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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 

 
Kokouksen 11.6.2020 kokouspalkkiot ovat maksamatta. Suori-
tus maksetaan erillisenä suorituksena.  

  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita 
  
  
Cityshoppari-tilaus jäsenistölle vuodelle 2021 
  
Esitys Cityshoppari otettu jäsenistön käyttöön, ja ohjeistus käyttöön-

ottoon lähetetty puheenjohtajapostilla 6.1.2021.  
 
Sopimusehdot: (sopimuskausi 11.12.2020- 31.12.2021/ sopimus 
purettava lokakuussa 2021 mikäli sopimusta ei jatketa). 
 
Mikäli tulee uusia jäseniä, etu koskee myös heitä vuoden 2021 
aikana. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Koulutustiimin budjetti 2021 
  
Esitys Koronan vuoksi esitetään lisämäärärahaa koulutustiimin budjet-

tiin. Asiasta tulossa esitys hallituksen kokouksessa. 
  
Päätös Koulutustiimi tuo esityksen hallituksen kokoukseen, jos tiimi toi-

voo lisärahoitusta syksylle 2021 tai keväälle 2022 järjestääkseen 
enemmän tapahtumia kuin on budjetoitu.  
 
Samoin jaostot voivat esittää budjettiinsa lisämäärärahaa, jos 
on tarvetta järjestää enemmän tapahtumia kuin on budjetoitu. 

  
  
Alueasiamiehen työaika 
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Esitys Alueasiamiehen työaika on 1 pv / viikko, OAJ kustantaa sopi-
musta vastaan.  

  
Päätös Merkittiin tiedoksi 
  
  
Jaostot 
  
VOL  
  
 Jaosto kokoontui 8.12.2020  

 

• Yhteysopettajakartoitukset – haasteellista varhaiskasvatuk-
sessa 

• Joulun ajan toiminta / yksiköiden yhdistämiset 

• Korona-ohjeistukset – muutokset ja toimintatavat 

• Opiskelijoiden kuulumiset 

• OAJ:n hanke opettajuuden vahvistamiseksi 

• VOLlin hallitus 10.12.20 

• Työhyvinvointi – kuntien tilanteet (OAJ:n työhyvinvointityö-
ryhmä) 

• PKS hallitus 

• Peruuntunut työhyvinvointitilaisuus 27.11 – turvavaljaat 

• Jaoston tiedotus – Face-sivut 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui 10.12.2020 

 
YSI-jaosto esittää uudeksi OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdis-
tyksen YSI-jaoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 Antti Kare-
tietä Antti Piiroisen tilalle (Piiroisen siirtyessä alueen alue-
asiamieheksi).   
 
Käsiteltyjä asioita:  

• Koronaviruspandemian ja covid-19 -infektion vaikutus ope-
tusjärjestelyihin  

• Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perus-
opetukseen sekä lukioon koronaviruksen (covid-19) aiheut-
tamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuo-
delle 2020-2021  

• Paikallinen järjestelyerä  

• Maksuton toinen aste  

• Vuosityöaikakokeilun seuranta  

• Seuraava kokous 4.2.2021  
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Merkittiin yllä oleva kokouskoonti tiedoksi. 

Hallitus päätti YSI-jaoston esityksen mukaisesti, että Antti Kare-
tie on YSI-jaoston puheenjohtaja vuonna 2021.  

Todettiin, että Mikko Löyttyniemi (Espoo) on hallituksen varsi-
nainen jäsen (Antti Piiroisen siirryttyä hallituksen varsinaisen jä-
senen tehtävästä alueasiamieheksi).  

  
  
OAO  
  
 Jaosto kokoontui Teams-kokouksena 12.1.2021. 

 
Keskeisemmät asiat: 
 
Keskusteltiin tulevalle kevätkaudelle suunnitelluista jaoston ja 
alueyhdistysten tapahtumista: 
 
Tammikuulle suunniteltu Riviera-elokuvateatterin jäsenilta siir-
tyy koronarajoitusten takia. 
 
Helmikuulle suunniteltu kuntavaalivaikuttamistilaisuus järjeste-
tään mahdollisuuksien mukaan helmi- tai maaliskuussa. 
 
Keväällä luontoretki Nuuksioon tmv. 
 
Syksyllä mahdollisesti yhteistyötapaaminen ja retki Turkuun 
Varsinais-Suomen alueyhdistyksen luo. 
  
