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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
 
 
 

 
Talous-
asiat 

 

  
Yhdistyk-
sen ta-
lous 

 

  
 
 

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase 
 

  
  
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 
              Hyväksyttiin EKOAY:n hakemus vaikuttamistilaisuuteen 
 
 
 
 
  
Jaostot 
  
  
VOL  
  
 Jaosto käsitteli kokouksessaan: 

 

• seuraava kokous 24.8 

• valtakunnalliset varhaiskasvatusopettajien päivät 24.-25.9, Rauma 

• edunvalvontailta suunnitteilla 

• marras-joulukuu työhyvinvointapahtuma 

• lapsen tuki 1.8 alkaen 
 
Merkittiin tiedoksi. 

  
  
YSI  
  
 • seuraava kokous 25.8 

• palkkakuviot 

• Uuden Hertta-palkkajärjestelmän käyttöönotto vrt.Sarastia 
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   Merkittiin tiedoksi. 
  
  
 
OAO 

 

  
 • Viime kokouksessa 31.5 keskustelua sopimusneuvotteluiden tilanteista  

• 12h opetusta tai ohjausta / osaamispiste 

• Tekijänoikeuksista ammatillisessa koulutuksessa 

• Keskusteltiin opettajien jaksamisesta ja vastuuopettajan/omaopettajan 
 jatkuvasti kasvavasta työmäärästä ja siihen liittyvästä resurssoinnista 
 eri oppilaitoksissa 

• La 27.8 Päiväristeily Hankoon 25:lle henkilölle. Mukana OAJ:lta erityis- 
asiantuntija Minna Vakkuri 

• La 17.9 Sieniretki (opastettu retki ja ruokailu hotelli Nuuksiossa) Nuuksioon 
 max. 25 paikkaa 

• Jaosto kokoontuu syksyn aikana kolme kertaa 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
  
  
YLL  
 • 19.8 YLL:n hallitus 

• 22.8 jaoston kokous 

• opiskelijoiden jaksaminen huolestuttaa (6kk:n jono psykologille) 

• opettajien jaksaminen myös huolestuttaa 

• menneet tapahtumat: 9.6 Hvitträsk ja Sirpalesaari. 

•  Suunnitteilla tuleville tapahtumille Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva ja edunvalvonta- 
               tilaisuus. 

• uramalli 
 

  

 

Merkittiin tiedoksi. 

  
 
  
JÄSENTOIMINTA 
  
Tiedottaminen ja viestintä 
  
Esitys Syksyn tavoitteena on yhä enenevästi aktivoida yhdistyksen verkkosivujen käyttöä jäsentoiminnassa-  

materiaalit JiiPeelle tiedoksi. Yhdistyksen tapahtumista voi kirjoittaa lyhyehköjä tarinoita ja juttuja, jotka 
voidaan em. sivustolla julkaista. FB-näkyvyys on riittävää kuvin ja lyhyin kuvakommentein.  Jaostojen 
kokoukset näkyviksi kalenteriin. 
 
Toistaiseksi Akavatalon pääovi on avoinna arkisin klo 16.00/ aulapalvelu siihen asti paikalla. Asia  



OAJ Pääkaupunkiseutu  Tiivistelmä 6/2022 3 (7) 
OAJ Huvudstadsområdet 
Rautatieläisenkatu 6  
00520 Helsinki 18.8.2022 
 

 
 

 

huomioitava iltapäivän koulutusten ja tilaisuuksien järjestämisessä/ ilmoitus osallistujille kehen voivat olla 
yhteydessä klo 16.00 jälkeen vastuuhenkilöistä.   
 

  Merkittiin tiedoksi. 
  
Koulutus ja muut tilaisuudet 
  
 Menneiden tapahtumien arviointi 
  
 Nuorten Akateemisten (NAY) Afterwork- ilta 5.8 klo 17.00 alkaen, paikkana Lasipalatsin sisäpihan terassi.  

Kutsuttujen liittojen jäsenet: Nuoret Ekonomit, Nuoret Lääkärien Yhdistys, Nuoret Juristit, Nuoret  
Psykologien Verkosto, HelYEA ja OAJ Pääkaupunkiseutu (yhdistykselle kustannukset?). Osallistujamäärä 
oli 15. Keskustelua nuoren opettajan eduista. 

 
11-14.7.2022 SuomiAreena. Mukana työvaliokunnasta tapahtumapäivien ajan Ulla Jauhiainen, Antti  
Piiroinen ja Niina Srbinoska. Myös Salla Sutinen, Emmi Thompson ja Hans-Joachim Schulze osallistuivat 
OAJ Satakunnan järjestämään illanviettoon 12.7. ja sovittuun kansanedustajatapaamiseen 13.7.22.   
    
OAJ Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan työvaliokuntien yhteistyöpalaveri SuomiAreenassa: kutsuimme 
OAJ Uusimaan Villa Einolaan ke 13.7.22. Tutustuimme työryhminä toisiimme miettien yhdessä mahdollisia 
yhteistyökuvioita tulevaisuudessa (koulutukset ja tilaisuudet). 

