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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Ei kokousasioita
Jaostot

VOL
Jaosto kokoontui 11.8.
• Korona-kesä varhaiskasvatuksessa ja syksyn aloitus
• Vantaan uudet tehtävänkuvat
• Kuntien kuulumiset
• Syksyn jäsentilaisuudet
• Mop-päivä
• VOL: n hallitus 11.8.
• tapahtumatiedotus
Merkittiin tiedoksi.

YSI
Jaoston asioita:
• Ysiläiset OAJ hallituksen jäsenet (OAJ PKS/HOAY sekä
OAJ Uusimaa)
o valintakokous on ollut 5.8.
o Juho Vehviläinen (Timo Saavalainen)
o Jukka Sarpila (Sami Markkanen)
o Anu Vilkki (Antti Hiitti)
• Jaoston seuraava kokous to 3.9.
Merkittiin tiedoksi.

OAO
Jaosto kokoontui 19.8. lähikokous
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Kokouksessa oli maskit tarjolla ja turvaetäisyyksistä pidettiin huolta.
Vuosityöaika ja koronatilanne ja turvallinen työskentely
oppilaitoksessa herätti paljon keskustelua. Opettajien
jaksaminen ja työmäärän jatkuva lisääminen.
Kokoukseen osallistuneiden oppilaitosten edustajien
terveiset toimipisteistään:
Live:
o Tilanpuute ja opiskelijoiden määrä välillä huolestuttaa, mutta asia on kuitenkin ok. Eniten
huolestuttaa tällä hetkellä ohjaajien määrän
kasvaminen ja heidän roolinsa. On pelkona, että
he rupeavat tekemään opettajien töitä. Heidän
palkkansa ja toimenkuvansa neuvoteltiin kesän
aikana. Neuvotteluissa oli kunnan muiden työntekijöiden littojen edustajia (luottamusmiehiä),
muttei opettajien. Ohjaajia on määrällisesti paljon enemmän kuin opettajia.
Mercuria
o toteuttaa jo opetuksessa tehokkaasti hybridimallia ja on valmistautunut hyvin jos siirrytään
verkko-opetukseen.
Perho Liiketalousopisto
o Kipuilee tilapuutteen kanssa. Töölön kampus on
suunniteltu 240 hengelle ja nyt siellä on yli 400
opiskelijaa.
o Neuvottelut käynnissä johdon kanssa koskien
vuosityöaikaan siirtymistä. Neuvottelijoina on
Perhon opettajayhdistyksen edustajana varaluottamusmies yhdessä kaupanalan luottamusmiehen Kanssa.
Suomen diakoniaopisto
o Vuoden alusta startannut vuosityöaika on lähtenyt hyvin käyntiin. Ongelmia ei ole esiintynyt
tulkinnoista ja tilanne on yllättävän rauhallinen.
Omnia
o Mediassakin näkynyt koronatapaus Lehtimäentien kampuksella. Henkilökunta ja opiskelijat
karanteenissa, jotka tartuntalääkärin selvityksen mukaan olivat tartuntavaarassa.
o Ei suojavälineitä koulutuksen järjestäjän puolelta. Ruokailut porrastettu, käsidesit, pintojen,
näppäimistöjen ja pöytien desinfiointiin luokissa desinfioivat suhkeet ja kertakäyttöliina.
Eletään ykkösvaihetta, mutta ollaan kohta todennäköisesti siirtymässä hybridimalliin, koska
etäisyyksiä ei voiva pitää. Perjantaina tulee johdolta taas uusi ohje. Huolena, että opettajilta
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edellytetään, sekä verkko-opetuksen, että lähiopetusta samanaikaisesti tai samalle ryhmälle
erikseen, niin resurssia pitää saada sen mukaisesti.
•

•

Varia
o

Osassa toimipisteissä on työnantajan puolelta
tarjottu visiirit ja nenä-kasvosuojaimia ym. Kaikkiin pitäisi tulla sama käytäntö. Pyritään turvaamaan aloittaneille opiskelijoille lähiopetus ja
tarvittaessa jatkaville etänä.
Stdin ammattiopisto
o 2-3 vaiheessa eletään opetuksen järjestämisen
mallin suhteen. Turvavälit puhututtaa.

Muuta yhteistä:
• Jaoston toiminnasta halutaan joustavaa ja jäsenten hyvinvointia ja työssäjaksamista tukevaa.
• Suunnitellut tilaisuudet jäsenille:
o Koronatilanne ja turvallisuus huomioiden. Peruutus/siirtomahdollisuus kaikkiin:
o Yhteistyöpäivä Pirkanmaan alueyhdistyksen
ammatillisen jaoston kanssa, ruokailut ja teatteri Tampereella. Yhteistyötä ja verkostoitumista eri alueiden toimijoiden kanssa.
o tai jos edellinen ei toteudu tai siirtyy keväälle
tai vuodella eteenpäin (mahdollisesti MOP 5.10
tai muu aika ennen joulua) Riviera leffailta jäsenille
o eduskuntavierailu (kuntavaalit silmällä pitäen)
mahdollisuuksien mukaan.
Toiveita OAJ PKS alueyhdistyksen toimintaan:
• Selkeät ja ajan tasalla olevat nettisivut.
• Tilaisuuksiin ilmoittautumisen (kauppa) kehittäminen.
• Tulevaan OAJ PKS ohjelmaan toiveena:
o Tulevaisuuden tutkijan tilaisuus: opetus eri asteilla tulevaisuudessa.
Merkittiin tiedoksi.

