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Kokouksessa käsiteltiin mm. 
 
Jaostot 

 
VOL 
 
 
 

 
 
Ajankohtaiset asiat 

• valtava opettajapula jokaisessa kunnassa 

• Lapsen tuen uudistus ja erityisopettajan tehtävien suuri lisäys ilman korvausta 

• työsuojeluasiat; päiväkotien ilmanvaihto, kesän sietämättömät työskentelyolosuhteet 

• mediakeskustelu vakalaista 
 

Jaoston tapahtumat 

• bussikuljetus Rauman VOP-päiville 23.-25.9.22 

• aktiivien/ yhteysopettajien koulutus marraskuussa 

• edunvalvonnallinen ilta 10.10.22 klo 17.00 Akavatalossa. Aiheena lapsen tuki ja uudet 
 sopimukset. Kouluttajina Kirsi Sutton ja Minttu Ilveskivi-Hentilä 

• vakajohtajien tapaaminen marraskuussa 

• työsuojelun ja luottamusmiesten tapaaminen 14.10.22 klo 12.00 
• pikkujoulu 17.11.22 

  
  
YSI  
 YSI-jaoston kokous oli 25.8 

• sadonkorjuu-juhla 18.11, jossa mukana tulevien eduskuntavaalien 2023 kansanedustaja- 
              ehdokkaita  

• valittiin Jukka Talvitie ysin valtuutettujen kokoonkutsujaksi ennen valtuustoa 

• keskusteltiin lakon vaikutuksista ja sujumisesta eri kaupungeissa 

• palkanmaksun tilanne Pääkaupunkiseudulla. Espoo ja Helsinki mukana Sarastiassa,  
Kauniainen siirtyy Sarastiaan 1.10. alkaen ja Vantaa siirtyy Herttaan (Sarastia) 1.10  
alkaen. 

• Eduskuntavaalit lähestyvät. Odotetaan yhteisiä tavoitteita OAJ:n hallitukselta lokakuussa. 

• keskusteltiin ysin tapahtumista, toteutuksessa 27.9 tiistaina Anneli Vainikka pitää 
 etäkoulutuksen 17.30 alkaen perhevapaista/muita sopimusasioita. Toinen tilaisuus 
 sovittu, muttei vielä päivämäärää. 

 
  

 
  
OAO  
  
 • seuraavat kokoukset 13.9; 11.10 ja 12.12 

• Sienikettu Nuuksio 17.9, 14 osallistujaa 

• leffanäytös joulukuulle 

• sopimuskoulutusta järjestettäisiin jäsenille 

• musiikkioppilaitosten opettajien lounastapaaminen 4.10 Akavatalolla, 30 osallistujaa 
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YLL 
Tulevia tapahtumia 

• Espoon kaupungin teatteri 
• 9.11 tilaisuus erityisesti nuorille opettajille (opastettu kierros uudessa Väre- 

rakennuksessa, ruokailu) 
• Yliopistopäivät 25.-26.11.22: 
• Kaksipäiväinen tapahtuma, OAJ tapahtuman järjestäjänä. 
• Osa ohjelmasta ehkä striimataan. Ohjelma ja kutsu tulossa. 

 
 
Jäsentoiminta 

 
Syksyn hallitusseminaarissa 23-24.9. työstetään mm. tiedottamisteemaa ja päivitetään 
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023.  
Puheenjohtaja Ulla Jauhiainen ehdottaa, että puolet hallituksesta (ei Hirvihaaran seminaarin 
osallistujat) kokoontuvat sovittuna arki-iltana työskentelemään yllä olevien teemojen parissa 
(Tomas, Salla, Miia, Markus, Emmi, Jukka, Matti, Sanna, Tiina, Antti K.,ja Ulla K. ).  Mikäli 
iltaseminaarin ajankohta 4.10. on sopiva Hirvihaarassa ilmoittautuneille, niin toki voi 
osallistua myös illan hallitusseminaariin (tieto Emmille riittävän ajoissa). 
Emmi Thompson on varannut Hotel Grand Centralista kokoustilan iltaseminaariin 
osallistujille. 
 

