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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
Esitys OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry ja Helsingin varhaiskas-

vatuksen opettajat ry Helvot järjestävät yhdessä Helsingin opettajien ammat-
tiyhdistys ry HOAY:n kanssa vaikuttamistilaisuuden Akavatalolla 14.9.2021. 
 
STAP:n ja Helvot:n hallitukset anovat OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyk-
seltä tukea tilaisuuden järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. HOAY maksaa kol-
manneksen kuluista ja STAP ja Helvot yhteensä kaksi kolmannesta. Anomme 
enintään 1500 euroa kuluihin. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi koulutusavustusanomuksen enintään 1500 euron kuluihin – 

maksu todellisten kustannusten mukaan kuitteja vastaan. 
  
  
Educa-risteily 2022  
  
Esitys Alueyhdistyksillä mahdollisuus tehdä ennakkovarauksia OAJ-risteilylle, ristei-

lyajankohta on 29.- 30.1.2022. Varaukset tehtävä 23.8. - 20.9.2021. 
 
Pohdittavaksi hallitukselle (osallistun / en osallistu).  
 
Varataan myös kokoustila. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
Hallituksen seminaari / opintomatka  
  
Esitys Työvaliokunta keskusteli kokouksessaan hallituksen mahdollisesta seminaa-

rista / opintomatkasta Suomessa tai ulkomailla. Hallitus päättää. 
  
Päätös Hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista.  

 
Työvaliokunta valmistelee asian seuraavassa kokouksessaan ja tuo vaihtoeh-
dot seuraavaan hallituksen kokoukseen, joka tekee päätöksen.  
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Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 13.-14.10.2021, Akavatalo 
  
Esitys Alueasiantuntija ja puheenjohtaja ovat saaneet kutsun aluetoimijoiden neu-

vottelupäiville lokakuussa.  
 
Maksetaan koulutuspäivien välinen yöpyminen (yhden hengen huone) osallis-
tujille 

  
Päätös Hallitus päätti maksaa koulutuspäivien välisen yöpymisen (yhden hengen 

huone) osallistujille korona-epidemian vuoksi. 
  
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  
 Jaosto kokoontui 8.6.21 

• Jaoston järjestämä yhteiskuljetus Raumalle VOP-päiville 

• Yhteisopettajakoulutus 11.9.21 Eckerö Line, päivä Tallinnassa 

• Opettajan vastuut ja velvollisuudet 23.8.21, hybridikoulutus Nina Lahtinen 

• Kuntien ajankohtaiset asiat 

• Syksyn kokousaikataulu (12.8, 9.9, 7.10, 25.11) 

• PKS 10v jaoston kutsumat juhlavieraat 

• Työhyvinvointityöryhmän ajankohtaiset 

• OAJ:n ja VOL:lin ajankohtaiset asiat 
 

 

Jaosto kokoontui 12.8.21 

• Syksyn toiminnan tarkentaminen 

• Kuntavaalit - valituiksi tulleiden tapaaminen/yhteydenotto jaoston vaalibud-
jetin käyttö   

• Kuntien ajankohtaiset asiat  

• Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset asiat mm. Ilmoitusvelvollisuus varhaiskas-
vatuksessa, opettajapula, johtajuusjärjestelyt 

• Työhyvinvointi 

• OAJ:n ja VOL:lin ajankohtaiset asiat 

 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI Seuraava kokous 9.9.  
  
  
OAO  
  
Esitys OAO -jaosto kokoontui 17.08.2021 

 
Paikalla oli 11 jäsentä 
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• Keskusteltiin pks:n menneen kesän ja tulevista tapahtumista ja vaikut-
tamisesta.  

• Suunniteltiin omia jäsentapahtumia tulevalle toimintajaksolle. 

• Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset oppilaitokseen 

• Oppilaitosten siirtyminen pääosin lähiopetukseen ja sen vaikutukset 

• Ilmaiset oppimateriaalihankinnat ja miten siihen liittyvät jakaminen 
ovat toimineet eri oppilaitoksissa (2005 syntyneille) 

 
Keskustelua OAJ:n kärkihankkeista ja ajankohtaisista asioista: 
 

• #Sitoutunut 

• Työhyvinvointiryhmä -fiilismittari 

• Ilmastokampanja 

• Yhdistysverkon mahdolliset muutokset 

• Paikallisyhdistysten mop-päivä 5.10.21 
 
Yhdistysten tilannekatsaus 
 
Suomen Diakoniaopisto 

• maahanmuuttajia entistä enemmän 

• uusia opettajia runsaasti 

• korona-altistuksia paljon 

• useilla taustalla ammatillinen perustutkinto tai amk-tutkinto toiselta 
alalta 

 
Humak 

• henkilöstön koulutuspäivät meneillään 

• hyvät fiilikset, rauhallinen tilanne 
 
Laurea 

• rauhallinen tilanne 

• opiskelijajärjestelmä muuttunut 

• ensimmäisen vuoden opiskelijat lähiopetuksessa, muut etänä, paitsi 
käytännön harjoittelu ja simulaatiot ym. 

