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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 

 
Merkittiin tiedoksi, että yhdistys voi anoa ”toiminta tonnia” va-
kuutusyhtiö Turvalta. 

  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita.  
  
  
Yhdistyksen osallistuminen nenäpäiväkeräykseen 2020 
  
Esitys Käydään keskustelu aiheesta: 

• kirjataan viime vuoden osallistumistapa keräykseen (ra-
halahjoitus) 

• jokin muu toteutustapa kuin aiemmin käytössä ollut to-
teutustapa jatkossa 

jäsenten osallistaminen 
  
Päätös Päätettiin, että Pääkaupunkiseudun alueyhdistys osallistuu ne-

näpäiväkeräykseen 1000 €:lla.    
  
Yhteysopettajaverkoston päivittämisestä maksettavat kustannukset 
  
Esitys Keskustellaan ansionmenetyksen maksamisesta.  

 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että korvaus voidaan mak-
saan ansionmenetystodistusta vastaan tai kertakorvauksena si-
ten, että henkilö toimittaa verokortin, johon kirjaa verokorttiin 
palkkakuitistaan yhden päivän palkkasumman, jonka OAJ PKS 
maksaa tehdystä työstä. 
 
VOAY ja EKOAY hakevat kumpikin kertakorvauksena 2 työpäivää 
yhteysopettajaverkoston päivittämisestä aiheutuviin kuluihin 

  
Päätös Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen yhteysopettajaver-

koston päivitystyöstä maksettavat ansionmenetykset. 
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Hallitus myös hyväksyi VOAY ja EKOAY hakemuksesta kummal-
lekin yhdistykselle kertakorvauksena 2 työpäivää yhteysopetta-
javerkoston päivittämisestä aiheutuviin kuluihin 

  
  
Jaostot 
  
VOL  
  
 Jaosto kokoontui 8.10.20 

 

• Kuntien kuulumiset 

• Opiskelijoiden asiat 

• Syksyn tilaisuudet 
o Hybridikoulutus marraskuussa 
o Jouluinen Hyvinvointi-ilta  

• OAJ:n Varhaiskasvatusseminaari 2. – 3.10.2020 

• VOL :in neuvottelupäivät 6.10.20 

• VOL:in uudet julkaisut 
 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui 8.10. 

• Yhteysopettajaverkosto 
o VOAY ja EKOAY hakevat kumpikin kertakorvauk-

sena 2 työpäivää yhteysopettajaverkoston päi-
vittämisestä aiheutuviin kuluihin.  

• 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 
• Maksuton toinen aste  
• Vuosityöaikakokeilun seuranta  
• Varhaiskasvatuksen opettajien ovtes-siirto 

• suunnitteilla glögi-tilaisuuksia 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
OAO  
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 Jaosto ei ole kokoontunut. 
 
Tiedoksi seuraavat tapahtumat yhdessä YSI-jaoston kanssa: 

• 5.10 MOP -Malja opettajille! tilaisuus, Vantaan Red 
Onionissa. 

• 6.10 Kuntavaalivaikuttamisen avaamistilaisuus ja elo-
kuva Vantaalle Kino Myyri, elokuvana Hyvä vaimo. 

o Paikalla kuntavaaliehdokas 2021, Ulla Kaukola. 
Vantaan kaupunginvaltuutettu, kaupunginhalli-
tuksen jäsen, Uudenmaan maakuntavaltuutettu 
ja OAJ:n valtuutettu.  

• 7.10 MOP- Malja opettajille! tilaisuus Espoon O´ Lea-
rys:ssä.  

• 21.10 Kuntavaalitilaisuus ja elokuva Kauniaisissa Bio 
Ganissa. Elokuva: Yhteinen sävel. Paikalla kuntavaalieh-
dokkaista Henna Kajava ja Helena Tommola.  

 
 
Merkittiin tiedoksi.  

  
  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui ma 12.10.2020: 

 

Käsittelyt asiat: 

 

Ilmoitusasiat:  

• OAJ-PKS:n hallituksen kokous 1.10. 

o Hans-Joachim kertoi terveiset kokouksesta, Åke 

täydensi. 

• Kirjamessut: 37 osallistujaa 

o Kaikille liput koko messujen ajaksi. 

• AALLON yhdistyksen MOP-päivä-tempaus 

o Tempaukseen osallistui kaksikymmentä aalto-

laista. Myös Helsingin yliopiston yhdistys järjesti 

tempauksen, Hankenissa järjestettiin tapah-

tuma. 

• Yliopistopäivä 27.11.2020 

o Järjestetään etänä pienimuotoisesti yhdessä 

Tieteentekijöiden kanssa. 

