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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  

  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita.  
  
  
Yhteysopettajaverkoston päivittämisestä maksettavat kustannukset 
  
Esitys Yhteysopettajaverkoston tietojen päivittämiseen käytetyt työ-

päivät (2 päivää) korvataan OAJ PKS alueyhdistyksen toimesta 
Matti Kangasniemelle (EKOAY) aiemmin hallituksessa tehdyn 
päätöksen mukaisesti. Maksuperuste taloudenhoitajalle (pj. vä-
littää). 

  
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.  
  
  
CityShoppari 
  
Esitys Keskustellaan CityShopparin tilaamisesta jäsenistölle 
  
Päätös Päätettiin tilata vuodeksi jäsenistölle CityShoppari.   
  
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  
 VOL-jaosto 11.11.20 

 

• Keskustelu yhteysopettajakartoituksista 

• Syksyn tilaisuudet 

• Jaoston toimintasuunnitelman 2021 työstöä  

• Työhyvinvointi – korona-ohjeet varhaiskasvatuksessa 

• PKS hallituksen kokous 

• OAJ:n syysvaltuustoasiat  

• VOL:lin valtuusto 6.11.20 ja hallitus 5.11.20 
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Merkittiin tiedoksi. 
  
  
YSI  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jäl-

keen.  

Seuraava kokous 10.12. 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
OAO  
  
 Jaosto kokoontui 3.11 hybridikokouksena: 

 
1. Päätettiin, että jaosto kokoontuu jatkossa klo 17.00 al-

kaen ja vuoden 2021 aikana kuusi kertaa. (kolme ke-
väällä ja kolme syksyllä). Näiden lisäksi tarvittaessa use-
amminkin.  

2. Päätettiin alustavasti järjestää seuraavat jaoston tapah-
tumat vuonna 2021:  

o Elokuvailta Helsingissä Kallion Rivierassa tammi-
kuussa  

o Kuntavaalipaneeli helmikuussa  
o vierailu Turkuun Varsinais-Suomen alueyhdis-

tykseen kevät/syksy  
o metsäretki esim. Nuuksioon tai retki Tuusulan 

kulttuurialueelle syksyllä 
Tulevat tilaisuuksien toteutuminen kulloisesta koronati-
lanteesta, vallitsevista kokoontumisrajoituksista ym.  
 

3. Yhteysopettajarekisteri: Aloitettiin kartoittamaan jä-
senyhdistysten yhteysopettajatilannetta.   
  
Jäsenyhdistysten kuulumiset  
  
Omnia 
Hannele Heikkinen-Hellsten toi terveiset pääluottamus-
miesten neuvottelupäiviltä 3.11.  
  

o oppivelvollisuuden laajeneminen  
o 1 osp minimissään 12 tuntia (OAJ:n tavoite 18 

tuntia)  
o erityisopetus taataan toisella asteella  
o opinto-ohjaus vahvistuu  
o maksuttomuus tulee kalliiksi  
o ryhmäkoko olisi hyvä rajata  
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OVYES:n järjestelyerä ja sopimusmuutokset: 

o opojen palkan nousu (ylempi korkeakoulutut-
kinto) 1.1.2021 

o E-osiosta siirtyneille mahdollisuus valita 1500 h 
(minimi sitomatonta 25% ja10 vk vapaajaksoja)  

o määräaikaisen opettajan ja opon vapaajakso-
kerroin nousi    

o lisätunnit huomioidaan palkallisilla virkavapailla  
o ensi vuoden alusta tiimit  
o vuosityöaikakyselyssä ilmeni ongelmakohteita         

 
 
Perho liiketalousopisto  

o erityisopettajille ja opoille ei lisiä  
o johtamisessa suuria haasteita  

 
Suomen Diakoniaopisto   
 siirrytty vuosityöaikaan vuoden 2020 alusta  

o työnantaja määrittää vapaajaksojen paikat  
o koronavaikutuksia: maskivelvoite ja karan-

teeneja  
o työuupumus lisääntynyt  
o uusia ryhmiä ja opettajia paljon  

 
Stadin AO  

o E-osiosta siirtyneille eri määriä sitomatonta riip-
puen koulutuspäälliköstä  

o opot menettävät TVA-lisän, koska palkka nou-
see  

o poistuneet TVA- ja TSA-lisät pantava uudelleen 
jakoon  

o koronatapauksia päivittäin, maskipakko opetta-
jilla ja suositus opiskelijoilla  

o karanteerimääräykset myöhässä  
 
Taitotalo  

o yhdistymisessä 1.1.2020 (AEL ja Amiedu) vielä 
vähän haasteita  

o virkistymistoimintaa  
 
Varia  

o väsymistä  
o epätasainen kuormitus  
o lähiesimiestyössä haasteita  
o maskisuositus (osa opiskelijoista ei pidä) 