 
Varia 

• kolmatta viikkoa opetusta 

• opintosihteereitä ja -ohjaajia palkattu lisää 

• ostuilut pois vastuuopettajilta 

• opettajia vaikea saada joillekin aloille (esim. tietotekniikka) 
 
Omnia 

• uusia opoja, opettajia ja ohjaajia palkattu 

• vastuuopettajat jakavat läppäreitä 

• ostuilussa haasteita /eri henkilöt tekevät 

• ruokailut porrastettu hyvin 

• ei pakoteta maskin käyttöön 
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• tekijänoikeudet työn alla 

• opettajan ja ohjaajan työnkuva epäselvä, esim. tentin valvonta 

• ei saada päteviä opettajia sähköalalle 

• vaikea pitää turvavälejä oppitunneilla 

• tilan puute toimipisteissä 
 
Stadin ao 

• rehtorit kierrossa 

• esimiehiä vaihtunut 

• oppivelvollisuusikäisistä keskusteluja, läppäreitten jaossa epäselvyyk-
siä 

• uusia työntekijöitä: ohjaajia ja opettajia palkattu 

• maskisuositus 

• kolme viikkoa ollut opetusta 

• pääasiassa lähiopetusta 

• ytot jää roikkumaan 

• yksilölliset erot suuria 
 
Taitotalo 

• opiskelijoiden sisäänotto epäselvää ja suunnitelmatonta 

• työ- ja hyvinvointiryhmä aloittaa toiminnan 

• ei tietoa altistumisista 

• velotuksellista asiakastoimintaa ei saa olla 
 
Liveopisto 

• opetus aloitettu viikko sitten 

• laaja-alainen erityisopettaja ytojen käyttöön 
 
Loppusyksyn kokoukset pidetään: 
 
Tiistai 12.10 klo 17 alk. 
Tiistai 7.12 klo 17 alk. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Ei kokousasioita 

  
  
Yhdistyksen hallituksen jäsenen ja hänen varajäsenensä valinta hallituskaudelle jouluun 2021 asti.  
  
Esitys Mikko Löyttyniemi on siirtynyt työskentelemään Opetusalan ulkopuolelle.  

 
Mikko Löyttyniemi jatkaa hallituksen jäsenenä kuluvan kauden loppuun (kun 
varajäsentä ei ole valittuna) tai 
hallitus valitsee syyskokouksessa yhden uuden hallituksen jäsenen ja hänelle 
henkilökohtaisen varajäsenen tai 
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hallitus toimii YSI: n Espoon hallituksen jäsenten osalta vajaalukuisena halli-
tuskauden 2021. 

  
Päätös Hallitus päätti, että Mikko Löyttyniemi jatkaa hallituksen jäsenenä kuluvan 

kauden loppuun.  
  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
Esitys Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Esimiestiimi on hahmotellut kyselyä kentälle koulutustoiveista – kar-

toitetaan tarpeita ja koulutustoiveita. Kysely lähetettiin viikolla 35. 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • SuomiAreena 12-16.7.2021 Porissa. Työjaoston kesäseminaarissa Suo-

miAreenassa käsitellyt asiat: 
o Kuntavaalipalaute 
o PKS-alueen kuntavaalitilaisuudet 
o OAJ toimintasuunnitelma 2021-2022 
o Aluetoiminnan velvoitteet 2021 
o Alueverkoston perusteet 
o OAJ aluerajoitus ja palkkiot 
o JUKO:n kärkitavoitteet (kunta) 
o OAJ ilmastoteot -ohjelma 
o Osallistuminen Satakunnan alueyhdistyksen järjestämään iltatilai-

suuteen (mm. hyvää yhteisöllistä keskustelua alueverkostotoimin-
nan merkityksestä, mukana myös Pirkanmaan ja Keski-Suomen 
alueyhdistyksen jäseniä). 

o Jaostojen puheenjohtajien työtoiminnan reflektointi 
o Keskustelutuokio ministeri Kiurun kanssa 
o Olli Luukkaisen tapaaminen ja häneltä saatu tiedoksi, että OAJ:n 

yhdistykset eivät osallistu aktiivisesti maakuntavaalien järjestämi-
seen 

• 16.7.2021 Lasipalatsin terassi After Work (nuorten akateemisten se-
minaari järjestää) 

o OAJ PKS:n osalta osallistujamäärä ei ole tiedossa 

• Kesäkuussa päiväristeilyt Hankoon 
o 12.6. (täynnä – 57 osallistujaa + 3 järjestäjää) 
o 19.6. (täynnä – 55 osallistujaa + 5 järjestäjää) 

