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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 

 
 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
  
Hallituksen päätösseminaari / opintomatka 3. – 6.12.2021 
  
Esitys Kaupunkikierros * 2 

AY-tapaaminen 
Odotellaan matkatoimiston ideoita, Hans-Joachim toimii matkanjohtajana.  
 
Osallistujamäärä 9. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
Esitys OAJ Laurea-ammattikorkeakoulun Laurean opettajat ry: n paikallisyhdistys 

hakee tuki- ja vaikuttamisrahaa yhdistyksen syyskokouksen järjestämiseen 
12.10.2021 Casino Helsingissä. Esiintyjä Pete Poskiparta, mentalisti, joka vie 
osallistujat mielen hallinnan maisemiin (45 min. esiintyminen, hinta 2100 € + 
24 % alv.). Anomme kohteliaimmin OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyk-
seltä esiintyjäpalkkion korvaamista Laurean opettajat ry: n paikallisyhdistyk-
selle, muut kokouskulut hoidetaan yhdistyksen toimesta. (LIITE) 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle OAJ Laurea-ammattikorkeakoulun Lau-
rean opettajat ry: n paikallisyhdistyksen hakemuksen hylkäämistä, sillä tukea 
haetaan esiintyjäpalkkioon.  
 
---- 
 
EKOAY järjestää vuosittain vaikuttamistilaisuuden, johon kutsutaan poliitik-
koja, virkamiehiä ja muita päättäjiä. Tämän tilaisuuden avulla yhdistys ver-
kostoituu, tekee yhteistyötä ja vaikuttaa poliitikoihin ja muihin päättäjiin 
saadakseen läpi omia kasvatukseen ja opetukseen liittyviä edunvalvontata-
voitteitaan Espoossa ja Kauniaisissa sekä vaikuttaakseen opetustoimen 
osuuteen budjetissa. Tänä vuonna tilaisuus EKOAY:n Koulutus- ja vaikutta-
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misseminaari pidettiin Clarionissa 2.-3.10.2021. Tilaisuuden tärkeimmät ai-
heet olivat opetuksen rahoitus, opettajien työssä jaksaminen sekä oppimi-
sen tuen asiat. Tilaisuuden kustannukset yhteensä 2206 €. (LIITE) 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle EKOAY:n vaikuttamistilaisuusanomukseen 
tarkennuksia: Koulutus- ja vaikuttamisseminaari on pidetty 2.-3.10.2021, 
mutta liitteenä on vain yhden päivän ohjelma. Lisäksi on ilmoitettu kutsuvie-
raiden eriteltyjen kustannusten sisältävän 4 yöpyjän kustannukset (111 € / 
hlö, yht. 444 € Helsingissä). Työvaliokunta esittää näihin kustannuksiin pyy-
dettävän lisäselvitystä.   
 
------  
 
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry ja Helsingin varhais-
kasvatuksen opettajat ry Helvot järjestivät yhdessä Helsingin opettajien am-
mattiyhdistys ry HOAY:n kanssa MOP-tilaisuuden Akavatalolla 5.10.2021. Ti-
laisuuteen kutsutaan Kasvatus- ja koulutuslautakunta, suomen- ja ruotsin-
kielinen jaosto varsinaiset ja varajäsenet Kaskon toimialajohtaja, palveluko-
konaisuuksien johtajat, lukiokoulutuksen päällikkö ja aluepäälliköt. Tilaisuu-
teen osallistuu myös STAP:n, Helvot:n ja HOAY:n jäseniä. STAP:n  ja Helvot:n 
hallitukset anovat OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseltä tukea tilaisuu-
den järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. HOAY maksaa kolmanneksen ku-
luista ja STAP ja Helvot yhteensä kaksi kolmannesta. Anomme enintään 
1500 euroa kuluihin. (LIITE) 
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyh-
distys STAP ry:n ja Helsingin varhaiskasvatuksen opettajat ry:n (Helvot) jär-
jestämään MOP-tilaisuushakemukseen tarkennuksia. Hakemuksen liitteistä 
puuttuvat osallistujalistat ja kuitit.  