 
Koulutus ja muut tilaisuudet 
 

Menneet tapahtumat: 

• 22.8. klo 17.00 alkaen Akavatalossa (tilana Erkka) OAJ Pääkaupunkiseudun 
alueyhdistyksen valtuutettujen yhteinen tapaaminen. Mahdollinen valtuustoaloitteen tai  
esityksen laadinta syysvaltuustoon marraskuulle, mukana alueyhdistyksestä varapj: t ja 
myöhemmin myös pj.  (& OAJ PKS: n ammatilliset valtuutetut). Tilaisuuden vastaavina 
toimivat Antti Karetie ja Salla Sutinen. OAJ: n valtuutettuja saapui paikalle 3 jäsentä. 
Seuraava tapaaminen 24.10. 

 

• 22.8. klo 17.00 alkaen Akavatalossa OAJ OAO: n G-vaalipiirin kokous Akavatalossa (tilana 
Lappi). Ehdokkaat AO: n hallitukseen voivat laatia lyhyet esitykset (powerpoint tms.)  
itsestään ja esittää ne tilaisuudessa. Näin saamme tiedoksi jäsenten halukkuuden 
osallistua OAJ AO: n hallitustyöskentelyyn vuosina 2023-2024.  Lisäksi tilaisuudessa 
valitaan vuosikokouksen vaalivaliokuntaan jäsenet pääkaupunkiseudulta sekä 
Uudeltamaalta. Mahdolliset valtuustoaloitteet suunnitellaan marraskuun 
vuosikokoukseen yhteistoiminnallisesti. Osallistujamäärä tilaisuudessa 11 henkilöä. 
 

• OAJ AO: n hallitukseen pyrkimässä varsinaisiksi jäseniksi pääkaupunkiseudulta kolme 
ehdokasta ja yksi varaehdokas. Ehdokkaat esittäytyivät tilaisuudessa (Niina Aho hakee 
varsinaiseksi jäseneksi (tällä hetkellä varajäsen),  Toivo Heikkilä hakee varsinaiseksi 
jäseneksi (tällä hetkellä varajäsen),  Saija Flinkkilä hakee varsinaiseksi ja varajäseneksi ja 
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Teija Mäntylä hakee varajäseneksi. Todettiin ehdokkaiden edustavan laajaa otosta 
ammatillisten opettajien osaamisesta edunvalvonnassa.  
 

• Vaalivaliokuntaan ehdolla ovat pääkaupunkiseudulta Venla Olin ja Uudeltamaalta 
Johanna Lind.  

 

• AO: n hallituksen erovuoroisten jäsenten aluelähtöisyys ei tällä hetkellä korreloi 
vaalipiirien osalta vaalipiirien alueiden jäsenmäärää eikä opetusalueiden osalta riittävästi 
pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen erityisyyttä. Tämän vuoksi OAJ OAO: n G-
vaalipiirikokoukseen osallistujien esityksestä laaditaan vuosikokoukseen aloitteet AO: n 
hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista vuosikokousta. Kirjoitustyö tehdään 
yhdessä osallistujien kesken.     
 

• OAJ:n hallitus toteutti yhdessä JHL:n kanssa laillisen mielenilmauksen #Eräpäivä Helsingin 

kaupungin palkanmaksuongelmien vuoksi keskiviikkona 24.8.2022 Helsingin 

kaupunginvaltuuston kokouksen kanssa samana päivänä.  

