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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM.

TALOUSASIAT
Yhdistyksen talous
Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset
Esitys

Ei kokousasioita

Jaostot

VOL
Jaosto käsitteli kokouksessaan:
•
•
•
•

•
•
•

Jaoston järjestäytyminen
Toimintasuunnitelman tarkennus
Varhaiskasvatuspäivä 18.3.21
Kuntien kuulumiset; järjestelyeräneuvottelut, sosionomin tehtävänkuva, lapsen tuen rakenne, uudet työaikamallit mm. Espoon johtajien
liukuva työaikakokeilu ja Vantaan kellokortti, sak-työajan ohjeistus,
korona-ajan työssä jaksaminen, kun mahdollisuus vain lähityöhön
Kuntavaalit – kokouksessa vieraana Antti Piiroinen
Educa-messut
VOL-hallitus

Merkittiin tiedoksi.

YSI
Jaosto käsitteli kokouksessaan 4.2.:
OAJ PKS TOIMINTAKERTOMUS
Käsiteltiin toimintakertomus ja hyväksyttiin se tehdyin muutoksin.
KUNTAVAALIT 2021
Keskusteltiin alueyhdistyksen mahdollisuudesta tukea taloudellisesti jäsenyhdistyksiä kuntavaalivaikuttamisessa. Alueyhdistys yhdessä Helsingin
yhdistyksen kanssa on suunnitellut yhteistä ehdokkaana olevien jäsenien
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vaalimainosta Helsingin Sanomien ilmaisjakelulehdessä. Yhdistykset ovat
etukäteen yhteydessä ehdokkaisiin.
YHTEYSOPETTAJAVERKOSTO
Yhteysopettajaverkosto on päivitetty OAJ:n tietokantaan sekä Vantaalla
että Espoossa. Yhteysopettajille on annettu lahjaksi Museokortti (Vantaa/Espoo) tai Storytel 6kk (Espoo). Myös ruotsinkielisten koulujen opettajat ovat rekisterissä. Ruotsinkielisten koulujen yhteysopettajia on pyritty
rekrytoimaan ja aktivoimaan eri tavoin. Helsingissä yhteysopettajat saavat
koulun kokoon suhteutetun rahallisen korvauksen sekä erilaisia pieniä lahjoja sekä koulutuksia.
KORONAVIRUSPANDEMIAN JA COVID-19 -TAUDIN VAIKUTUS
OPETUSJÄRJESTELYIHIN
Karanteeniin asetettujen oppilaiden määrä on noussut. Yksittäisiä kouluja
on siirretty etäopetukseen. Maskit ovat vapaaehtoisessa käytössä kuudesluokkalaisista ylöspäin. Koronaväsymystä on näkyvissä sekä aikuisilla että
lapsilla. Rokotukset puhututtavat. Lukion abiturienttien hybridimalli on ollut haasteellinen. Lukion ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat ovat ainakin hiihtolomaan asti etäopetuksessa. Siivoustaso vaihtelee ja ainakin osittain tehostetusta siivouksesta on luovuttu. Maskien suojaustasoa olisi
hyvä nostaa ja käyttöä lisätä perusopetuksessa. Koulun normaalit sidosryhmät (psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, poliisit) eivät ole normaalilla tavalla koulun arjessa mukana. Rehtoreille aiheutuu paljon lisätyötä esim. karanteeniin asetettujen tavoittamisessa.
VALTION ERITYISAVUSTUS VARHAISKASVATUKSEEN JA ESI- JA
PERUSOPETUKSEEN SEKÄ LUKIOON KORONAVIRUKSEN (COVID-19)
AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEKSI
LUKUVUODELLE 2020-2021
Espoossa rahoja käyttämättä – ohjeistettu käyttämään esim. tilanteissa,
joissa luokassa opiskellaan sekä lähi- että etäopetuksessa. Helsingissä koulutusleikkauksia paikkailtu koronatuella. Kauniaisissa lukioihin palkataan
lisävalvojia kirjoituksiin valvontatehtäviin. Vantaalla perusopetuksessa palkattu lisää opettajia.
PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ
Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 on 0,8% palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien
korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.
Keskustellaan järjestelyeräneuvotteluiden tilanteesta eri kaupungeissa.
Vantaa: Ensimmäisten luokkien luokanopettajille 70 euron kuukausittainen lisä, loppusumma henkilökohtaisiin lisiin.
Helsinki: prosessi kesken.
Espoo: Prosessi lähes valmis.
Kauniainen: Prosessi kesken.
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VUOSITYÖAIKAKOKEILUN SEURANTA
Kokeilukoulujen rehtoreille on lähdössä kysely. Kouluissa on ollut rauhallista. Valtakunnallinen seminaari on ensi viikolla.
KUNTAKOHTAISET EDUNVALVONNALLISET ASIAT
Espoo ja Kauniainen
• Sarastia-järjestelmä otettu käyttöön. On ollut hyvin työllistävä.
• Karvi tutkii: A-englanti ysiluokkalaisilla. Käytettävä työaika lasketaan
• YS-ajaksi. Erityisopetuksen webinaari tulossa.
Helsinki
• Erityisopetus puhuttaa. Päätöksenteko kolmiportaisessa mallissa
muuttunut. Suomen harrastusmalli ja tilojen tehostamisen vaatimus.
• Saraste on tulossa. Tuntiopettajia palkattu. Erilaiset projektit työllistävät opettajia.
Vantaa
• Palkanlaskennan ongelmat jatkuvat. Liikaa maksettujen palkkojen takaisinperintä on alkanut. Hyväksyttyjen arvosanojen korottamismahdollisuus puhututtaa.
Ruotsinkielinen opetus
• Samoja ongelmia kuin yllä. Koronaväsymystä näkyvissä. Tällä hetkellä
ruotsinkielisiä lukioiden opettajia kuohuttaa nelijaksojärjestelmään.
Merkittiin tiedoksi.

