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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita.  
  
  
Koulutustiimin palkkiot  
  
Esitys Koulutustiimi esittää palkkioiden maksuun muutosta (liite). 

 
Esitys 2: Koulutustiimi esittää, että kaikkien Koulutustiimin jäsenten työstä ja 
sovitusta läsnäolosta tilaisuuksissa maksetaan palkkio seuraavasti: 

• Arki-ilta => 40 euroa 

• Lau tai su => 80 euroa = puoli päivää 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että palkkioksi määritellään 40 euroa per 
tilaisuus riippumatta viikonpäivästä (korvaus maksetaan niille henkilöille, 
jotka eivät saa toimihenkilöpalkkiota). Jos henkilö saa matkustussäännön 
mukaisesti kilometrikorvauksen ja / tai päivärahan, palkkiota ei makseta. 
Palkkioita maksetaan puheenjohtajan lisäksi 1-2 koulutustiimin / jaoston jä-
senelle. 
 
Päätös koskee sekä koulutustiimiä että jaostoja. Kustannukset maksetaan 
koulutustiimin ja jaostojen budjetista. 

  
Päätös Päätettiin hyväksyä koulutustiimin ja jaostojen palkkioiden maksumuutos 

työvaliokunnan esityksen mukaisesti.  
  
  
Alueyhdistys on saanut 3000 € sitoutunut (arvostus) -hankkeeseen liittyvän korvamerkityn korvauksen 
OAJ:ltä 
  
Esitys Miten alueyhdistys käyttää saamansa korvauksen? Hanke kestää vuoden 

2022 puoliväliin (kesäkuu) saakka ja se sisältää nimetyn yhteyshenkilön 
(Antti Piiroinen) sekä hankkeeseen liittyvät kokoukset ja koordinointivastuun 
alueella (Liite). 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että korvaus maksetaan hankkeeseen ni-
metylle yhteyshenkilölle Antti Piiroiselle. Maksu suoritetaan useammassa 
erässä. 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 4/2021 2 (6) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 11.5.2021 
 

 
 

 

  
Päätös Päätettiin maksaa 200 € OAJ PKS:n varoista Sitoutunut kampanjaan liittyen 

videon tehneille henkilöille kertakorvauksena per henkilö. Zita Kóbor-Laiti-
nen ja Petra Siltainsuu eivät olleet läsnä asian käsittelyssä.  
 
Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti maksaa OAJ:lta tullut sitou-
tunut -hankkeen korvamerkitty korvaus, 3000 €, Antti Piiroiselle työvalio-
kunnan esityksen mukaisesti.  

  
  
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen käyttöön hankittavien pankkikorttien saajien pankkikorttirajat  
  
Esitys Pankkikortit hankitaan yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi puheen-

johtaja Ulla Jauhiaiselle ja varapuheenjohtaja Markus Ropposelle. 
 
Ulla Jauhiainen/nostorajat vuorokaudessa:  

• korttiostot 2000 euroa 

• verkko-ostot 2000 euroa 

• automaattinosto 1000 euroa 
 
Markus Ropponen/ nostorajat vuorokaudessa:  

• korttiostot 1000 euroa 

• verkko-ostot 1000 euroa 

• automaattinosto 1000 euroa. 
 
Tileillä olevien rahavarantojen sijoittaminen jatkossa (kuten kevätkokouk-
sessa jäsenet totesivat, että ne eivät tileillä kasva korkoa) (liite) 

  
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
  
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  
 Jaosto käsitteli 15.4. kokouksessaan: 

• OAJ:n erityisasiantuntijat Kirsi Sutton ja Auli Setälä jaoston vieraina 

• Jaoston tulevat tapahtumat-  
- Koulutusilta ”Varhaiskasvatuksen opettajan vastuut ja velvolli-

suudet” → elo-syyskuulle 
- Yhteysopettajakoulutus 

• Kuntien kuulumiset 
- Koronatilanne, henkilöstön jaksaminen, sijaispula – Seuren hen-

kilöstöpalvelu kriisiytynyt, miten ratkaistaan opettajien veto-pi-
tovoima, tukipalveluiden etätyö kuormittaa opettajia, päiväko-
tien johtajien tilanne huolestuttaa  

• Opiskelijoiden terveiset 

• Työhyvinvointi 
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• VOL hallitus 23.3.21 ja VOL:lin OAJ valtuutettujen webinaari 9.4.21 

• Jaoston tapahtumien palaute- EBE ry:n rekrytilaisuus 17.3.21 ja Kun-
tavaaliwebinaari 31.3.21 

• OAJ:n kamppis 
 
Merkittiin tiedoksi.  