Keskusteltiin kuntavaalivaikuttamistilaisuudesta ja OAJ:n kunta-
vaalikoulutuksesta ja käytänteistä 
 
Keskusteltiin alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlalakaudesta, City-
shoppari lahjasta ym. 
 
Uuden alueasiamiehen tietoon tuominen jaoston jäsenille 
 
Jaosto hakee ansiomerkkiä alueyhdistyksen kautta jäsenelleen 
Marjatta Karkkulaiselle. 
 
Yhdistysten tilannekatsaus  

• Omnia  

• hiljaista ollut alkuvuosi 
• lähiopetusta erityisopiskelijoille ja aloittaneille opis-

kelijoille jossain määrin alle 10 hengen ryhmissä 
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• vuosityöajan sovellusohjeessa paikallisella vaikutta-
misella saatuja muutoksia   

• yhteiseen kehittämiseen tullut lisää resursseja  
• yto-opinnoissa ei enää opiskelija saa itse valita vaan 

vastuuopettaja hoitaa hoksauksen =vie aikaa ja tar-
vitsee resursseja  

• siirrytty tiimiorganisaatioon 

• Suomen Diakoniaopisto   

• laajentumista: kolme kampusta Helsingissä  
• opiskelijoita valmistunut paljon, mutta työllistymi-

nen huonoa  

• Varia  

• normaalia toimintaa  
• yhdistyksessä uusi pj Juha Pajulahti joka tulee myös 

jaoston toimintaan mukaan. 
 

• Laurea  

• vain uudet opiskelijat lähiopetuksessa  
• uusi oppimisalusta Canvas  
• työajan seuranta aloitettu 

• Taitotalo  

• normaalia etäopetusta  
 

• Stadin AO 

• mahdollisimman paljon etäopetusta  
• etäily kyllästyttää jo 
• TVA:n kohdentaminen ajankohtaista  
• tulossa 50 työvalmentajaa 

• Mercuria  

• oppivelvollisuuden laajentaminen mietityttää  

• Ammattiopisto LIVE 

• pienet ryhmät, esim. Telmaopetus lähiopetuksena  
• Ortonin rakennukset myyty  
• vuosityöaikasysteemi lähtenyt käyntiin  
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• vastuutyöaika vielä vähän epäselvää, käytetään mi-
nimiä 25%  

• ohjaajat sijaistaa opettajia  

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
YLL  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen työvaliokunnan kokouksen 

jälkeen.  

 

Seuraava kokous 25.1.2021 

 

Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
Esitys Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Facebook-tunnukset – selvitetään, miten saadaan päivi-

tysoikeudet mahdollisemman monelle henkilölle 
o Alueasiamiehellä on tunnukset OAJ PKS:n Face-

book-tilille viestintävastaavan lisäksi. 
o Lisäksi päivitysoikeus jaetaan jatkossa: pj, va-

rapj ja jaostojen puheenjohtajat 

• Viestinnän työryhmä: Alueasiamies mukaan työryh-
mään 

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • Eläkeinfo 20.1.2021, noin 61-80 osallistujaa 
  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • OAJ:n johtoryhmä on eilen, 13.1. kokouksessaan tehnyt 

päätöksen koskien kevään koulutustilaisuuksia. Kaikki 
OAJ:n koulutukset toteutetaan etänä 30.6. saakka. Alu-
eelliset lm-neuvottelupäivät toteutetaan etänä. 

 
• Educa 2021 29. – 30.1. - verkossa 

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



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 1/2021 6 (8) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 21.1.2021 
 

 
 

 

• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 
14.4.2021 

• KOPE 17.4.2021 

• VOPE 22.5.2021 

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

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

o 23.11.2021 tai 
o 30.11.2021 

• SuomiAreena 12-16.7.2021 Porissa.  

• Uusien opettajien infot / Markus Ropponen 

Merkittiin tiedoksi. 
  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • Alueelliset neuvottelupäivät (YSIäiset luottamusmiehet) 

25. – 26.3.21, alueasiamiehet (OAJ PKS ja OAJ Uusimaa) 
tekevät yhteistyötä OAJ:n kanssa  

• OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokun-
tien yhteistyöpäivällinen (edelleen avoin) 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
Esitys Heli Haaro ja Salla Sutinen – ansiomerkkihakemukset  
  
Päätös Puheenjohtaja selvittä ovatko henkilöt saaneet ansiomerkit. 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys Kuullaan koululiikuntaliiton ajankohtaiset asiat. 
  