  
Päätös Päätös: Hallitus päätti työvaliokunnan esityksen mukaisesti hylätä OAJ Lau-

rea-ammattikorkeakoulun Laurean opettajat ry: n paikallisyhdistyksen hake-
muksen – tukihakemus kohdistuu esiintyjäpalkkioon.  
 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi EKOAY:n vaikuttamistilaisuusanomuksen, jos hake-
muksen liitteeksi saadaan yöpyjien nimet. Yöpyjät olivat hallituksessa saa-
dun selvityksen mukaan yhteistyökumppaneita. Kustannukset hyväksytään 
lisäselvityksen saavuttua täysimääräisenä eli 2206 €. 
 
 

Päätös: Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Stadin 
ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry:n ja Helsingin varhaiskasvatuksen 
opettajat ry:n (Helvot) järjestämän MOP-tilaisuusuuden avustushakemuk-
seen, jos hakemuksen liitteeksi saadaan osallistujalistat ja kuitit. Kulut korva-
taan todellisten kustannusten mukaisesti kuittien perusteella.  
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Jaostot 
  
  
VOL  
  
 Jaosto kokoontui 7.10: 

 

• Esimieskyselyn tulokset (PKS) 

• Syksyn tulevat tapahtumat 

• 5.11.21 Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen johtajien lounasta-
paaminen 

• 24.11.21 Samuli Rannan hybridikoulutus 

• 15.12.21 Pikkujoulut 

• Englanninkielisten jäsenten jäsenilta marraskuussa? Kartoitetaan 
tarpeita 

• Työhyvinvointiryhmän terveiset (kokous 1.10.21) 

• Seuraavaan työryhmän kokoukseen viedään jaostosta; Vantaan työ-
ajanseuranta, kelpoisten opettajien ja erityisopettajien saatavuus ja 
pysyvyys, sijaisten saatavuus, työilmapiiri ja työkuorma 

• Mop-päivän vietto yhdistyksissä 

• OAJ:n Arvostushankkeen T-paitojen kuvakilpailu 

• OAJ:n valtuustovaalit - PKS yhteistyö 

• VOL-valtuustovaalit kevät 2022 

• VOLlin OAJ valtuutettujen neuvottelupäivät 28.-29.9.21 

• Ensi vuoden toiminnan suunnittelua 

• Vuoden viimeinen kokous 1.12.21 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 Jaosto ei ole kokoontunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen.  
  
  
OAO  
  
 Jaosto kokoontui ti 12.10 klo 17 Teamsissä. 

Paikalla oli 12 jaoston varsinaista tai varajäsentä. 
 
Keskeisimmät asiat: 
 
Käsiteltiin OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja 
tehtiin siihen pari muutosehdotusta. 
 
#arvostushanke. Puhuttiin hankkeesta, kampanjasta ja alueyhdistyksen ja 
paikallisyhdistysten puheenjohtajien koulutuksesta Tampereella 26-
27.11.2021. 
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OAJ:n Sauna-keskustelufoorumi 
OAJ:n Fiilismittari 

 
Keskusteltiin ajankohtaisista ammatillisia koskevista neuvottelutavoitteista 
ja asioista. 
 
Keskusteltiin jaoston tulevista tapahtumista ja niiden järjestämisestä: risteily 
ja elokuvailta. 
 
Keskusteltiin PKS alueyhdistyksen menneistä ja muistutettiin myös tulevista 
tapahtumista. 
 