 
Merkittiin tiedoksi. 
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YLL  
  
 Jaoston sähköpostikokous (6. – 10.11.2020) 

 

Käsittelyt asiat: 

• OAJ PKS syyskokousedustajien valinta: Hans-Joachim 

Schulze ja Åke Finne 

• Seuraava kokous tammikuussa 2021 

 

Merkittiin tiedoksi. 

 

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

ja arviointi 
Päätös: Toiminta- ja viestintäsuunnitelmasta luovutaan 
vuoden 2020 lopussa. 

  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • Työhyvinvointipäivä la 14.11.2020 Allas Sea Pool- meri-

kylpylä 

• Alueyhdistyksen syyskokous 25.11.2020 

• Kuntavaalikoulutus jäsenyhdistysten puheenjohtajis-
tolle sekä sihteerille 2.12., klo 17.15 

  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Kuntavaalikoulutus paikallisyhdistysten Työhyvinvointi-

päivä 6.2.2021 Wanha Bäckby (tarkemmat ohjelmatie-
dot ja ilmoittautumislinkki ilm. myöhemmin) 

• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 
14.4.2021 

• KOPE 17.4.2021 

• VOPE 22.5.2021 

• Eläkeinfot: 
o 20.1. (ilta) (webinaari) 
o 17.3. (aamu) (webinaari) 
o 19.5. (ilta) (Akava-talo) 
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• Vuoden 2021 sopimuskoulutukset – Uudenmaan alueel-
linen YT-päivä 

o 23.11.2021 ? 
o 30.11.2021 ? 

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  
  
 Merkittiin tiedoksi, että koulujen välisiä tapahtumia ei ole aina-

kaan toistaiseksi peruttu.  
  
  
Alueyhdistyksen toiminnan arviointi 
  
Esitys OAJ PKS alueyhdistyksen toiminnan arvioinnin kooste (syksy 

2020) ja ennakkotehtävä kaikille hallituksen jäsenille: valitse 
muutama, max. 2 kehityskohdetta vuodelle 2021.  
 
Työvaliokunta valmistelee asiaa ennen hallituksen kokousta. 

  
Päätös Hallituksen jäsenet lähettävät puheenjohtajalle muutaman nos-

ton arvioinnin koosteesta, johon toivovat kiinnitettävän erityi-
sesti huomioita toimintavuonna 2021. Deadline 15.12.2020. 

  
  
OAJ PKS: 10-vuotisjuhlien suunnittelu 
  
Esitys Keskustellaan ja ideoidaan alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlien jär-

jestelyitä 
  
Päätös Palataan seuraavassa kokouksessa. 
  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
 Kuullaan ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 

• Koronasta johtuen ei akuutteja asioita alueella. 
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ALUEASIAMIESHAKU  
  
Esitys Uuden alueasiamiehen valinta. 

 
Alueasiamiehen tehtävään tuli yksi hakemus. Työvaliokunta 
esittää hallitukselle Antti Piiroista valittavaksi alueasiamieheksi. 

  
Päätös OAJ PKS hallitus päätti työvaliokunnan esityksen mukaisesti 

esittää OAJ:n hallitukselle alueen alueasiamieheksi Antti Pii-
roista.  

  
  
JÄSENASIAT  
  
 Ei kokousasioita. 
  
  
VUODEN 2021 VUOSIKELLON LAADINTA 
  
 Vuosikellon laadinta on vielä kesken.  

 
Päätettiin tammikuun työvaliokunnan ja hallituksen kokoukset: 
OAJ PKS TVK14.1. 
OAJ PKS Hallitus 21.1. 
 
OAJ PKS jaostot 4.2. 
 
OAJ PKS kevätkokous 29.4. 
OAJ PKS syyskokous 18.11. 

  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Matkalaskulomakkeet 22.12. mennessä puheenjohtajalle. 
  
  
Seuraava kokous  
 OAJ PKS Hallitus 21.1. 
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
Esitys Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 

 