OAO
Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.
Seuraava kokous 17.3.

YLL
Jaosto kokoontui ma 25.1.2021
Ilmoitusasiat:
o OAJ-PKS:n hallituksen kokous (21.1.)
o YLL:n hallituksen kokous (22.1)
o Covid19: tilanne yliopistoissa: etäopetus jatkuu todennäköisesti koko kevään
o Taideyliopiston hakemus paikallisyhdistykseksi on vielä käsittelyvaiheessa OAJ:n järjestötyöryhmässä

PSYLL:n tilanne ja vuosikokouksen valmistelu:
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•

Hyväksyttiin toimintakertomus 2020, toimintasuunnitelma 2021, talousarvio 2021 sekä tilinpäätös ja tase 2020.

Kevään toiminta:
•

•
•

Tiedotetaan jäseniä Työtuomioistuimen päätöksestä 28.12.2020 Taideyliopiston määräaikaisia työsopimuksia koskien. Koskee ennakkotapauksena koko yliopistosektorin määräaikaisuuksia.
Tarjotaan jäsenille lippuja etätapahtumaan virkistykseksi. Kerätään
muutama vaihtoehto ja pyydetään ilmoittautumiset.
Seuraava kokous 18.2. klo 16 vuosikokous.

Vuosikokous 18.2.
Valittiin hallitukseen:
•
•
•
•
•

Aalto: Hans-Joachim Schulze; varajäsen Taija Votkin
Hanken: Åke Finne; ei varajäsentä
Ulkomaanlehtorit: Simo Kantele; varajäsen Tiina Nahkola
Taideyliopisto: Hannu Apajalahti; varajäsen Sanna Teerenhovi
Helsingin yliopisto: Kauko Komulainen; varajäsen Sari Päivärinne

Asiantuntijajäseniksi OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Jauhiainen sekä alueasiantuntija Antti Piiroinen.
Varajäsenet kutsutaan aina kokouksiin ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Järjestäytymiskokous:
•
•

Åke Finne varapuheenjohtaja + rahastonhoitaja
Simo Kantele sihteeri

Seuraava kokous: 11.3.
Merkittiin tiedoksi.

Hallituksen työnjako vuodelle 2021
Esitys

Yhdistyksen toimijoiden toimenkuvat ja palkkiot
Päätettiin toimihenkilöiden toimenkuvista ja palkkioista
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Päätettiin maksaa hallituksen toimihenkilöille vuosipalkkiot syyskokouksen
hyväksymän talousarvion mukaisesti (21000 €). Päätettiin lisäksi, että
palkkiot maksetaan kahdessa erässä (toukokuussa ja joulukuussa).
Tehtävä
Puheenjohtaja

6500

Sihteeri

3500

1. varapuheenjohtaja

1500

2. varapuheenjohtaja

1500

Jaostojen puheenjohta- 2500
jat
Koulutusvastaava
1500
Viestintävastaava

1000

Alueasiantuntija

4000

YHTEENSÄ

15500/ 21000

Lisäesityksenä koulutusvastaavan ja koulutussihteerin keskinäisen työnkuvan toimintojen vuoksi ohessa esitetään, että vuosipalkkiosumma koulutusvastaavalle ja koulutussihteerille kohotetaan yhteensä 1600 euroksi.
Koulutusvastaavalle toimipalkkio on vuodessa 1000 € ja koulutussihteerille
600 €.
Päätös