 
Tapasimme SuomiAreenassa ma 11.7.2022 vantaalaisen kansanedustajan Jussi Saramon (VAS), Vasemmis- 
toliiton 2. varapuheenjohtajan Minna Minkkisen, Vasemmistoliiton keskisen alueen toiminnanjohtajan  
Veera Kiretin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtavan rehtorin Maria Sarkkisen. Keskiviikkona 13.7, 
tapasimme vantaalaisen kansanedustajan Antti Lindtmanin (SDP), sekä espoolaiset kansanedustajat  
Inka Hopsun (VIHR) ja Mia Laihon (KOK) 

 
  
  
 Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta 

 
Tulevat tapahtumat 
 

22.8. klo 17.00 alkaen Akavatalossa (tilana Erkka) OAJ Pääkaupunkiseudun 
alueyhdistyksen valtuutettujen yhteinen tapaaminen/ mahdollinen valtuusto- 
aloitteen/ esityksen laadinta syysvaltuustoon marraskuulle, mukana alueyhdistyk- 
sestä varapj: t ja myöhemmin myös pj.  (& OAJ PKS: n ammatilliset valtuutetut).  
Antti Karetie ja Salla Sutinen hostaavat tilaisuutta. Antti Piiroinen on sijaisena. 

 
22.8. klo 17.00 alkaen Akavatalossa OAJ OAO: n G-vaalipiirin kokous (tilana Lappi)/  
ehdokkaat AO: n hallitukseen voivat laatia lyhyet esitykset (pp tms.) itsestään ja 
esittää ne tilaisuudessa. Näin saamme tiedoksi jäsenten halukkuuden osallistua 
AO: n hallitustyöskentelyyn vuosina 2023-2024.  Lisäksi vuosikokouksen vaalivalio- 
kuntaan valitaan jäsenet pääkaupunkiseudulta sekä Uudeltamaalta tilaisuudessa.  
Mahdolliset valtuustoaloitteet suunnitellaan marraskuun vuosikokoukseen 
yhteistoiminnallisesti em. päivänä 
 
OAJ:n hallitus on päättänyt toteuttaa yhdessä JHL:n kanssa laillisen mielenilmauksen 
Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmien vuoksi keskiviikkona 24.8.2022  
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Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä. OAJ:ssä valmistelutoimien  
yhteyshenkilöinä toimivat erityisasiantuntija Riina Mäkelälammi 
(riina.makelalammi@oaj.fi) ja viestintäpäällikkö Heikki Pölönen 
(heikki.polonen@oaj.fi). 
 
 
27.8.2022 Hyvinvointia luonnosta, Luonnon päivä Nuuksiossa, omavastuu 15 euroa. 
OAJ: n asiantuntijana tilaisuudessa Petra Kirkko-Jaakkola.  Päivän aikana on mahdolli- 
suus nauttia aamiainen ja päivällinen kollegoiden hyvässä seurassa, tutustua  
Nuuksion lJuha-Pekka Finnilä, Hannele Moisander ja Antti Piiroinen osallistuvat. 
 
27.8.2022 OAO-jaoston kesäristeily ammatillisen jaoston jäsenille Hankoon, 
Eckerö Linen M/S Finlandia, omavastuu 25 euroa, osallistujamäärä max. 25 opettajaa 

 
Työhyvinvointimatinea syksyllä. Ohjaavaa työyhteisökoulutusta/kolme erillistä  
koulutuspäivää teemasta. Teeman mukaisesti toivotaan osallistujalta osallistumista  
kaikkiin koulutuspäiviin. Ajankohdat ke 14.9, ke 12.10 ja ke 9.11. Mainos tulossa 
 
Musiikkioppilaitosten edustajien lounastapaaminen to 8.9. Akavatalolla 
(etsitään uusi ajankohta, koska Toivo on estynyt tulemaan ko.päivänä.) 

 
Eläkeinfo 27.9. 22, iltatilaisuus Akavatalossa, ilmoittautumisaika 1.9. alkaen 

 
Tarjoamme yhdistyksellenne teatterivierailun tai pikkujouluohjelmaa joulukuussa 

2022. Pulcinella – Tanssiva kutale on aikuisten nukketeatteriesitys, jonka voi helposti 

tuoda melkein millaiseen tilaan tahansa, esimerkiksi kokoustilaan tai ravintolaan.  

Tarjoamme myös mahdollisuuden tilata näytös juuri perustettuun Nukketeatteri- 

taloon Helsingin Pakilaan (Lepolantie 19). Saatu tiedoksi – ajatuksia aiheesta? 

 

Teatteri Pensas toteuttaa TUNDRA – draama tunnetaitojen tukena (4 op) – 

koulutuksen, joka pitkästä aikaa päästään toteuttamaan ihka oikeana lähikoulutuk- 

sena tai oikeammin koulutuksina, yksi kokonaisuus järjestetään Helsingissä 2.9.-1.10. 

ja toinen Turussa 23.9.-5.11. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus, joten ne ovat 

osallistujille maksuttomia, mutta edellytys on, että toimii opettajana peruskoulussa, 

lukiossa, vapaassa sivistystyössä, ammatillisessa tai taiteen perusopetuksessa.  

Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta draamatyöskentelystä.  

Mukaan mahtuu 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen sähköpostilla 

osoitteeseen teatteripensas@gmail.com. Kerrothan kumman kaupungin  

koulutukseen ilmoittaudut, kiitos! 

 

ke 5.10 MOP-päivä Akavatalolla klo 17, jonne tilataan aikuisten nukketeatteriesitys,  

Pulcinella. Vastuujärjestäjät Niina Srbinoska, