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 KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita. 
  
  
OAJ:n perustama työhyvinvointirahasto 
  
Esitys Keskustellaan rahastosta ja varojen käyttötavoista. 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
Yhteysopettajaverkosto 
  
Esitys VOL-jaosto esitti hallituksen kokouksessa (20.8.2020) ansionme-

netyskorvauksen nostamiseksi 1 päivästä 1-2 päivään / vuo-
dessa sen mukaan, mitä alueen yhteysopettaja-verkoston päi-
vittämiseen katsotaan tarpeelliseksi. Hallituksen kokous 
(20.8.2020) päätti, että työvaliokunta (24.9.2020) päättää asi-
asta.  
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että jaostot tuovat jatkossa 
esityksen hallituksen kokoukseen – ansionmenetys korvataan 
joko ansionmenetyksenä tai yhdistykselle maksettavana kerta-
korvauksena, 1-2 päivää. 

  
Päätös Hallitus päätti työvaliokunnan esityksen mukaisesti. Jaostot tuo-

vat jatkossa esityksen hallituksen kokoukseen – ansionmenetys 
korvataan joko ansionmenetyksenä tai yhdistykselle maksetta-
vana kertakorvauksena, 1-2 päivää. 

  
  
Jaostot 
  
VOL  
  
 Jaosto kokoontui 9.9. 

 

Käsitellyt asiat: 
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• Jaoston kokoonpanon muutos 

• Opiskelijoiden kuulumiset 

• Kuntien tilanne 

• Tulevat tapahtumat;   
o Varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen - siirtyy 

ensi vuodelle 
o Jäsenilta marraskuu viikolla 44 - mahdollisesti 

tunnekasvatus 
o Pikkujoulut perjantai 27.11.  
o Kuntavaalitilaisuus - palataan, mikäli linjaus 

kuntavaalien osalta ok 
o Tiimityö-jäsenilta suunnitteilla 

• OAJ:n Järjestöakatemian terveiset 

• VOLlin asiat mm. Neuvottelupäivät 

• Jaoston tapahtumista tiedottaminen 

• Jaoston tapahtumien palaute 
 
Merkittiin tiedoksi.  

  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui 10.9.  

 
Käsitellyt asiat: 
 

• Jaoston syksyn tapahtumat - 2 elokuvailtaa ja 2 mop-vii-
kon juhlistamista 

• Oaj pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 2021 

• Oaj:n hallitus- ja toimikuntapaikat 

• Koronaviruspandemian ja covid-19 -taudin vaikutus 
opetusjärjestelyihin 

• Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja pe-
rusopetukseen koronaviruksen (covid-19) aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuo-
delle 2020-2021  

• Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 0,8% 

• Maksuton toinen aste 

• Vuosityöaikakokeilun seuranta 
• Opetussuunnitelman arviointiosuus 

 

Lisäksi tapahtumia: 

• MOP-viikon "malja opettajille": 
o ma 5.10., klo 17-18 Ravintola Red Onion, Van-

taan Myyrmäessä 
o ke 7.10. klo 17-18 Ravintola O´Leary´s Espoon 

Leppävaarassa  

• Elokuvaillat: 
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o ti 6.10. klo 17- Kino Myyri, Vantaan Myyrmä-
essä 

o ke 21.10. klo 17- Bio Granissa, Kauniaisissa 
 

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

keen. 
 
Tulossa yhteistyössä YSI-jaoston kanssa järjestettävät tapahtu-
mua: 

• MOP-viikon "malja opettajille": 
o ma 5.10., klo 17-18 Ravintola Red Onion, Van-

taan Myyrmäessä 
o ke 7.10. klo 17-18 Ravintola O´Leary´s Espoon 

Leppävaarassa  

• Elokuvaillat: 
o ti 6.10. klo 17- Kino Myyri, Vantaan Myyrmä-

essä 
o ke 21.10. klo 17- Bio Granissa, Kauniaisissa 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui etänä 26.8.2020 

 

Käsittelyt asiat: 

 

Ilmoitusasiat ja muuta ajankohtaista 

 

• YLL-liittokokous: Kokous järjestettiin 13.8. Hans-Joa-

chim Schulze ja Åke Finne jatkavat taustayhteisöjensä 

edustajina. 

• Alueyhdistyksen kevätkokous järjestettiin 27.8. Hans-

Joachim Schulze edustaa PSYLL:n/jaoston puolesta. 

• Alueyhdistyksen eläkeinfot järjestetään 30.9. ja 22.10. 

Infoista tiedotetaan jäsenille.  

• Maailman opettajien päivä 5.10: Yhdistykset voivat ha-

kea avustuksia mahdollisia tapahtumia varten. 

• PSYLL ja OAJ: Keskusteltiin PSYLL:n asemasta OAJ:ssa. 

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Hankenin yhdis-

tykset on jo rekisteröity opetusalan paikallisyhdistyk-

siksi. 
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• Taideyliopiston yhdistystä ei vielä. Ulkomaanlehtorien 

tuleva status on kysymysmerkki. 

• Yliopistopäivät: OAJ järjestää yliopistoseminaarin 27.–

28.11. mahdollisesti etänä. 

• Keskusteltiin koronarajoitusten aiheuttamista muutok-

sista yliopistojen opetustyöhön. 

 

Syksyn toiminta:  

Tarjotaan jäsenille lippuja Helsingin kirjamessut verkossa -ta-

pahtumaan. Tarjottavien lippujen määrä päätetään myöhem-

min.  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta: Sovittiin alustavasti etäkokous 

12.10. klo 15. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskusteltiin mm. seuraavista aiheista: 
 • Alueyhdistyksen tilaisuuksista tehdään vähintään kotisi-

vuille ja Facebookiin ”juttu” 
o Tapahtumien jutut toimitetaan Hanna Iso-Kuor-

tille, joka lisää ne sovittuihin kanaviin 

• Nenäpäiväkeräys 
o Lipas kiertää MOP-viikon "malja opettajille" -ta-

pahtumassa 5.10.  