YLL
Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Seuraava kokous 26.8.
Merkittiin tiedoksi.
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JÄSENTOIMINTA
Tiedottaminen ja viestintä
Keskustellaan mm. seuraavista aiheista:
• Alueyhdistyksen blogit
o Hallitus kävi keskustelun blogien tarpeellisuudesta, näkyvyydestä ja merkityksestä alueyhdistyksen viestintäkanavana.
o Päätös: Hallitus päätti, että keskitetään voimavarat www-sivujen (www.oajpaakaupunkiseutu.fi) ja Facebook-sivujen ylläpitämiseksi
ajantasaisen tiedon saattamiseksi jäsenistölle.
• Yhteysopettaja-verkoston jäsenten tietojen päivittäminen – ansionmenetyskorvaukset
o VOL-jaosto esittää ansionmenetyskorvauksen
nostamiseksi 1 päivästä 1-2 päivään / vuodessa
sen mukaan, mitä alueen yhteysopettaja-verkoston päivittämiseen katsotaan tarpeelliseksi.
o Päätös: Työvaliokunta valmistelee seuraavassa
kokouksessa (24.9.2020) päätösesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Koulutus ja muut tilaisuudet
Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta
• Työhyvinvointiaamu esimiehille 10.9.2020 (perutaan/siirretään), Työhyvinvointi esimiestyössä, aamupäivätilaisuus (Hanna, Markus ja Jukka S.)
• Nuorten akateemisten juhlaseminaari (NAY2020) pidetään lauantaina 26.9.2020 klo 16.00 alkaen (Siirretty
24.4.2021). 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 ilmoittautumisesta tulossa elokuussa. (Markus ja Matti)
• Opettajan vastuut ja velvollisuudet (6.9.2020) – VOLjaosto
• Eläkeinfo: 30.9.2020 iltatilaisuus, Akavatalo / Valopiha,
osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Koronatilanteen
mukaisesti, lisätietoa elokuussa (koulutustiimi)
• MOP eli Maailman opettajien päivä 5.10.2020, lisätietoa syksyllä.
• Eläkeinfo: 22.10.2020 päivätilaisuus, Akavatalo / Ope,
osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Koronatilanteen
mukaisesti, lisätietoa elokuussa (koulutustiimi)
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Johtamiskoulutus/ luento tunnejohtamisesta esimiehille ja myös muille aiheesta kiinnostuneille jäsenille
4.11.2020, iltatilaisuus. Luennoitsijana tilaisuudessa Camilla Tuominen (KTM, tietokirjailija, tunnekouluttaja,
startup-yrityksen toimitusjohtaja). Lisätietoa ilmoittautumisesta tulossa syksyllä.
Alueelliset YT-päivät 5.11.2020, päivätilaisuus. Yhteyshenkilönä yhdistyksestä alueasiamies Jukka Mölsä ja
Hannele Moisander.
14.11. – Hyvinvointitilaisuus (koulutustiimi suunnittelee)

Hallitus linjasi, että puheenjohtaja lähettää jatkossa alueyhdistysten tapahtumista ja koulutustilaisuuksista tiedon mahdollisimman ajantasaisesti jäsenyhdistysten puheenjohtajille.

•

Kevätkokouksen järjestelyt
o Koulutustiimi ottaa osallistujat vastaan
o Käytössä 2 erillistä tilaa (OPE ja REKSI)
o Kokouksen puheenjohtaja vielä avoin
o Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat (Salla
kysyy)

•

Alueyhdistyksen hallituksen suunnitteluseminaari Haikon kartanossa (4. – 5.9.)
o Majoitus on mahdollista järjestää kaikille 1HH
o Kylpylään rajoitettu pääsy, paikat tulee varata
etukäteen
o Kuljetukset (bussi? / oma auto?)
o Pe-iltana illallinen
o La-aamuna hallituksen työn jakoon ja tehtäviin
liittyvä suunnitteluseminaari
o Puheenjohtaja lähettää ilmoittautumislomakkeen erikseen sähköpostiin
Alueyhdistyksen toimintasuunnitelman käsittely syyskokousta varten jaostojen seuraavissa kokouksissa ja hallituksen seminaarissa Haikossa.

•

Merkittiin tiedoksi.
OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia
• OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyöpäivällinen (edelleen avoin)
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Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Ei kokousasioita

Koululiikuntaliitto
Ei kokousasioita

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Alueasiamiehen kuulumiset
Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista:
• Alueelta ei mitään erityistä tiedotettavaa

JÄSENASIAT
Esitys

Aalto-yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen hyväksyminen
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäseneksi.
Työvaliokunta esittää OAJ PKS:n hallitukselle Aalto-yliopiston
opetusalan paikallisyhdistys ry:n hyväksymistä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäseneksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti Aalto-yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry:n OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäseneksi.
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