Jaoston jäsenyhdistysten kuulumisia: 
 
Perho Liiketalousopisto 
- paikallisten järjestelyerien jakaminen ajankohtaista 
- haasteellisia opiskelijoita 
- opettajia vaikea saada yhdistykseen 

 
Laurea 
- opettajayhdistys 20 v 
- paljon vaihtuvuutta opettajissa 
- ei hybridiopetusta syksyllä 
 
Stadin ao 
- ammatillisten ja ytojen integraatiotyötä 
- sotekampusten yhteensovittamista 
- kokousten ym. ylimääräisten töiden määrä lisääntynyt 
- tuotteistamista 

 
Taitotalo 
- työntekijätyytyväisyys laskenut 
- oppilaitostyön maksuttomuuteen luvattu puuttua 
- tuotteistamista 
- lisää opiskelijoita tulossa paljon 
 
Varia 
- kiirettä joka puolella 
- opettajilla epätasaista kuormitusta 

 
Omnia 
- uusi kuntayhtymän johtaja kiertänyt yksiköissä 
- oppilaitosnäytöt hyväksytään toimikunnassa 
- perustettu tiimiorganisaatio 
- työsuojeluvaaleissa myös työnantajan edustaja 
- kannanotto epäkohdista kuntayhtymälle (esim. lukkarit liian täynnä) 
- haasteellinen syksy oppivelvollisten vuoksi 

 
Suomen Diakoniaopisto 
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- ei lisää työtä oppivelvollisista, paitsi tietokoneiden saanti 
- järjestelyerien jakaminen 
- työmäärä epätasaista 
- työterveyshuolto ei toimi, uusi sopimus ilman yhteistoimintaa 
- hybridimallissa pääsääntöisesti 
- viikoittain koronatapauksia 

 
Humak 
- palataan lähiopetukseen, kohti normaalia 
- maskipakko luokissa 

- työterveyspalvelut toimii hyvin 
- työaikasuunnitelmYhdistysten tilannekatsaus 
 
Liveopisto 
- oppivelvollisuuden nosto tuonut lisätyötä 
- ensi vuoden rahoituspäätöksiä odotellaan 
- Vallilassa avataan kierrätyskauppa 
- työterveyspalvelut huonontuneetaa ei ole saatu, opetustyöstä siirretään 
resursseja hankkeisiin  
- 1600 tuntia vuodessa on riitettävä 
 
Seuraava kokous on 7.12.2021. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui 11.10. 

• Ilmoitusasiat: 

o OAJ-PKS:n hallituksen kokous 30.9. 

o Alueyhdistyksen syyskokous 25.11. 

o YLL:n hallituksen kokous 17.9. 

• Tilanne yliopistoissa 

o Yliopistoissa ollaan syksyn aikana ja keväällä palaamassa lä-

hiopetukseen. 

• Alueyhdistyksen toimintakertomus  

o Toimintakertomus käytiin läpi. 

• Syksyn toiminta 

o Tarjotaan jäsenille enintään 50 lippua Helsingin kirjames-

suille 28.–31.10. 

• Kutsutaan koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa käsitellään 

PSYLL-yhdistyksen varojen jakaminen avustuksena jäsenjärjestöille, 

23.11. klo 17. 

• Tämän jälkeen kutsutaan koolle toinen yhdistyksen ylimääräinen ko-

kous, jossa käsitellään yhdistyksen lakkauttaminen.  
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• Seuraava hallituksen kokous järjestetään 14.12. klo 18. 

 

Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Esimieskyselyn tulokset 

• OAJ PKS:n esimiestiimin rooli? 
o Toiminta on ollut kannattavaa ja kyselyn perusteella esihen-

kilötiimin toimintaa on hyvä jatkaa. 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • MOP-päivän tapahtumat 

o Risteily: osallistujia 59 
o illallinen: osallistujia 65 

• OAJ hallituksen jäsenten pitämä jäsenilta yhteistyössä HOAY:n 
kanssa (järjestövalmius ja tuleva neuvottelukierros) – 28.10., Valo-
piha, klo 18-20 

o osallistujamäärä: 46, sis HOAY-osallistujat 
o nostoja:  