• Dropboxissa olevaa ”Toiminta ja viestintäsuunnitelma” 
tulee ylläpitää tapahtumien osalta  

  
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Eläkeinfo: 30.9.2020 iltatilaisuus, Akavatalo/ Valopiha, 

osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Koronatilanteen 
mukaisesti 

o Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä 

• MOP eli Maailman opettajien päivä 5.10.2020 
o Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää valta-

kunnallisen opettajajuhlan 5.10. klo 17-18 Bio 
Rex:issä Helsingissä (Liite). 

▪ Ulla Jauhiainen 
▪ Salla Sutinen 
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▪ Antti Karetie 
o OAJ kuntavaalitavoitteiden lanseeraustilaisuus 

5.10 klo 14:30 Bio Rexin lämpiö (Liite) 
▪ Antti Karetie 
▪ Anu Vilkki 
▪ Petra Siltainsuu 

• Eläkeinfo: 22.10.2020 päivätilaisuus, Akavatalo/ Ope, 
osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Koronatilanteen 
mukaisesti 

• Johtamiskoulutus/ luento tunnejohtamisesta esimie-
hille ja myös muille aiheesta kiinnostuneille jäsenille 
4.11.2020, iltatilaisuus. Luennoitsijana tilaisuudessa Ca-
milla Tuominen (KTM, tietokirjailija, tunnekouluttaja, 
startup-yrityksen toimitusjohtaja).  

o Työvaliokunta esittää hallitukselle, että tilaisuus 
toteutetaan hybridimallisesti; osa kuulijoita 
Akava-talossa / osa Teamsissa. (lisätietoja koh-
dassa 11.2.) 

o Päätös: Koulutus siirtyy järjestettäväksi joko 
viikolla 15 tai 16 (2021) 

• Alueelliset YT-päivät 5.11.2020, päivätilaisuus (Reksi-
tila). Yhteyshenkilönä yhdistyksestä alueasiamies Jukka 
Mölsä (Liite: Toimiston ohjeistus korona-ajan koulutuk-
siin). 

o Alueasiamies on esittänyt toiveen päivän siir-
rosta 5.11. → 30.11. 

o Työvaliokunta esittää hallitukselle, että YT-
päivän ajankohdasta päättävät Jukka ja Hannele 
tai vaihtoehto: Reksi-tilaan mahtuu 20 henkilöä 
paikanpäälle, loput Teamsin kautta etänä 
(5.11.) 

o YT-päivien budjetti: budjetti samoissa raa-
meissa kuin viime vuonna, tarkistetaan viime 
vuoden budjetti 

o Päätös: Seurataan korona-pandemian etene-
mistä, toistaiseksi edetään suunnitellusti eli YT-
päivät pyritään järjestämään 5.11.  

• Vuoden 2021 sopimuskoulutukset – Uudenmaan alueel-
linen YT-päivä  

o 23.11.2021 

o 30.11.2021 

• Hyvinvointipäivä – 14.11. (Allas Sea Pool) 

• Hyvinvointipäivä - 6.2. (Wanha Bäckby) 

• Opetusalalla toimivien kuntavaaliehdokkaiden huomi-
ointi OAJ PKS: n alueyhdistyksen järjestämissä tapahtu-
missa/ osallistuminen kutsuttuina tilaisuuksiin kunta-
vaaleihin 2021asti. 
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o Kuntavaalitilaisuuksien järjestämisessä huomi-
oidaan tasavertaisuuden vuoksi jäsenistä kaikki 
kunnan opetusalan ehdokkaat.  

Yhdistyksen säännöissä 2 § ohessa:  

2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 

… 
2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistä-
miseksi sekä jäsenistön ammatillisten ja yhteiskun-
nallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi, 
… 

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

tien yhteistyöpäivällinen (edelleen avoin) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei kokousasioita 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys KLL tilastokeruu on avattu vuoden 2020 toiminnasta.   
  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
Vuoden koulutusvaikuttaja 2020 
  
Esitys Keskustellaan Vuoden koulutusvaikuttaja 2020 -tunnustuksen 

jakamisesta (Liite) 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  

Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Alueasiamiehen kuulumiset 
  
 Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 
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• Alueasiamies on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään 
vuoden 2020 loppuun mennessä (sähköpostiviesti työ-
valiokunnalle 24.9.). 

• Käynnistetään uuden alueasiamiehen haku 
  
JÄSENASIAT  
  
 Merkitään tiedoksi, että OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallis-

yhdistykseen on liittynyt uusi opettajayhdistys Estradan Opetta-
jat ry 

  
  
HALLITUKSEN SEMINAARI 4. – 5.9.2020 
  
Esitys Hallituksen seminaari 4-5.9.2020 Haikossa oli onnistunut. Osal-

listujia hallituksen kehittämisseminaariin osallistui 12 henkilöä. 
Luennoitsijana toimi Tea Jokiranta, työhyvinvoinnin asiantun-
tija. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja HOAY:n välinen kes-

kustelutilaisuus keskiviikkona 28.10. klo 17.00 Akavatalon Rek-
sissä. Alueyhdistyksen työvaliokunta on kutsuttu tilaisuuteen. 

  
  
Seuraava kokous  
 29.10.2020 
 3.12.2020 
  
 25.11.2020 (syyskokous) 
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  

 