 

• OAJ:ssä valmistelutoimien yhteyshenkilöinä toimivat erityisasiantuntija Riina  

Mäkelälammi (riina.makelalammi@oaj.fi) ja viestintäpäällikkö Heikki Pölönen 

(heikki.polonen@oaj.fi). OAJ Pääkaupunkiseudun osallistujat tilaisuudessa Niina Aho, 

Toivo Heikkilä, pj. Ulla Jauhiainen ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen valtuutettu 

Venla Olin. Lisäksi Liisa Lattu, Anna Laakkonen ja Elina Wallin.  

 

• Tilaisuudessa puhuivat OAJ: n puheenjohtaja Katarina Murto ja JHL: n puheenjohtaja Päivi 

Niemi-Laine. Helsingin Apulaispormestarit Nasima Razmyar (sd.), kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala, Anni Sinnemäki (vihr.), kaupunkiympäristön toimiala, Paavo 

Arhinmäki (vas.), kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja Daniel Sazonov (kok.), sosiaali- ja 

terveystoimen toimiala, olivat myös kaikki paikalla ennen Helsingin kaupunginvaltuuston 

kokousta. Pormestari Vartiainenkin tuli paikalle kertoen, että parin kuukauden aikana 

mahdolliset Sarastia-palkanmaksuepäselvyydet saadaan viimeistään selvitettyä. 

Harmillisesti tilaisuuteen tuli paikalle vain noin 140 henkilöä.  

 

• 27.8.2022 Hyvinvointia luonnosta, Luonnon päivä Nuuksiossa, omavastuu 15 euroa. OAJ: 
n asiantuntijana tilaisuudessa toimi Petra Kirkko-Jaakkola. Päivän aikana oli mahdollisuus 
nauttia aamiainen ja päivällinen kollegoiden hyvässä seurassa, tutustua Nuuksion 
luontoon omatoimisesti tai halutessaan osallistua ohjattuun joogaan luonnossa, 
osallistujamäärä max. 50 opettajaa. Juha-Pekka Finnilä toimi joogaohjaajana 
tilaisuudessa. Saatu palaute oli erittäin hyvää tapahtumasta. Tapahtuma kannattaa 
keväällä varmasti toteuttaa uudelleen (Kukan ja Floran päivänä 13.5.?). Osallistujia 
tilaisuudessa oli 19.  

 

• 27.8.2022 OAO-jaoston kesäristeily ammatillisen jaoston jäsenille Hankoon, Eckerö Linen 
M/S Finlandia, omavastuu 25 euroa, osallistujamäärä max. 46 opettajaa. Mukana oli 24 
jäsentä. Mukana oli uusia jäseniä, ja heiltä saatu palaute ohjelmasta ja aikataulusta oli 

mailto:riina.makelalammi@oaj.fi
mailto:heikki.polonen@oaj.fi
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hyvää. Edunvalvontaosuuden piti Toivo Heikkilä ja Ulla Jauhiainen, OAJ: n asiantuntija 
Minna Vakkurin ollessa estynyt.  

 

Tulevat tapatumat: 
 

• Ennen OAJ: n valtuustotyötä syysvaltuustossa järjestetään yhteinen OAJ Pääkaupunkiseudun 

alueyhdistyksen valtuutettujen tapaaminen Akavatalolla ma 24.10 klo 17.30 alkaen, tilana 

Erkka. Valtuutettujen tapaamisella laaditaan yhteinen puheenvuoro pääkaupunkiseudun 

näkökulmasta ja valitaan yhteinen aihealue/-alueet, ns. “kuumat perunat”.  Kirjoitustyöhön 

saavat osallistua kaikki OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen valtuutetut, kuten viimeksi 

keväälläkin. Myös OAJ PKS:n hallituksen osallistuminen jaostoittain on mahdollista ja erittäin 

suotavaa.   