Päätös Petra Siltaisuu kertoi, että KLL -tapahtumia ei ole toistaiseksi 

peruttu. Edellinen kokous on ollut joulukuussa. 
  
  
Hallituksen yhteinen seminaaripäivä, sis. OAJ PKS: 10-vuotisjuhlien suunnittelun  
  
Esitys Päätetään juhlatoimikunnan jäsenten nimeämisestä yhdistyk-

sen 10-vuotisjuhlien suunnittelijoiksi.  10-vuotisjuhlien alustava 
päivä la 28.8.2021. 
 
Hallituksen 10-vuotisjuhlien suunnittelupäivä 17.4. – alustava 
ohjelma: 
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Seminaaripäivän aloitus klo 9-10 aamiainen, seminaari klo 10-
12 ja sen jälkeen yhteinen menu sen jälkeen. 
 
Paikka avoin - mahdollisesti joko Katajanokan kasino tai Kaarti-
ravintola (Töölö) tai muu paikka (ravintola Töölö / Kauppis). 
 
Seminaarin alustava agenda: 

• Kuntavaalit 2021 palaute jaostojen toiminnan osalta 
(suulliset yhteenvedot jaostojen puheenjohtajilta)  

• syksyn 10-vuotisjuhlan ideointia ja tarkastelua 

• kevätkokousjärjestelyjen läpikäynti/etävaltakirjat/ rooli-
tukset 

 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Esitys Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• OAJ käynnisti tänä vuonna hankkeen, jonka tavoitteena 
on vahvistaa opettajuuden arvostusta. Mukana 500 
OAJ-aktiivia. Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on, 
että Howspace-työtilassa saadaan kerättyä talteen hy-
viä ideoita, jotka auttavat meitä onnistumaan opetta-
juuden arvostuksen vahvistamisessa. Howspace-osallis-
tuminen tapahtuu tässä työtilassa 19.–28.1.2021. 

• Työn murroksen asiantuntijakeskustelu aiheena maail-
man paras peruskoulu 21.1.2021. Keskustelu on osa 
kunta-alan yhteistä työn murroksen seurantaa, jolla 
luodataan sitä, millä tavoin, missä laajuudessa ja millä 
nopeudella työtehtävät ja toimintatavat kunta-alan eri 
ammateissa ja työpaikoilla ovat uudistuneet ja uudistu-
massa. Asiantuntijoina keskustelussa toimivat ne, joilla 
on paras tuntemus käytännön työstä ja sen kehittämi-
sestä. KT on sitä varten pyytänyt kuntaorganisaatioiden 
johtoa nimeämään työnantajien edustajia näihin yh-
teensä 18 asiantuntijakeskusteluun. Kunta-alan pääso-
pijajärjestöt ovat osaltaan nimenneet keskusteluihin 
henkilöstön edustajia ja muita asiantuntijoita. 

• Kuntavaalipalaveri alueyhdistyksien toimijoille 3.2.2021 
(Jauhiainen, Piiroinen) 

• Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 11.-12.2.2021 (Jauhi-
ainen, Ropponen, Piiroinen) 

• Ysiläisten luottamusmiesten alueelliset neuvottelupäi-
vät 25.-26.3. Yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. Mu-
kana järjestelyissä. 
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Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
  
Esitys Aikataulu: 

Jaostot käsittelevät toimintakertomuksen viikolla 5. 
Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen esitettäväksi kevätko-
koukselle hallituksen kokouksessa 4.3.2021 

  
Päätös Markus Ropponen esittelee toimintakertomuksen alueyhdistyk-

sen kevätkokouksessa.  
 
Toimintakertomuksen käsittely seuraavassa hallituksen kokouk-
sessa.  

  
  
JÄSENASIAT  
  
 Alueyhdistyksen www-sivuilla hallituksen tiedoissa on vielä 

puutteita mm. valokuvien osalta. Kuvat ja muut tiedot toimite-
taan viestintävastaavalle Hannalle.  

  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Kevätkokous to 29.4. (hybridikokous/ säännöt antavat mahdolli-

suuden järjestämiseen). Alueasiamies hoitaa yhdistyksen ulko-
puolisen jäsenen hankinnan kokoukseen. 
 
Hallituksen tehtäväjako vuodelle 2021 käsitellään seuraavassa 
hallituksen kokouksessa. 

  
  
Seuraava kokous  
 to 4.3.2021 
  
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
Esitys Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:02 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  

 


