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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
 Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
 Ei kokousasioita 
  
  
Jaostot 
  
VOL  
  
 Jaosto käsitteli 20.5. kokouksessaan: 

• VOL -hallituksen asiat 

• OAJ:n valtuustoasiat 5.-7.5.21 

• Syksyn yhteysopettajaristeily 12.9.21 

• vieraana Sari Melkko, erityisasiantuntija OAJ – työhyvinvointi 

• seuraava kokous 8.6. 
 
Merkittiin tiedoksi 

  
  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui 20.5. 

• PKS:n tapahtumat 

• kuntakohtaiset kuulumiset  

• koronakorvaukset 

• kuntavaalit 
• OAJ:n valtuuston asioita 

 

Merkittiin tiedoksi.  
  
  
OAO  
  
 Jaosto kokoontui 25.5., keskusteltiin:  

 
Menneistä ja tulevista jaoston ja alueyhdistyksen tapahtumista. 
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Tulevista alueyhdistyksen 10-vuotisjuhlatilaisuuksista, sekä jäsen-, että kut-
suvierastilaisuudesta. 

 
Järjestörakenteesta. 
 
Jaoston tarpeesta järjestää jäsenristeily syksyllä 
 
#sitoutunut -kampanjasta ja videoista 
 
Suomiareena21 Pori 
 
Jäsenyhdistysten kuulumisia: 
 
Taitotalo  

hylättiin korona-avustus  
siirtymävaiheen ohjeistus (etä- vai lähiopetus)  
 
Mercuria  
korona-avustuksesta ei puhetta  
poikkeusvuonna ei mihinkään erityiseen aikaa  
 
Diakoniaopisto  
korona-avustuksella on palkattu kolme työntekijää  
huhtikuussa tulospalkkio kaikille  
hybridimalli meneillään  
selvitty hyvin korona-ajasta  
 
Laurea  
koronaneuvottelut käyty  
korona-ajan lisätyöt korvattu  
joululahjaksi kaikille rahapalkkio 
  
Humak  
korona-ajan lisätyöt korvattu  
tuntiopettajia palkataan lisää  
 
Stadin ao  
kulttuuri- ja liikuntaseteli tulossa  
ei tulospalkkiota  
oph:lta tulossa koronarahaa ja ohjaajien palkkaukseen  
verkko-ohjelmalisenssejä vaikea saada  
HOAY, Helvar ja STAP tehnyt lausunnon korona-avustuksesta Helsingin 
kaupunginhallitukselle  
 
Varia 
 ei tietoa korona-avustuksesta  
ammatillisia pajoja perustettu  
liikuntaseteli saatu  
 
Ammattiopisto Live 
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koronaneuvottelut mennyt hyvin, ohjaajia palkattu  
koko henkilökunta sai yhden vapaapäivän  
 
Perho liiketalousopisto  
koronaneuvottelut: kaikki opettajat saivat ylimääräisen palkkion  
palkattu ohjaajia  
saatu kulttuuri- ja liikuntaseteleitä  
 
Omnia  
kertapalkkio kaikille  
koronaneuvotteluista ei tulosta  
ePassiin tulossa lisää rahaa henkilökunnalle tullut koronarahaa  
tekijänoikeudet esillä  
opetusvelvollisuuden laajentamisinfoja  
järjestelyeräneuvottelut kesken KVTES:llä 
 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui 25.5.2021 

• Ilmoitusasiat: 

o OAJ-PKS:n juhlagaala 27.8. Kutsuvierastilaisuus 250 hen-

gelle ravintola Sipulissa. Yliopistojaoksen kiintiö on 40 ni-

meä. Hallitusten jäsenten lisäksi kukin yhdistys voi nimetä 

muutaman haluamansa henkilön. Jäsenistölle järjestetään 

juhlaristeilyt. 

o OAJ:n valtuuston kokous 5.–7.5. Valtuusto käsitteli mm. 

OAJ:n järjestörakenteen muutosta. 

o YLL:n hallituksen kokous ja liittokokous 21.5. Yhdistykselle 

on kertynyt koronavuonna runsaasti varoja, joita jäsenyh-

distykset voivat vapaasti hakea perusteltuun toimintaan. 

o Suomi-Areena 12.–16.7. Alueyhdistys osallistuu Suomi-

Areenaan, yliopistojaosta edustaa Hans-Joachim 

o Tilanne yliopistoissa. Käytiin läpi yhdistysten kuulumiset. 

Koronatilanne ja rajoitukset vaikuttavat laajasti vielä aina-

kin syyslukukauden alkupuolella. 

• PSYLL:n tulevaisuus 

o Keskustellaan asiasta seuraavassa kokouksessa, kun jäsen-

järjestöjen hallitukset ovat käsitelleet edellisen kokouksen 

terveiset. 

• Kevään toiminta 

o OAJ-PKS:n jäsenristeilyt Helsingistä Hankoon järjestetään 

12. ja 19.6. 
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o Aiemmin keväällä yhdistys tarjosi jäsenille etätapahtuma-

lippuja. Lisää jäsentoimintaa syksyllä. 

• Seuraava kokous elokuussa. 

 

Merkittiin tiedoksi.  