Puheenjohtaja ei käytä toimipalkkiota 6500 €, vaan käyttää työaikaansa
OAJ:n kanssa erikseen sovitulla tavalla palkkasuhteessa.
Lisäksi alueasiantuntija Antti Piiroinen, taloudenhoitaja Terhi Hautamäki ja
toimistosihteeri Virve Björklund toimivat työsuhteessa yhdistyksessä.
Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin siirtää asian valmistelu työvaliokunnalle, joka tuo esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

JÄSENTOIMINTA
Tiedottaminen ja viestintä
Esitys

Keskustellaan mm. seuraavista aiheista:
• Alueyhdistyksen www-sivut - päivitettävät tiedot mahdollisimman
pian Hannalle, mm. hallituksen jäsenten tiedot (edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin päivittää puuttuvat tiedot ja lisätä
valokuvat hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä). Todetaan tilanne.
• Alueyhdistyksen Facebook-sivut vaativat jatkossa yhä enemmän
päivityksiä hallituksen jäsenten ja varajäsenten osalta. Hetkellisesti oli ollut fb-sivujen toiminnassa ongelmaa: sivuille ei ollut saanut päivitettyä materiaalia eikä jaettua käyttöoikeuksia. Työvaliokunnan kokouksessa päätettiin tehdä uudet sivut / tarkastellaan
tilanne hallituksen kokouksessa uudelleen.
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•

•

Hallituksen jäsenille annetaan kullekin erillinen tehtävä tutustua
valtakunnallisten alueyhdistysten (puheenjohtaja lähettää sähköpostin asiasta) verkkosivuihin. Tarkoituksena on tuoda kullekin nimetyn alueyhdistyksen sivustolta ideaa meidän sivujen vaikuttavuuden kehittämiseen:
o idea, joka vaikutti (ja ehkä voisi olla kehitettävissä meidänkin toiminnan kuvauksena)
o jokin muu asia, joka miellytti toteutuksessa (esim. kuvat,
rakenne tms.)
o kuntavaalit 2021 (jotain ideoita meille kokeiltavaksi vielä
nyt/ mahdollisesti tulevaisuudessa?)
Yhteistyö Cityshopparin kanssa: neuvottelun tuloksena tulossa toivottu Cs-kirjautumisohje englanniksi, jatkossa saamme Pj- kirjeeseen heiltä käytettäväksi kuukausikirjeen/ yhteistyötä jatketaan
mahdollisimman kattavasti muissakin mahdollisissa koulutuksissa
ja tilaisuuksissa (alustavasti keskusteltu kuntavaalitapahtumiin ja
kevätkokoukseen osallistumisesta)

Merkittiin tiedoksi.
Koulutus ja muut tilaisuudet
Menneiden tapahtumien arviointi
•

Educa 2021 29. – 30.1. – verkossa (vielä mahdollisuus kuunnella
tilaisuudessa nauhoitetut äänitteet)

Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta
• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 14.4.2021 (toteutus vain webinaarina) – siirretty marraskuulle
• KOPE 17.4.2021
• VOPE 22.5.2021
• Eläkeinfot:
o 17.3. (aamu) (webinaari)
o 19.5. (ilta) (Akava-talo → webinaari)
• Vuoden 2021 sopimuskoulutukset – PKS:n ja Uudenmaan alueellinen YT-päivä
o 23.11.2021 ja/(tai)
o 30.11.2021
• SuomiAreena 12-16.7.2021 Porissa.
• Uusien opettajien infot / Markus Ropponen
• Kesäretkiä ja ulkomaanmatkoja (Liite)
• Kuntavaalitapahtumia (webinaarissa oppivelvollisuuden laajentaminen ja kuntavaalipaneeli, YSI ja OAO. Alustaja: Tuomo Laakso ja
Pauliina Viitamies (OAJ)):
o 17.3. Helsinki
o 18.3. Espoo ja Kauniainen
o 6.4. Vantaa
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•
•

Kuntavaalitapahtumia VOL – kaksivuotinen esiopetus ja lapsen
tuki; alustaja Auli Setälä
o 31.3.
n.7000 € (HOAY 2000 €), yksi vaalimainos vain PKS Alueyhdistyksen ja HOAY:n jäsenille julkaistaan Vantaan Sanomissa, Länsiväylässä ja Helsingin Uutisissa.
o Jaostoissa keskusteltava voisiko jaostojen 3000 € käyttää
toiseen samanlaiseen vaalimainossessioon. VOL-jaosto vie
asian jaoston kokoukseen, muut jaostot hyväksyivät.