• 31.5. kuntavaalikahvila (webinaari): ilmoittautunut 26 kuntavaalieh-
dokasta ja 116 jäsentä 
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• OAJ PKS: 10-vuotisjuhla, pe 27.8.2021: paikalla noin 95 vierasta 
  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 14.4.2021 (toteutus 

vain webinaarina) – siirretty 2.11.2021, Akavatalo 

• Alueellinen YT-päivä (kutsutilaisuus yt-toiminnassa toimiville henki-
löille) 

o 23.11.2021 ja 
o 30.11.2021 

• Nuorten Akateemisten Seminaari (Inka Hopsu) – 25.9.2021 → 
22.9.2021 (ilmoittautuminen alkaa 1.9.) 
o Yhdistys sponsoroi tilaisuutta 2€ per osallistuja. Yhdistys hoitaa 

lahjoituksen itsenäisesti tapahtuman jälkeen kohteeseen luon-
nonperintösäätiö. 

• MOP-päivä 

• Eläkeinfo, 15.9., webinaari 

• Eläkeinfo, Akavatalo 3.11., iltatilaisuus 

• Eläkeinfo, Akavatalo, 24.11. päivätilaisuus 
 

• HOPE (hyvinvointia opettajalle) – 30.10. ja 13.11. Fiskars (60 osallistujaa) 

• JOPE (joulua opettajalle) – 11.12. Päiväristeily Tallinnaan 50 osallistujaa 

• JOPE – 18.12. Päiväristeily Tallinnaan 100 osallistujaa 
 

• OAJ hallituksen jäsenten pitämä jäsenilta yhteistyössä Hoay:n kanssa (jär-
jestövalmius ja tuleva neuvottelukierros) – 28.10., Valopiha, klo 18-20  
 

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

päivällinen (sopimatta) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei kokousasioita 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
 Ei kokousasioita 
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
 Kuullaan ajankohtaista alueasiantuntijalta ja puheenjohtajalta: 

• Toimintasuunnitelma työn alla 
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• Kysely aluetoimijoille aluetoiminnan kehittämisestä (Kyseessä Forms -
kysely, jossa kysymme mielipiteitänne OAJ:n aluetoiminnan kehittä-
misestä. Kyselyn introssa on taustoitettu asiaa lisää. Asiasta puhuttiin 
jo keväällä aluetoimijakeskustelujen yhteydessä mutta tällä kyselyllä 
haluamme varmistaa, että saamme kaikilta mahdollisimman ajanta-
saisen vastauksen kysymyksiimme. Toivomme, että käsittelette asiaa 
alueyhdistyksenne hallituksessa, jotta saamme tulokset hyödynnettä-
väksi OAJ:n valtuuston neuvottelupäiville, OAJ:n hallitukseen ja alue-
toimijoiden neuvottelupäiville. Lisäksi toivomme, että vastaatte kyse-
lyyn tiistaihin 21.9.2021 mennessä). 

• Aluetoimijoiden neuvottelupäivät tulossa 

• Cityshoppari-kysely on lähetetty puheenjohtajapostin mukana 
 
Merkittiin tiedoksi 

  
  
JÄSENASIAT  
  
Esitys Ei kokousasioita. 
  
  
SYYSKOKOUKSEN VALMISTELUT   
  
Toimintasuunnitelman valmistelu 
  
Esitys Syyskokouksen ajankohdan muutos 18.11. → 25.11. 

 
Jaostoille toimintasuunnitelman työstäminen ”työn alle” syksyn jaostotyön al-
kaessa (muutosehdotukset syyskuun hallituksen kokoukseen tiedoksi).  

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Hallituskausi 2022-2023  
  
Esitys Syyskokouksen valmistelu; pj:n ja hallituksen valinta 2022-2023 
  
Päätös Jäsenten vastaanotto: Salla ja Toivo 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
Kokouksen pj: Maarit Rahkola / AKOL 
Toimintasuunnitelman esittely: Markus 

  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Alueyhdistyksen anomus ”Rakkaudesta lajiin ja lapsiin luo turvallisen tulevai-

suuden” ei saanut rahoitusta Työhyvinvointirahastosta 2021. Hankkeessa oli 
tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen ja työelämän laadun parantami-
nen, opettajan hyvinvointi on avainroolissa lapsen hyvinvointiin. Kohderyh-
mänä varhaiskasvatuksen ja ala-asteen opettajat. 
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Seuraava kokous  
 30.9., klo 18:00 
  
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:58 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


