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 KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 

TALOUSASIAT  
  
Yhdistyksen talous  
  
Esitys Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 

 
Jaostot esittävät jaostoille suunnattua rahaa vuodelle 2022 nostettavaksi 18 
000€. 

  
Päätös Hallitus päätti nostaa jaostojen budjettia vuodelle 2022 18000 €. 

 
VOL-tilannekatsaus 

  
  
Maksuliikenteen, erityisesti palkkojen ja palkkioiden lähettäminen yhtenä aineistosiirtona OP: iin makset-
tavaksi. 
  
Esitys Palvelun käyttöönotto mahdollistaa mm. sen, että jokainen saa suoraan itsel-

leen tiedon tilisiirtomaksuista palkkioista jne.  
  
Päätös Hallitus päätti ottaa maksuliikenteeseen liittyvän aineistosiirron OP:n kanssa 

käyttöön 1.10. alkaen. 
  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
  
Esitys OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry, OAJ:n Omnian paikal-

lisyhdistys ry ja Vantaan ammatilliset opettajat ry hakevat koulutusavustusta 
yhteisen tilaisuuden järjestämiseen Halloween-teeman merkeissä Sokos Hotel 
Presidentin Pressassa la 30.10.2021 klo 18 alkaen. Haettava määrä on 25 € / 
jäsen, toteutuneiden kustannusten mukaan kuitteja vastaan.  
 
Työvaliokunta esittää hallitukselle, että OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallis-
yhdistys STAP ry:n, OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry:n ja Vantaan ammatilli-
set opettajat ry:n koulutusavustushakemus hyväksytään todellisten kulujen 
mukaan. 

  
 OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry ja Helsingin varhaiskas-

vatuksen opettajat ry Helvot järjestävät yhdessä Helsingin opettajien ammat-
tiyhdistys ry HOAY:n kanssa MOP-tilaisuuden Akavatalolla 5.10.2021. Tilaisuu-
teen kutsutaan Kasvatus- ja koulutuslautakunta, suomen- ja ruotsinkielinen 
jaosto varsinaiset ja varajäsenet Kaskon toimialajohtaja, palvelukokonaisuuk-
sien johtajat, lukiokoulutuksen päällikkö ja aluepäälliköt. Tilaisuuteen osallis-
tuu myös STAP:n, Helvot:n ja HOAY:n jäseniä. 
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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 työvaliokunnan esityksen mukaisesti OAJ:n Stadin ammat-

tiopiston paikallisyhdistys STAP ry:n, OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry:n ja 
Vantaan ammatilliset opettajat ry:n koulutusavustushakemuksen. Kustannuk-
set korvataan todellisten kulujen mukaan (haettu määrä 25 € / jäsen), kuitteja 
vastaan. 
 
 
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry:n ja Helsingin varhais-
kasvatuksen opettajat ry:n (Helvot) hakemus käsitellään seuraavassa työvalio-
kunnan kokouksessa.   

  
  
  
Hallituksen seminaari / opintomatka  
  
Esitys Työvaliokunta esittää hallitukselle seuraavia vaihtoehtoja: 

 
1. Lappi (Salla) – pe 3.12 – su 5.12. 
2. Saksa (Hans-Joachim) – pe 3.12 – ma 6.12. 
3. Helsinki – Scandic Grand Central / Lapland Hotels Bulevardi (Toivo)  

  
Päätös Hallitus päätti hallituksen seminaarin suuntautuvan Saksaan joulukuussa 

2021.  
  
  
Cityshopparin sopimuksen jatkaminen 
  
Esitys Tutustutaan tehtyyn Cityshopparikyselyyn (liite). Kyselyn keskeisimmät nos-

tot: 
 
CityShopparin jäsenkyselyyn vastauksia 126 kpl 20.9.2021 mennessä. 
 
