelmää nostettaisi pakolliseksi), paikal-
lista lomarahan vaihtosopimusta on tarjottu sekä siivouksen 
ja desinfioinnin taso on aiheuttanut huolta ja ylimääräistä 
työtä opetushenkilöstölle. 

 

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

keen. 
  
  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui etäkokouksessa 9.6.2020: 

• Ilmoitusasiat ja muuta ajankohtaista 
o Kesäretki: palaute ollut jäsenistöltä positiivista 
o Alueyhdistyksen asioita (kevätkokous siirretty 

elokuulle 27.8., puheenjohtaja esitteli tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen) 

o TES: vaikutukset eri yliopistoissa: ei erityistä 
kerrottavaa tässä vaiheessa 

o AALTO-yliopiston lehtorit ry on nyt virallisesti 
siirtynyt OAJ:n paikallisyhdistykseksi 

o Ulkomaanlehtoriyhdistyksen varajäseneksi 
PSYLL:iin on valittu Tiina Nahkola 

o YLL-seminaari elokuussa peruttu 

• Anomukset: Myönnettiin Ulkomaanlehtoreille avus-
tusta elokuisen vuosikokouksen järjestämiseen yh-
teensä 890 euroa (maksimi). Yhdistys toimittaa Åke Fin-
nelle tiedon osallistujamäärästä mahdollisimman pian. 

• Muut mahdolliset asiat: Vaihdettiin yliopistojen kuulu-
misia. Keskusteltiin mm. valintakokeista ja syksyn etä-
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opetuksesta sekä Taideyliopistojen tuntiopettajien ti-
lanteesta ja työsuhteiden vakinaistamisesta. Kuultiin 
myös Aalto-yliopiston Kielikeskuksen tilanteesta. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Merkittiin tiedoksi Dropboxissa oleva viestintään liittyvä 

tehtäväkoonti 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Syksyn tapahtumat ja suunnitelmat: 

o Työhyvinvointiaamu esimiehille 10.9.2020, Työ-
hyvinvointi esimiestyössä, aamupäivätilaisuus 

o Nuorten akateemisten juhlaseminaari 
(NAY2020) pidetään lauantaina 26.9.2020 klo 
16.00 alkaen. Tilaisuus on suunnattu eri aloilta 
akateemisen tutkinnon suorittaneille nuorille. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua yli 
koulutusrajojen (poikkitieteellinen tapahtuma). 
Nuoret akateemiset lehtorit- ilmoittautukaa 
rohkeasti mukaan tilaisuuteen ja merkitkää 
alustava varaus kalentereihinne. Lisätietoa il-
moittautumisesta tulossa elokuussa. 

o Eläkeinfo: 30.9.2020 iltatilaisuus, Akavatalo/ 
Valopiha, osallistujamäärä määräytyy vallitse-
van Koronatilanteen mukaisesti, lisätietoa elo-
kuussa 

o MOP eli Maailman opettajien päivä 5.10.2020, 
lisätietoa syksyllä. 

o Eläkeinfo: 22.10.2020 päivätilaisuus, Akavatalo/ 
Ope, osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Ko-
ronatilanteen mukaisesti, lisätietoa elokuussa 

o Johtamiskoulutus/ luento tunnejohtamisesta 
esimiehille ja myös muille aiheesta kiinnostu-
neille jäsenille 4.11.2020, iltatilaisuus. Luennoit-
sijana tilaisuudessa Camilla Tuominen (KTM, 
tietokirjailija, tunnekouluttaja, startup-yrityksen 
toimitusjohtaja). Lisätietoa ilmoittautumisesta 
tulossa syksyllä. 
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o Alueelliset YT-päivät 5.11.2020, päivätilaisuus. 
Yhteyshenkilönä yhdistyksestä alueasiamies 
Jukka Mölsä 

Merkittiin tiedoksi.  
  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan yhteistyöpäi-

vällinen syksyllä (työvaliokunnat) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
Esitys EKOAY hakee hopeista ansiomerkkiä kultaisin lehvin Heli Haa-

rolle. 
  
Päätös OAJ PKS hallitus esittää OAJ:n hallitukselle myönnettäväksi ho-

peinen ansiomerkki kultaisin lehvin Heli Haarolle. 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys KLL: n kevätkokous 2.6.2020 etänä/ Teams -kokous 

Petra Siltainsuun puheenvuoro 
  
Päätös Kuultiin Petran terveiset KLL:n kevätkokouksesta.  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• Korona-pandemiasta johtuen alueella ei ole mitään 
akuuttia juuri nyt 

  
  
KEVÄTKOKOUS 2020  
  
Toimintakertomus 2019 
  
Esitys Käsitellään toimintakertomus vuodelta 2019 
  
Päätös OAJ PKS:n hallitus päätti, ettei toimintakertomukseen eritellä 

edunvalvonta- ja koulutushakemusten osalta.   
 
Toimintakertomus hyväksyttiin käsiteltäväksi kevätkokouksessa, 
puheenjohtaja tekee vielä tarvittavat tarkennukset. 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 4/2020 5 (6) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 11.6.2020 
 

 
 

 

  
  
Tilinpäätös 2019  
  
Esitys Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2019 
  
Päätös OAJ PKS hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2019 esiteltä-

väksi alueyhdistyksen kevätkokouksessa 
  
  
Alueyhdistyksen kevätkokouksen käytännönjärjestelyt (mm. osallistuminen etänä) 
  
Esitys Päätetään kevätkokouksen käytännönjärjestelyistä.  

Esitys yhdistysten kokousedustajien kokoukseen osallistumi-
sesta vaihtoehtoisesti etänä ja/tai Akavatalossa Valopihalla pai-
kan päällä korona-epidemiaan liittyvän ohjeistuksen mukaisella 
tavalla.  
 
Kevätkokous suunniteltu aloitettavan poikkeuksellisesti klo 
18.30 valtakirjojen tarkistamisella ja klo 18.45 varsinaisilla ko-
kousasioilla. 
 
Kokoukseen ei ole suunniteltu asiantuntijaluennoitsijaa yhteistä 
alustusta pitämään ennen kokousta.  
 
Kokoukseen pyydetty puheenjohtaja 
 

  
Päätös OAJ PKS hallitus päätti, että alueyhdistyksen kevätkokoukseen 

voi osallistua etänä. Lisäksi konsultoidaan OAJn toimistoa ää-
nestykseen liittyen teknisen tuen osalta.  

  
  
Alueyhdistyksen syyskokouksen järjestäminen 
  
Esitys Päätetään syyskokouksen järjestelyistä ja ajankohdasta 

 
Esitys yhdistysten kokousedustajien kokoukseen osallistumi-
sesta vaihtoehtoisesti etänä ja/tai Akavatalossa Valopihalla pai-
kan päällä korona-epidemiaan liittyvän ohjeistuksen mukaisella 
tavalla. 
 
Kokoukseen pyydetty puheenjohtaja 
 
Kokouksen asiantuntijaluennoitsija tilaisuuden alkuun 

  
Päätös Todettiin, että syyskokouksen päivämäärä on jo päätetty edelli-

sessä hallituksen kokouksessa ja syyskokous siis järjestetään ke 
25.11. 
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 • MOP-päivän tapahtumana esitetään jaostojen järjestämät 

tilaisuudet jäsenilleen – yhteinen tapahtuma? 
 

• Toimintasuunnitelman 2021 työstäminen työryhmänä jaos-
tojen ensimmäisessä kokouksessa syksyllä 2020 

  
 