• PSYLL:n tilanne 

o Hannu ilmoitti, että OAJ:n edustaja oli hyväksy-

nyt omalta puoleltaan Taideyliopiston yhdistyk-

sen sääntöesityksen ja seuraavaksi Taideyli-

opisto hakee paikallisyhdistyksen jäsenyyttä, 
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jota koskeva kokous on tulossa näillä näkymin 

lokakuun aikana  

• Covid19: tilanne yliopistoissa 

o Hieman vaihdellen eri yliopistoissa, mutta ope-

tus lähinnä etänä, työpaikalla maskin käyttö 

Kevään toiminta 

• Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta 

• Seuraava kokous pidetään tammi-helmikuussa 2021, 

sitä ennen voidaan tarvittaessa järjestää sähköpostiko-

kous. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Dropboxin ”Toiminta ja viestintäsuunnitelman” ylläpito 

(päivitysoikeus: jaostojen pj:t, koulutustiimi ja puheen-
johtajisto) 

• OAJ:n toimikunnat, PKS-edustus (LIITE) 
 

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • MOP eli Maailman opettajien päivän 5.10.2020 tapah-

tumat  
 • YSI ja OAO -jaostojen elokuvaillat (6.10. ja 21.10.) 
 • 5.10. ja 7.10 Malja opettajille! -tilaisuudet 
 • OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja HOAY:n vä-

linen keskustelutilaisuus keskiviikkona 28.10.  
  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Eläkeinfo: 22.10.2020 päivätilaisuus, Akavatalo/ Ope, 

osallistujamäärä määräytyy vallitsevan Koronatilanteen 
mukaisesti - peruttu 

• Alueelliset YT-päivät 5.11.2020, päivätilaisuus. Yhteys-
henkilönä yhdistyksestä alueasiamies Jukka Mölsä  
– perutaan 
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• Työhyvinvointipäivä la 14.11.2020 Allas Sea Pool- meri-
kylpylä, Itämerikeskus 

• Työhyvinvointipäivä 6.2.2021 Wanha Bäckby (tarkem-
mat ohjelmatiedot ja ilmoittautumislinkki ilm. myöhem-
min) 

• KOPE, 17.4.2021 

• VOPE, 22.5.2021 

• Eläkeinfot: 
o 20.1.ilta (webinaari) 
o 17.3. aamu (webinaari) 
o 19.5. iltatilaisuus Akava-talo 

• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 
14.4.2021, klo 16.00  

• Educa-risteily – peruttu koronatilanteen vuoksi 

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

o 23.11.2021  
o 30.11.2021 

• Kuntavaalikoulutus paikallisyhdistysten puheenjohtajis-
tolle sekä sihteerille 2.12., klo 17.15 (LIITE) 

o Oma kone mukaan 

Merkittiin tiedoksi.  
  
 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 Kuullaan puheenjohtajan tapaamisesta koululiikuntaliiton toi-

minnanjohtajan kanssa 22.10. 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Vuoden koulutusvaikuttaja 2020 
  
Esitys Keskustellaan Vuoden koulutusvaikuttaja 2020 -tunnustuksen 

jamisesta (Liite) 
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Päätös Ei esityksiä kokouksen aikana, esityksiä voi toimittaa puheen-
johtajalle. 

  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Esitys Uuden alueasiamiehen haun tilannekatsaus, haku julkaistu 

Opettaja-lehdessä (18/2020, 23.10.2020), hakijat haastatellaan 
26.11.  

  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
Esitys OAJ PKS alueen valtuutettujen tapaaminen ennen syysvaltuus-

toa (18. – 19.11.). 
  
Päätös Valtuutettujen tapaaminen 16.11., klo 16:00 
  
  
JÄSENASIAT  
  
 Ei kokousasioita. 
  
  
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen syyskokous 25.11.2020 
  
Alueyhdistysten syys/vuosikokousten järjestämisessä huomioitavaa – Pekka Silkosuo (Liite) 
  
Esitys Syyskokouksen (25.11.2020) paikka ja järjestämismuoto 
  
Päätös Syyskokous järjestetään 25.11.2020, hybridikokous 
  
  
Esitys Toimintasuunnitelma 2021 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi, että mahdolliset tekstimuutokset / sisältö-

toiveet puheenjohtajalle 
  
  
Esitys Talousarvio 2021 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi, mahdolliset muutostoiveet puheenjohtajalle 

sähköpostitse.  
  
  
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakor-
vaukset sekä toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
  
Esitys Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 

60€/kokous. Muille kokoukseen kutsutuille/hallituksen jäsenille 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 7/2020 7 (7) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 29.10.2020 
 

 
 

 

maksetaan 40€/kokous. Matkat korvataan virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mu-
kaan. 

  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle kokouspalkkioista seuraa-

vaa: 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 
60€/kokous. Muille kokoukseen kutsutuille/hallituksen jäsenille 
maksetaan 40€/kokous. Matkat korvataan virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mu-
kaan. Syyskokous päättää. 

  
  
Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsen-
maksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
  
Esitys Jäsenmaksua ei peritä 
  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksua EI pe-

ritä. Syyskokous päättää. 
  
  
Valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/varatilintarkastaja tarkastamaan 
seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa 
  
Esitys BDO vastuullinen tilintarkastaja Ari Lehto. 
  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että BDO, vastuullisena 

tilintarkastajana Ari Lehto jatkaisi toiminnan- / tilintarkastajana. 
Syyskokous päättää. 

  
  
Seuraavat kokoukset  
 25.11.2020 (syyskokous) 
 3.12.2020 
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
Esitys Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:11 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