Poimintoja kyselystä: 
Onko CityShoppari ollut hyödyllinen juuri Sinulle? 
hyvin hyödyllinen 24 % 
hyödyllinen 36,8 % 
ok 9,6 % 
täysin turha 4 % 
en ole käyttänyt CityShopparia 25,6 % 
 
Haluatko, että OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys hankkii jäsenilleen Ci-
tyShopparin myös vuodelle 2022? 
kyllä 76,2 % 
ei 15,1 % 
en osaa sanoa 8,7 % 
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Päätetään Cityshopparin jatkosta vuodelle 2022. Sopimuksen jatkamisesta / 
päättämisestä tulee tehdä päätös lokakuun aikana. Vuosikustannus 5325 € 
 
Työvaliokunta keskusteli asiasta ja esittää, että hallitus päättää Cityshopparin 
jatkokaudesta.  

  
Päätös Hallitus päätti ettei Cityshopparin tilausta jatketa vuodelle 2022.  
  
  
Opettajien kokkikoulu  
  
Esitys Kape Aihisen kokkikoulu opettajille pe 18.2. klo 18.00 

- kesto n. 2h, 3:n ruokalajin menu 
 
Jokaisen mukaan tulevan alueen pitäisi itse ottaa vastaan ilmoittautumiset 
(100 / alueyhdistys) ja lähettää nämä max 100 s.postiosoitetta Kapelle. Lähe-
tän sen s.postiosoitteen niille alueyhdistyksille, jotka lähtevät tähän mukaan. 
 
Sieltä lähetetään kyseisiin osoitteisiin tarkempi menu, ostoslista, kokkikoulun 
liittymislinkki jne.  
 
Kokkikoulun hinta on 5000€. Kulut jaetaan tasan alueyhdistysten kesken (eli 
jos mukaan lähtee 5 aluetta, on hinta 1000€ / alueyhdistys). 
 
Nyt ilmoittakaa minulle, oletteko mukana. Tarvitsen tiedot asap eli viimeis-
tään 14.10. 

  
Päätös Hallitus päätti, että OAJ PKS lähtee mukaan opettajien kokkikouluun.  
  
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  
 VOL-jaosto 9.9.21 

 

• Palaute koulutuksesta ”Varhaiskasvatuksen opettajan vastuut ja velvolli-
suudet” 23.8.21, erittäin hyvä palaute, esitys lähetetty osallistujille, osal-
listujia 96  

• Yhteysopettajakoulutus sekä risteilynä 11.9.21 että Teamsin kautta 
20.9.21 

• Laki varhaiskasvatuksen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta – Teams 
koulutus 4.10.21 kouluttajana Minttu Ilveskivi-Hentilä 

• Samuli Rannan koulutus 24.11.21, toteutustavasta keskustelua 

• Pikkujoulut 15.12.21 jäsenistölle 

• Työsuojeluvaalien aikataulu ja tilanne 
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• Työhyvinvointiryhmän kokouksen 17.8.21 asiat 

• Kuntien tilanteet – yhteistä huutava pula kelpoisista opettajista 

• Arvostus-hanke, jaoston kilpailun miettiminen  

• VOL-asiat- OVTES-siirto, kriisiviestintä, 2 vuotisen esiopetuksen kokeilu, 
VAKAVAn hakijamäärät, maakuntakierrokset alkaa, jäsenten hyvinvointi-
tapahtuma 

 

Merkittiin tiedoksi 
  
  
YSI  
  
 Jaosto kokoontui 

 
Käsitellyt asiat 
 
KUNTAVAALIT 2021 
Esitys         Keskustellaan uusiin valtuustoihin vaikuttamisesta. 
Päätös       Keskusteltiin uusiin valtuustoihin vaikuttamisesta: yhteydenpito, 
keskustelutilaisuudet.. 
 
Mahdollisuus YSI:läiseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden ajamiseksi -> 
suurempi painoarvo 
 
Valtionosuusjärjestelmän tasa-arvo ei toteudu kasvukunnissa: yhteinen vai-
kuttaminen eduskuntaan. 
 
 
OAJ:N SYYSVALTUUSTO 
Esitys        Keskustellaan ajankohtaisista mahdollisesti valtuuston nousevista 
asioista. 
 
Päätös       Keskusteltiin ajankohtaisista mahdollisesti valtuuston nousevista 
asioista: neuvottelutavoitteet, järjestörakenteen muutokset 
 
Neuvottelupäivät 28.-29.9.2021 ennen valtuustoa. 
 