▪ luokanopettajat: opetusvelvollisuuden lasku, erillis-
tehtävien korvaukset 

▪ aineenopettajat, perusopetus: yleiskorotus, erityi-
nen tuki 

▪ erityisopettajat: opetusvelvollisuus 
▪ lukio: vuotuisten opetustuntimäärien rajaaminen 
▪ ammatillinen: palkkaohjelma 
▪ varhaiskasvatus: työn rajaaminen, tvt-asioiden 

hoito, kokemuslisät 

• Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 2.11.2021 

o osallistujia: 19 

• Eläkeinfo, Akavatalo 3.11., iltatilaisuus  
o osallistujia: 13 

• HOPE (hyvinvointia opettajalle): Fiskars 
30.10.  

o osallistujia: 32 
  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 

• Alueellinen YT-päivä (kutsutilaisuus yt-toiminnassa toimiville henki-
löille) 
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o 23.11.2021 ja 
o 30.11.2021 

• Eläkeinfo, Akavatalo, 24.11. päivätilaisuus, peruttu 
 

• HOPE 13.11. (toteutuu, 45 + 3 koulutustiimistä, paikkoja 60)  

• JOPE (joulua opettajalle) – 11.12. Päiväristeily Tallinnaan 50 osallis-
tujaa toteutetaan Miniristeilynä / aamu. Paikkoja 50 hlöä (+10 lisä-
tuolia). omavastuu 10 €. 

• JOPE – 18.12. Päiväristeily Tallinnaan 100 osallistujaa, peruttu 
 

• kokkikoulu opettajille pe 18.2. klo 18 
o kesto n. 2h, 3:n ruokalajin menu   
o ruokailussa on suunniteltu varsinaisen ruoan rinnalle myös 

kasvispainotteinen versio toiveen mukaisesti 
o jokaisen mukaan tulevan alueen tulee itse ottaa vastaan il-

moittautumiset (100 jäsentä/ alueyhdistys) ja lähettää nämä 
max. 100 sähköpostiosoitetta Kapelle (Kari Aihinen). 

o Kokkikoulun hinta on 5000€. Kulut jaetaan tasan alueyhdis-
tysten kesken (eli jos mukaan lähtee 5 aluetta, on hinta 
1000€ / alueyhdistys). 

o 21.10. päivätyn listan mukaan alueyhdistyksistä kokkaa-
maan osallistumassa: Satakunta, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala, 
Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Savo, 
Päijät-Häme, OAJ Pääkaupunkiseutu, Kainuu ja Kanta-Häme. 

 
Merkittiin tiedoksi. 

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

päivällinen (sopimatta) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei kokousasioita 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys Kokouksia ei ole ollut. 

 
Aluetoimintaa tullaan kehittämään – matalakynnyksellisempää toimintaa. 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi.  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
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Esitys Kuullaan ajankohtaista alueasiantuntijalta ja puheenjohtajalta: 

• Kansanedustaja Mia Laihon tapaaminen to 4.11. klo 14-16 ravintola 
10. kerros Helsingissä. 

o Mukana Jauhiainen, Piiroinen, Sutinen, Schulze.  

• Kansanedustaja Sari Sarkomaan tapaaminen to 25.11. klo 11-12 ra-
vintola Lasipalatsissa Helsingissä.  

o Mukana Jauhiainen, Piiroinen, Schulze, Heikkilä? 

• Kansanedustajien tapaamiset jatkossa osaksi hallituksen kokousta 
tai sovitaan ennalta muutama ajankohta? 