Vastuut:  

- Vastuuhenkilöt tilaisuuteen: 
- Kutsu tilaisuuteen (mainoksen laadinta ja se verkkosivuille) 
- Kutsu lähetetään viikolla 39 osallistujille 

 

• Työvaliokunnalle saapunut kutsu OAJ Uusimaan 10+1 juhlaan Juhla pidetään pe 28.10. Klo 

18.00 alkaen. Yhteinen OAJ Uusimaan alueyhdistyksen muistaminen. Keskusteltiin eettisen 

lahjan antamisesta. Vp. Pj:lle puheenjohtajalle 8.9. mennessä (pj. Ilmoittaa osallistujat, 

sitova ilmoittautuminen) 

Aika: pe 28.10. Klo 18.00  

Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Hki. Työvaliokunnasta osallistuvat Ulla 

Jauhiainen, Antti Piiroinen, Toivo Heikkilä, Salla Sutinen, Emmi Thompson ja Niina Aho 

• Työhyvinvointimatinea syksyllä.  
 

• Musiikkioppilaitosten edustajien lounastapaaminen 4.10. Akavatalolla. 
 

• Eläkeinfo 27.9. 22, iltatilaisuus Akavatalossa, ilmoittautumisaika 2.9. alkaen 
 

• MOP-päivän juhlat:  

5.10. Nukketeatteri Pulcinella- Vietävä kutale.  

Pe 7.10. MOP-illallinen ja Comeniuksen vala Katajanokan kasinolla, Merisalissa. 

 
 
Koululiikuntaliitto 
 

Yhdistyksen liikuntavastaavien verkostoituminen:  

 OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys haluaa muodostaa yhdistysten liikunnasta vastaavien jäsenten 

verkoston alueellamme. Suunnitteilla on yhteinen illallistapaaminen yhteistyökeskustelun merkeissä.  

Ilmoittaudu mukaan: https://forms.gle/sYC5c5xzZF278X6 LY 30.9. mennessä 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FsYC5c5xzZF27LY8X6&data=05%7C01%7C%7C5777af8199124cc7301208da867b4c1d%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C0%7C0%7C637970162485273547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=m6zVeB4PtzQX%2FoePPo4UqL2pdnd72LIL5DTMBPz5NRg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FsYC5c5xzZF27LY8X6&data=05%7C01%7C%7C5777af8199124cc7301208da867b4c1d%7Cf0b9e9d78d664b169c1c6b07c4796280%7C0%7C0%7C637970162485273547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=m6zVeB4PtzQX%2FoePPo4UqL2pdnd72LIL5DTMBPz5NRg%3D&reserved=0
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Alueellinen edunvalvonta 

Kuultiin ajankohtaisasioista alueasiantuntijalta ja puheenjohtajalta. 

• Alueelliset YT-päivät Akavatalolla 3.-4.11.2022 YT-elimissä (mm. luottamusmiehet, 

työsuojeluvaltuutetut) toimiville jäsenille yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. 

Aluehallintovirastolta tulee luennoitsija. 

• Eduskuntavaalivaikuttamiseen jokin tapahtuma 11.11, selvitetään Pikku-Finlandian 

varaustilanne. 

• Lounastapaaminen kansanedustaja Maria Guzeninan kanssa to 22.9 klo 11. Osallistujat Ulla 

Jauhiainen, Antti Piiroinen ja Niina Aho. 

 
Hallitukselle tiedotettavaa 
 
OAJ:n toimikuntien ja työryhmien työskentelystä 

 Kuultiin ajankohtaiset asiat OAJ:n toimikuntien ja työryhmien työskentelystä. 

Muut esille tulevat asiat 

Kansanedustajilta tullut kyselyä, voisivatko he osallistua joskus OAJ 

Pääkaupunkiseudun kokoukseen. Pohdittiin, voisiko heitä kutsua ennen kokousta 

esim. klo 17-18, ei kuitenkaan varsinaiseen kokoukseen.  

Toimintasuunnitelma on luonnoksena lisätty Dropboxiin. Jaostot voivat tehdä 

siihen muutosesitysehdotuksia.  
 

 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53 

 

  

kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
Ulla Jauhiainen Satu Lind 

 