 
KORONAVIRUSPANDEMIAN JA COVID-19 -TAUDIN VAIKUTUS 
OPETUSJÄRJESTELYIHIN 
Esitys          Keskustellaan tämänhetkisestä tilanteesta. 
Päätös        Keskusteltiin tämänhetkisestä tilanteesta. Lisärahaa koulutukseen 
myönnetty valtion taholta. 
 
 
VUOSITYÖAIKAKOKEILUN SEURANTA 
Esitys      Kuullaan Vantaan vuosityöaikakokeilun tilanteesta. 
Päätös    Kokeilu jatkuu Hämeenkylän koulussa ja Vierumäki jatkaa kokeilun 
mukaisin ehdoin. Yhteydenottoja jäseniltä ei ole tullut. 
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KUNTAKOHTAISET EDUNVALVONNALLISET ASIAT 
Espoo ja Kauniainen 
Uusi organisaatio 1.8.2021 -> Kasvun ja oppimisen toimiala 
Talous: TAKE-ohjelma, ylimääräiset valtionosuudet (covid) auttaneet 
Sarastia HR:n käytössä isoja ongelmia laajasti, erityisesti OVTES:in osalta: 
kuormittaa sekä rehtoreita että palkanlaskentaa kohtuuttomasti 
Koulut kovilla koronatilanteen kanssa, myös hybridiopetus 
Opettajapula: sekä luokanopettajat että erityisopettajat/  
erityisluokanopettajat 
Virkojen sijaan perustettu päätoimisia tuntiopettajuuksia 
Kauniainen: liikuntatunnilla ei tarvitse käyttää maskia, säätämistä 
ylioppilaskirjoitusten järjestämisessä, lukioissa todella paljon tukea tarvitsevia 
 
Helsinki 
Hakijamäärä laskenut opettaja- ja rehtorivirkoihin 
YS-ajan käyttö 
Erityisen tuen oppilaiden määrä yleisopetuksen ryhmissä, kuka opettaa? 
 
Vantaa 
SOME-turvallisuus -kampanja luokille 3-9, School Day 4. ja 7. luokille 
Hankerahaa: hyvinvointi, digitaalinen oppiminen, kehittäjä-ELA:t 
Strategiatyö meneillään 
Esimiesten mahdollinen puuttuminen oppilas-/opiskelija-arviointiin 
YT-menettely: esiopettajien siirtäminen OVTES:istä KVTES:iin -> G-liitteelle 
Rekrytointiohjeistus: ensisijaisesti kelpoisen puuttuessa rekrytoidaan  
opettajakelpoinen hakija, rikosrekisteriote myös lyhytaikaisilta sijaisilta 
YS-aika: 1.8. alkaen uusi ohjeistus: tuntimäärät määritelty, paikalla/etänä 
Virastossa yksi työntekijä auttamassa kouluja jäljityksessä 
Ruotsinkielinen opetus 
Kauniaisissa eettinen tentti sekä valtuutetuille että henkilöstölle 
Korona ja jäljitys ovat aiheuttaneet paljon ylimääräistä työtä 
 
OAJ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYKSEN ASIAT 
10-vuotisjuhlat 27.8.21 
Arvostushanke #sitoutunut  
Aluemiitti n. kerran kuussa 
MOP-viikolla “Ilman opettajia emme olisi tässä” -mainoskampanja 
Paikallinen näkyvyys 
Marimekkopaidat (10) alueyhdistyksille jaettavaksi 26.11. ja 27.11. yhdistys-
toimijoiden koulutus  
Eläkeinfot 15.9. (etä), 3.11. ja 24.11. (lähi) 
MOP-päivän järjestelyt  
Illallistilaisuus Katajanokan kasinolla 8.10. 
Risteily Tallinnaan ilman maihinnousua 9.10. 
Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 13.-14.10.21 
OAJ:n hallituksen jäsenilta 28.10. valopihalla klo 18-20 
HOPE:t 30.10., 13.11. ja ja JOPE:t  11.12., 18.12. 
Johtamiskoulutus/tunnejohtaminen 2.11.21 
Alueelliset YT-päivät 23.11. ja 30.11. 
Syyskokous 28.11. Valopihalla 
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Puheenjohtajan ja alueasiamiehen asiat 
 
 
OAJ PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 
Esitys        Keskustellaan toimintasuunnitelmaluonnoksesta. 
Päätös      Tutustuttiin toimintasuunnitelmaluonnokseen. 
 