• Alueelliset YT-päivät 23.11. ja 30.11.  
o Toteutetaan yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. 
o Yhteensä 50 osallistujaa; 25 PKS ja 25 Uusimaa. 
o Materiaalit lähetetty puheenjohtajakirjeessä 25.10. 
o Ilmoittautuminen ke 10.11. mennessä (ilmoittautunut 3.11. 

mennessä 8 henkilöä) 
 

• Arvostus-hankkeen aluemiitti 2.11.  
o Maailman opettajien päivänä käynnistynyt Kiitos, opettaja -

kampanja on kerännyt positiivista palautetta niin OAJ:läisiltä 
kuin alan ulkopuolisilta. Kampanja jatkuu vielä Nenäpäivään 
asti, Nenäpäivän tv-show 12.11. Muutoin arvostushank-
keessa tähytään tulevaan, kuten marraskuun lopun yhdistys-
toimijakoulutukseen ja sopimusneuvottelujen yhteydessä 
pyöriviin ja neuvotteluissa onnistumista tukeviin sisältöihin. 

o Some-kampanja: kiitos, opettaja! VOL-jaostolla oma some-
kampanja 31.10. alkaen. Vielä kerkii mukaan. 

• Piiroinen osallistuu Haaga-Helian AMK:n korkeakoulun opettajayh-
distyksen hallituksen kokoukseen 9.11., klo 16.00, Teams.  

 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
JÄSENASIAT  
  
Jäseniltä tulleet palautteet  
  
Esitys • Palaute 1: Olemme porukalla ihmetelleet OAJ:n ja PKS-

alueyhdistyksen suurta intoa risteilyiden järjestämiseen. Ilmeisesti 
tulijoita riittää, kun niitä järjestetään mutta meidän mielestämme 
olisi jo aika, että OAJ:kin päivittäisi tapahtumien järjestämisen poli-
tiikkaansa nykyisen ilmastokriisin mukaiseksi. Tuntien ilmaston ja 
Itämeren tämän hetkisen tilan, tuntuu hurjalta miten monta risteilyä 
järjestetään jo pelkästään seuraavan puolen vuoden aikana. Erityi-
sen hölmöltä se tuntuu, kun kyseessä on ns. bileristeilyt. Varmasti 
myös maissa saisi hyvät bileet aikaan. En löytänyt mitään palauteka-
navaa PKS:n tai OAJ:n sivuilta ja siksi laitan tähän sähköpostiin pa-
lautteeni. (LIITE 1) 
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• Palaute 2: Olisi syytä informoida eduskuntaa uuden työnhakumallin 
toimimattomuudesta opetusalalla. Neljä hakemusta kuussa on koh-
tuuton  kun alalla työpaikkoja ei tule hakuun vuoden aikana koko-
ajan. Olisi hyvä muistuttaa, että alalla on voimassa sijaisjärjestelmä, 
missä hakemus on jatkuva, jolloin uutta hakemusta ei löhetetä jat-
kuvasti. Neljän hakemuksen vaatimus johtaa samaan kuin aktiivimal-
lissa eli lähetetään arvalla hakemus johon merkitään, että työpaik-
kaa haettu uuden mallin vuoksi ei omasta halusta ja kiinnostuksesta 
alaa kohtaan tai haetaan paikkaa johon ei ole pätevyyttä. Johtaa 
kohtuuttomaan hakemusralliin jälkeen kerran. 
 
Opetusalalla olisi työnhakijoina työhaluisia opettajia, jotka haluaisi-
vat auttaa uupuneita opettajia jos tähän laitettasiin rahaa turhien 
temppujen sijaan. Opettajilta ylitunnit pois, ryhmät järkevän kokoi-
siksi ja opetusvelvollisuuden suhteuttaminen nykyiseen työmäärään 
eli 23-24h velvollisuutta pudotetaan ja palkataan uusia opettajia. So-
piva tuntimäärä olisi alle 20h, kun muut työt jatkuvasti lisääntyvät. 
Nyt tehdään 50h/vko ilman korvausta ylitöistä ja uuvutetaan opetta-
jat. (LIITE 2) 

 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
SASK  
  
Esitys Puheenjohtaja tapasi SASKn lähettilään lokakuussa, kuullaan tapaamisesta ja 

SASKn toiminnasta sekä jäseneltä tulleesta viestistä solidaarisuustyöhön liit-
tyen.   
 

https://www.sask.fi/ 

 

https://www.sask.fi/tule-mukaan/kannatusjasenet/ 

 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
  
Syyskokouksen valmistelu 
  
Esitys Toimintasuunnitelma 2022 
  
Päätös Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman 2022 esitettäväsi syyskokoukselle. 