  
  
YSI  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.  
  
  
OAO  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.  
  
  
YLL  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Seuraava 

kokous 25.5.2021. 

  
  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Esimiestiimi on hahmotellut kyselyä kentälle koulutustoiveista – jul-

kaisu seuraavan pj-kirjeen yhteydessä 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • Tuttu on turvallista -webinaari 14.4.2021, 16:30 (Tea Jokiranta, työ-

hyvinvoinnin asiantuntija), paikalla 19 osallistujaa 

• Hyvinvointia Opettajalle - HOPE-webinaari, 17.4.2021, klo: 11:00 (= 
KOPE), paikalla 53 osallistujaa 

• Uusien opettajien infot / Markus Ropponen 
o Järjestetty OAJ:n toimesta 
o Vaka-opettajille jaoston toimesta 17.3. 

  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 4/2021 4 (6) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 11.5.2021 
 

 
 

 

 • Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 14.4.2021 (toteutus 
vain webinaarina) – siirretty marraskuulle 

• VOPE 22.5.2021 - peruttu 

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

• Vuoden 2021 sopimuskoulutukset – PKS:n ja Uudenmaan alueelli-
nen YT-päivä 

o 23.11.2021 ja/(tai) 
o 30.11.2021 

• SuomiAreena 12-16.7.2021 Porissa.  

• Nuorten Akateemisten Seminaari (Inka Hopsu) – 25.9.2021 

• 16.7.2021 Lasipalatsin terassi After Work (nuorten akateemisten se-
minaari järjestää), 60 paikkaa (ilmoittautuminen Helsingin ekono-
mien sivuilla) 

• Kesäkuussa kolme päiväristeilyä Hankoon m/s Finlandialla (liite) 
o Kesäristeily Hankoon 12.6. ja 19.6. 

▪ Päätös: Osallistujilta ei kerätä omavastuuosuutta 
(hallitus äänesti asiasta kokouksessa). 

  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
 • OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyö-

päivällinen (sopimatta) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
Esitys EKOAY (Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys) hakee OAJ:n ho-

peista Kulttuurin hyväksi -mitalia Elisse Heinimaalle (liite). 
 
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry hakee OAJ:n pronssista ansiomerkkiä 
Marjatta Karkkulaiselle (liite).  

  
Päätös Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti EKOAY hakemuksesta Elisse Heini-

maalle OAJ:n hopeisen Kulttuurin hyväksi -mitalin. 
 
Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat 
ry:n hakemuksesta Marjatta Karkkulaiselle pronssisen ansiomerkin. 

  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys Koululiikuntaliitto KLL ry:n sääntömääräinen liittokokous pidetään etäko-

kouksena Teams -sovelluksen kautta ke 26.5.2021 klo 16.30 alkaen, valtakir-
jat toimitetaan jäsenen sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna pe 21.5.2021 
mennessä sähköpostitse kristiina.jakobsson@kll.fi . 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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OAJ PKS: 10-vuotisjuhla, pe 27.8.2021 
 
  
Esitys 10-vuotisjuhlan suunnittelun tilannekatsaus: 

Aika pe 27.8.2021 klo 18.00-00.00 
Paikka: Ravintola Sipulin Talvipuutarha 
Osoite: Kanavaranta 7, 00160 Helsinki 
 
Seuraava suunnittelukokous 24.5., klo 17 -18.30 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Esitys Kuullaan ajankohtaisista asiaa alueelta/alueasiantuntija: 

 

• ke 5.5. mukana Omnian paikallisyhdistyksen kuntavaaliwebinaarissa 

• ti 11.5. OAJ:n järjestämässä YT-päiväkoulutuksessa 

• ke 19.5. Järjestörakenteen kehittämisen webinaari 

• to 20.5. Aluemiitti (arvostus-hanke) 

• to 20.5. järjestämässä VOL-jaoston luottamusmiestapaamista 

• ti 25.5. Alueyhdistyskeskustelu yhdessä OAJ -edustajien kanssa 

• ma 31.5. Kuntavaalikahvila: 
o 18.00-18.30 Vantaalaisten kuntavaaliehdokkaiden puheen-

vuorot  
o 18.30-19.00 Helsinkiläisten kuntavaaliehdokkaiden puheen-

vuorot 
o 19.00-19.30 Espoolaisten ja kauniaislaisten kuntavaalieh-

dokkaiden puheenvuorot 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
  
JÄSENASIAT  
  
Esitys Ei kokousasioita.  
  
  
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Keskustelemme syksyn 2021 aikana rahavarantomme käytöstä. 
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Seuraava kokous 3.6. Ravintola Töölö  
  
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:14 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