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

kartoitetaan tarpeita ja koulutustoiveita 

• OAJ vaalityöryhmä kerää tietoa kuntavaalitapahtumista – Forms-
kysely tulossa 

• Opettaja-lehden ”päättäjänumero” lobbauskäyttöön yhdistyksille 
– tilataan 300 kpl (maksuton) 

  
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • Eläkeinfo: 19.5. -webinaari: osallistujia 43 

• Järjestörakenteen kehittämiswebinaari 19.5.: osallistujia 19 

• 31.5. kuntavaalikahvila (webinaari) – osallistui 28 kuntavaaliehdo-
kasta ja 108 jäsentä 

  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 14.4.2021 (toteutus 

vain webinaarina) – siirretty marraskuulle 

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

o 23.11.2021 ja/(tai) 
o 30.11.2021 

• SuomiAreena 12-15.7.2021 Porissa.  

• Nuorten Akateemisten Seminaari (Inka Hopsu) – 25.9.2021  
o 16.7.2021 Lasipalatsin terassi After Work (nuorten akatee-

misten seminaari järjestää), 60 paikkaa (ilmoittautuminen 
Helsingin ekonomien sivuilla)  

• Kesäkuussa kaksi päiväristeilyä Hankoon m/s Finlandialla 12.6. ja 
19.6. 

  
 OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia 
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 • OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteis-
työpäivällinen (sopimatta) 

  
  
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
Esitys Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Annika Arstila-Aaltoselle OAJ:n 

pronssista ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Marja-Leena Jämsén-Mässelille 
OAJ:n pronssista ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Ulla Puukankaalle OAJ:n prons-
sista ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Tiina Pesoselle OAJ:n prons-
sista ansiomerkkiä hopeisin lehvin.  
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Susanna Kahelinille OAJ:n 
pronssista ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Mika Koskiselle OAJ:n prons-
sista ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys hakee Arja Kaarrolle OAJ:n pronssista 
ansiomerkkiä hopeisin lehvin. 
 
Työvaliokunta esittää kaikkia yllä mainittuja ansiomerkkejä hyväksyttä-
väksi.  

  
Päätös Hallitus hyväksyi työvaliokunnan esityksen mukaisesti Vantaan opettajien 

ammattiyhdistyksen hakemuksesta OAJ:n pronssisen ansiomerkin hopeisin 
lehvin seuraavilla henkilöille: 

• Annika Arstila-Aaltonen 

• Marja-Leena Jämsén-Mässeli 

• Ulla Puukangas 

• Tiina Pesonen 

• Susanna Kahelin 

• Mika Koskinen 

• Arja Kaarto 
 

  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys Koululiikuntaliitto KLL ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin 26.5. 

Koululiikuntaliitolle valittiin uusi puheenjohtaja Vesa Haapala. 
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Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
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  
 
Edellisen kokouksen jälkeen: 
 
Ansiomerkkien jakaminen illan aikana. 
 
Stella Polarikselta on saatu tarjous ”mieletön historia”.  
40 min / 2 näyttelijää, 3100 € (+ alv 10 %). Lisäksi Ulla ja Toivo ovat käy-
neet katsomassa tilat. 
 
Työvaliokunta hyväksyi Stella Polariksen tarjouksen.  

  
Päätös Hallitus hyväksyi Stella Polariksen tarjouksen, muut tiedot merkittiin tie-

doksi.  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Esitys Kuullaan ajankohtaisista asiaa alueelta/alueasiantuntija: 

• 25.5. alueyhdistyskeskustelu (Ottman, Silkosuo, Jauhiainen, Piiroi-
nen) 

• Kuntavaalimainokset Helsingin Uutisissa, Länsiväylässä ja Vantaan 
Sanomissa 29.-30.5. ja 5.-6.2021 (liitteet). Hoay maksaa ensimmäi-
sen vkonlopun mainoksista oma osuutensa. 

• Arvostushankkeen aluemiitti 20.5. 

• YHDISTYSTOIMIJOIDEN KOULUTUS: yhdistysten puheenjohtajille 
suunnattu koulutus 

o Kaksipäiväisen koulutuksen tavoitteena on oppia ja oival-
taa yhdessä siitä, miten voimme vahvistaa jäsenten teke-
män työn arvostusta. Käymme tietysti läpi, mitä siihen 
mennessä on jo tehty. Päähuomio on kuitenkin tulevissa 
yhteisissä teoissa. 

o 10.-11.9.2021 Holiday Club Kuusamon tropiikki, osallistuja-
määrä 40 hlöä  

o 10.-11.9.2021 Holiday Club Caribia, Turku, osallistujamäärä 
60 hlöä   

o 17.-18.9.2021 Holiday Club Tampereen kylpylä, osallistuja-
määrä 60 hlöä 

o 17.-18.9.2021 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta, osallis-
tujamäärä 60 hlöä 

  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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JÄSENASIAT  
  
 Ei kokousasioita 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Henkilötietolomakkeet päivitetään Dropboxiin. 

 
Kevään toiminnan laskut maksetaan kesäkuussa, laskut tulee olla Terhillä 
15.6., maksuun 18.6. 
 
Syksyn toimintasuunnitelma 

  
  
Seuraava kokous  
 to 2.9.2021, lähikokous 
  
  
  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Elina Byckling 
  
  

 