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia
• Alueelliset neuvottelupäivät (YSI:n luottamusmiehet) 25. –
26.3.21, alueasiantuntijat (OAJ PKS ja OAJ Uusimaa) tekevät yhteistyötä OAJ:n kanssa
• OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyöpäivällinen (suunnitellaan sopivana ajankohtana, ei keväällä)
•

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset
Esitys

Ansiomerkkejä olisi hyvä jakaa PKS 10-vuotisjuhlissa. Kannustetaan paikallisyhdistyksiä hakemaan jäsenilleen ansiomerkkejä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Koululiikuntaliitto
Ei kokousasioita.

Hallituksen yhteinen seminaaripäivä, sis. OAJ PKS: 10-vuotisjuhlien suunnittelun
Hallituksen 10-vuotisjuhlien suunnittelupäivä 17.4. – alustava ohjelma:
Seminaaripäivän aloitus klo 9-10 aamiainen, seminaari klo 10-12 ja sen jälkeen yhteinen lounas. Myös talon historiaan tutustumiskierrosta suunnitellaan meille esityksen mukaisesti/ saattaa toteutua. Mikäli historiakierros rakennuksessa toteutuu, niin se pidetään välittömästi ruokailun jälkeen.
Paikka Ravintola Töölö, https://www.ravintola-toolo.fi/

Seminaarin alustava agenda:
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•
•
•

Kuntavaalit 2021 palaute jaostojen toiminnan osalta (suulliset yhteenvedot jaostojen puheenjohtajilta)
syksyn 10-vuotisjuhlan ideointia ja tarkastelua
o Laura Nurminen lupautunut tulemaan kunniapuheenjohtajaksi 10-vuotisjuhlaan elokuussa
kevätkokousjärjestelyjen läpikäynti/etävaltakirjat/ roolitukset kokouksessa, yhdistyksen ulkopuolisen jäsenen hankinta mahdollisia
äänestystilanteita varten, kun kokous tullaan pitämään verkkototeutuksena (kuusi jäsentä voi olla paikalla kussakin kokoustilassa
(kokoustilojen varaus etukäteen)

Merkittiin tiedoksi.

ALUEELLINEN EDUNVALVONTA
Esitys

Kuullaan ajankohtaisista alueelta:
Alueasiamiehen nimike on muutettu alueasiantuntijaksi
Arvostus -hanke:
• OAJ käynnisti tänä vuonna hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta.
• Mukana 700 OAJ-aktiivia. Ideointia Howspace-työtilassa 19.–
28.1.2021.
• Arvostushankkeen aluemiitti 1.2.2021 (Piiroinen)
• Aiheena mm. tulokset kansalaiskyselystä (julkistetaan 3/2021).
• Tulossa maaliskuussa tulokset kuntapäättäjäkyselystä, joka antaa
eväitä vaikuttamistyön vahvistamiseen tulevalla kaudella.
Kuntavaalit 2021:
• Kuntavaalipalaveri alueyhdistyksien toimijoiden kanssa 3.2.2021
(Jauhiainen, Piiroinen)
• Kuntavaalipalaveri HOAY:n puheenjohtajan kanssa 4.2.2021 (Jauhiainen, Piiroinen)
• Suunnitteilla lehtimainontaa jäsenille sekä vaalipaneeli -webinaareja
• Lehtimainonta:
o Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Länsiväylä.
o HOAY osallistuu vain ensimmäiseen mainokseen ja maksuosuus 2 000e
o 3.-4.4.2021
o 5858,01 e+ mainoksen tekopalkkiot 400€+alv24%=496€
o 10.-11.4.2021
o 4033,23 e + Helsingin mainoksen tekopalkkiot
30€+alv24%=37,20€
Muuta:
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyölounas CityShopparin edustajan Pasi Viherlaakson kanssa
4.2.2021 (Jauhiainen, Piiroinen)
Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 11.-12.2.2021 (Jauhiainen, Ropponen, Piiroinen)
Aiheena Syysvaltuuston toimeksianto aluetoiminnan järjestämisestä. Keskusteltu tilaisuudessa pienryhmissä alueyhdistystoiminnan organisaatioiden toimivuudesta ja merkityksestä alueittain.
Aiheena seminaarissa myös alueyhdistysten palkkiot ja palkitseminen.
Etäkokouksessa Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttuna yhdessä OAJ Uusimaan
kanssa ke 17.2.2021 (Jauhiainen, Piiroinen)
Kutsussa toivottiin näkemyksiä koronaepidemian vaikutuksesta
YSI:n ja ammatillisen koulutuksen haasteisiin- teimme esityksen
aiheesta
Ysi:n luottamusmiesten alueelliset neuvottelupäivät 25.-26.3. järjestetään yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. Mukana järjestelyissä Piiroinen
Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien ryhmän webinaari
(liite)
Arvostushankkeen aluemiitti 22.2.2021
#sitoutunut -kampanja käynnistyy maaliskuun lopussa
facebook -kehys ja mustavalkea profiilikuva
instagram saateteksti, jossa kerrotaan oma titteli ja se, mikä
työssä tuntuu kaikista merkityksellisimmältä.
tunnisteet #sitoutunut #tehdääntulevaisuuksia
Tehdään tulevaisuuksia -kannanotto. Allekirjoittaminen tapahtuu
sähköisesti kampanjasivulla.
Alueelliset Sitoutunut -videot
15-30 sekunnin videossa kerrotaan napakasti, mihin hän on opettajana/rehtorina/tms. sitoutunut ja mikä hänestä työssä on tärkeintä. Jokaisesta alueyhdistyksestä 3-4 aktiivia mukaan.
Seuraava aluemiitti 18.3.2021