 
OAJ:N HALLITUKSEN TYÖSKENTELY 
Esitys          Kuullaan OAJ:n hallituksen työskentelystä. 
Päätös        Todettiin, että OAJ:n hallitus kokoontuu 14.-15.9.2021. 
 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
Seuraava kokous pidetään etäkokouksena 7.10. kello 17.00. 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
OAO  
  
 Musiikkioppilaitosten opettajayhdistysten tapaaminen 

 
Seuraavat kokoukset: 
 
Tiistai 12.10 klo 17 alk. 
Tiistai 7.12 klo 17 alk. 
 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YLL  
  
 Jaosto kokoontui 25.8. 

 

Ilmoitusasiat: 

• Suomi-Areena 12.–16.7. Porissa. Puheenjohtaja kertoi alueyhdistyk-

sen työvaliokunnan osallistumisesta sekä tapaamisesta Krista Kiurun 

kanssa. 

• YLL:n hallituksen syyslukukauden ensimmäinen kokous oli 13.8. 

• OAJ-Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen juhlagaala 27.8. ravintola Si-

pulissa. Jokaisesta PSYLL:n jäsenyhdistyksestä on mukana osallistujia. 

• Alueyhdistyksen hallituksen kokous 2.9. 

• Alueyhdistyksen syyskokous 18.11. Päätös: Åke Finne ja Hans Joachim 

Schulze edustavat kokouksessa YLL-jaostoa 
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• Kuultiin kuulumiset kaikista yliopistoista. Paljon keskustelua herättivät 

lähi/etäopetus, Sisu-järjestelmä sekä Taideyliopistojen tuntiopetus ja 

opetuskatot. 

• Alueyhdistyksen toimintakertomusta työstetään parhaillaan.  

• PSYLL:n tulevaisuus: Kaikki jäsenyhdistykset ovat ehdottaneet PSYLL:n 

lakkauttamista. Marras-joulukuussa järjestetään ylimääräinen vuosi-

kokous, jossa päätetään rahojen jaosta. Varsinainen päätös tehdään 

sitä seuraavassa vuosikokouksessa. Keskusteltiin myös erilaisista ra-

hanjakomalleista ja käytännön toimista. Otetaan yhteys OAJ:n laki-

mieheen ja varmistetaan, että prosessi sujuu lain mukaan. 

• Syksyn toiminta: Viime syksyn tapaan yhdistys tarjoaa jäsenilleen lip-

puja Helsingin kirjamessuille. 

• Seuraava kokous 11.10. 

 

Merkittiin tiedoksi. 

  
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
 Keskustellaan mm. seuraavista aiheista: 
 • Esimieskyselyn tulokset (liite) 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 • Nuorten Akateemisten Seminaari (Inka Hopsu) – 22.9.2021, osallistu-

jamäärä: 56, joista opettajia 5 (3 OAJ PKS hallituksesta) 
o Markus Ropponen  
o Petra Siltainsuu 
o Katri Vaittinen 
o Jaana Laitila 
o Matti Kangasniemi 

• Eläkeinfo, 15.9., webinaari, osallistujamäärä: 20 (paikalla) / 35 (ilm.)  + 
3 järjestäjää. 

  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 
 • Johtamiskoulutus / luento tunnejohtamisesta, 2.11.2021 lähitapaami-

nen 

• Alueellinen YT-päivä (kutsutilaisuus yt-toiminnassa toimiville henki-
löille) järjestetään yhdessä OAJ PKS ja OAJ Uusimaa  

o 23.11.2021 Akava-talossa 
o 30.11.2021 paikka? (Akava-talo on täynnä) 
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• MOP-päivä pe 8.10., illallinen Katajanokan Kasino, klo 17.30 (Petri 
Lindroos) 

o Toivo 
o Antti P. 
o Ulla 
o Salla 

• MOP-päivä la 9.10. – Merimatka lähtö klo 15.15. Länsisatama – paluu 
klo 21.00 

o Salla 
o Antti K. 
o Hans-Joachim  
o Toivo 
o Aleksi Tervamaa / OAJ 

 

• Eläkeinfo, Akavatalo 3.11., iltatilaisuus, klo 17-21 
o Merja  
o Heidi  
o Hannele 

• Eläkeinfo, etänä, 24.11. päivätilaisuus, klo 10-12 
o Hannele 
o Antti P. 