Antti Karetie esittelee. 
  
  
Esitys Talousarvio 2022 
  

https://www.sask.fi/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sask.fi%2Ftule-mukaan%2Fkannatusjasenet%2F&data=04%7C01%7C%7Cd2b639ffc1a64b2051b808d98fbae1da%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C1%7C0%7C637698855084311943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hbWaQ3OOTMJQmvOClSdA0o4ZNdt7ErdIc%2BcqNqbm%2BFI%3D&reserved=0


OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 8/2021 10 (12) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 4.11.2021 
 

 
 

 

Päätös Hallitus hyväksyi talousarvio 2022 esitettäväsi syyskokoukselle. Antti Karetie 
esittelee. 

  
  
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toi-
minnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
  
Esitys Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 60€/kokous. 

Muille kokoukseen kutsutuille/hallituksen jäsenille maksetaan 40€/kokous. 
Matkat korvataan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajalle makse-
taan laskutuksen mukaan. 

  
Päätös Hallitus hyväksyi hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalk-

kiot esityksen mukaisesti esitettäväsi syyskokoukselle.  
  
  
Esitys Käsitellään OAJ PKS:n hallituksen toimihenkilöiden palkkiot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 €. 
 
Lisäksi hallituksen kokouksessa (3/2021) on hyväksytty työvaliokunnan esi-
tyksen mukaisesti kertapalkkion 1000 € vuodelle 2021 koulutustiimin sihtee-
rille Merja Laitiselle. 
 

Tehtävä      

Puheenjohtaja   6500 

Sihteeri   3500   

1. varapuheenjohtaja   1500   

2. varapuheenjohtaja   1500   

Jaostojen puheenjohtajat   2500   

Koulutusvastaava   1500  

Viestintävastaava   1000   

Alueasiantuntija  4000   

YHTEENSÄ   15500/ 21000 

  
Päätös Hallitus päätti esittää OAJ PKS:n hallituksen toimihenkilöiden palkkioiksi 

syyskokouksessa: 
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Koulutussihteerin palkkio oli kertaluonteinen ja kohdistui vain vuoteen 
2021. 
 

Tehtävä      

Puheenjohtaja   6500 

Sihteeri   3500   

1. varapuheenjohtaja   1500   

2. varapuheenjohtaja   1500   

Jaostojen puheenjohtajat   2500  

Koulutusvastaava   1500  

Viestintävastaava   1000   

Alueasiantuntija  4000   

YHTEENSÄ   15500 / 21000 

  
  
Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus 
seuraavaksi kalenterivuodeksi 
  
Esitys Jäsenmaksua ei peritä 
  
Päätös Hallitus päätti, että jäsenmaksua ei peritä. 
  
  
Valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan ka-
lenterivuoden taloutta ja hallintoa 
  
Esitys BDO vastuullinen tilintarkastaja Ari Lehto. 
  
Päätös Hallitus päätti esittää syyskokoukselle, että BDO vastuullinen tilintarkastaja 

Ari Lehto jatkaa tilintarkastajana. Salla etsii esittäjän. 
  
  
OAJ PKS työvaliokunnan kokoonpanon muutos 
  
Esitys Työvaliokunta keskusteli kokouksessaan työvaliokunnan kokoonpanosta ja 

esittää, että koulutusvastaava on mukana seuraavan hallituksen työvalio-
kunnassa. 

  
Päätös Hallitus kannatti työvaliokunnan esitystä. 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Pölönen: Haussa parihaastatteluihin osallistuvia jäseniä, TET-päivän mer-

keissä. 
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Seuraavat kokoukset  
  
 25.11. (syyskokous) 
 9.12. (varsinaiset ja varat), tila avoin 
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:17 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