Merkittiin tiedoksi.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Esitys

Toimintakertomus 2020

Päätös

Hallitus päätti esittää OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toimintakertomusta vuodelta 2020 hyväksyttäväksi kevätkokoukselle.

VALTUUSTOVAALIEN 2022 ÄÄNESTYSTAPA
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Esitys

Vaalivalmisteluja ja vaalisovelluksen kehittämistyötä varten pyydän tietoa
siitä, kumpaako äänestystapaa OAJ-YSI:n alueellinen vaalipiirinne (vaalipiiri=OAJ:n alueyhdistysalue) tulee käyttämään valtuustovaaleissa.

Päätös

Hallitus päätti, että puheenjohtaja kysyy YSIn mielipidettä asiaan, jonka
jälkeen päätös ilmoitetaan Pekka Silkosuolle.

JÄRJESTÖRAKENNEUUDISTUS
Esitys

OAJ:n hallituksen jäseneltä, Anu Vilkiltä sähköpostitse tulleen keskustelun
avaus:
1) Olisiko tarvetta valtuutettujen kesken koota rivit ja miettiä pääkohdat, mitä sanomaa yritetään yhdessä viedä eteenpäin? Helsinki mukaan vaiko ei?
2) Pitäisikö meidän myös järjestää etäkokous isommalla porukalla
jossain kohti asian tiimoilta? Helsinki, Vantaa, Espoo edustajat ja
olisiko hyvä olla kaikki ryhmät (ysi, vaka, ammatilliset)?
3) Haluaako Vantaa ja Espoo yrittää saada oman alueyhdistyksen eli
pitää ennallaan tämän nykyisen? Vai haluammeko olla osa Uusimaan alueyhdistystä? Hyödyt ja haitat? Kuten oli dioissa ja hallituksen edellisessä työskentelyssä laitettu.
4) Jos vastaus ensimmäiseen, että halutaan säilyttää nykyinen, niin
miten sen teemme? Meidän pitäisi saada varmastikin kaikki alueemme valtuutetut samaan rintamaan, riittääkö se siltikään? Kannattaisiko meidän hakea tukea Helsingistä siihen, että saisimme
pitää Vantaa, Espoo alueyhd? Tukisivatko?

Päätös

Merkittiin tiedoksi, järjestörakennekysymys on esillä seuraavassa OAJ:n
hallituksen kokouksessa maaliskuussa.

Esitys

Hallitus tekee kannanoton järjestörakenneuudistuksesta kevätvaltuustoon.
Valtuutettujen yhteinen tapaamisaika asiasta keskusteluun sovitaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Valtuutettujen yhteinen tapaaminen järjestetään 26.4.

JÄSENASIAT
Esitys

Jäsenmäärä 1.1.2021: suomenkieliset 11283, puuttuu FSL:n jäsenmäärä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi
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00520 Helsinki

Tiivistelmä

4.3.2021

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous

8.4.2021
29.4.2021 (kevätkokous)

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:36

kokouksen puheenjohtaja
Ulla Jauhiainen

sihteeri
Elina Byckling
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