 

• HOPE (hyvinvointia opettajalle) – 30.10. (Merja, Antti P. ja Emmi) ja 
13.11. (Heidi, Antti P. ja Hannele) Fiskars (60 osallistujaa), omavastuu-
osuus 20 € 

• JOPE (joulua opettajalle) – 11.12. Päiväristeily Tallinnaan 50 osallistu-
jaa, omavastuu 20 € 

o Heidi 
o Emmi 
o Petra 
o Antti P. 
o ? 

 

• JOPE – 18.12. Päiväristeily Tallinnaan 50 osallistujaa, omavastuu 20 € 
o Hannele 
o Merja 
o Ulla 
o Antti K. 
o ? 

 
OAJ hallituksen jäsenten pitämä jäsenilta yhteistyössä Hoay:n kanssa (järjes-
tövalmius 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) 
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Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
 Ei kokousasioita. 
  
  
Koululiikuntaliitto  
  
Esitys Tapahtuvat ovat vähitellen käynnistymässä. 

 
Ansiomitaleita voi hakea.  
 
Alueen tapahtumista kootaan tietoja. 

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

• OAJ:n valtuustovaalit 2022 / vaalisihteereiden nimeämispyyntö 30.9. 
mennessä (Kevään 2022 valtuustovaalien ehdokasasettelu on auki 
1.11.2021 – 15.1.2022. Vaalit käydään 28.2.-14.3.2022 (sähköinen en-
nakkoäänestys) ja 4.-5.4.2022 (varsinaiset vaalipäivät)). 

o Työvaliokunta esittää Antti Piiroista vaalisihteeriksi.  
 

• Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 
o OAJ:n hallitus on jakanut Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnus-

tuksen vuodesta 2010 lähtien. Tunnustuksen jakaminen on 
tuonut positiivista julkisuutta koulutuksen ja kasvatuksen pa-
rissa vaikuttaneille henkilöille ja yhteisölle sekä OAJ:lle. Kasva-
tus, koulutus ja tutkimus tarvitsevat edelleen puolestapuhu-
jia. 

o Esityksiä palkittavaksi henkilöksi tai tahoksi voivat tehdä 
alueyhdistykset, valtakunnalliset yhdistykset ja piirit, SOOL ja 
valtuutetut. Pyydämme teitä toimittamaan vapaamuotoiset 
esitykset 12.11.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
hanna.hirvonen@oaj.fi .  
 

• Espoon, Vantaan ja Helsingin ysiläiset pääluottamusmiehet, ysi yhdis-
tysten pj:t sekä paikallisyhdistyksien pj:t kokoontuivat ja keskustelivat 
SOTE-ratkaisusta ja siitä, kuinka se vaikuttaa negatiivisesti kuntatalou-
teen; eli huolena on, kuinka opetus ja kasvatus rahoitetaan SOTE-
malliin siirtymisen jälkeen. Järjestäisimmekö alueemme kansanedus-
tajille tilaisuuden?  

o alueasiantuntija ja puheenjohtaja työstävät eteenpäin. 
  
  
JÄSENASIAT  
  

mailto:hanna.hirvonen@oaj.fi
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 Ei kokousasioita.  
  
  
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
  
Esitys Toimintasuunnitelma 2022 työversio (liite) 
  
Päätös Salla ja Ulla työstävät toimintasuunnitelman 2022 seuraavaan hallituksen ko-

koukseen mennessä. 
  
  
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
  
 Merkitään tiedoksi, että Espoossa perusopetuksen ja lukion opettajien es-

poo.fi sähköposti on muuttunut muotoon opetus.espoo.fi. 
 
 
Äänestyksen jälkeen päätettiin järjestää OAJ PKS Hallituksen kokoukset jat-
kossa lähikokouksena. 

  
  
Seuraavat kokoukset  
 4.11. 
 25.11. (syyskokous)  
 9.12. 
  
  

 


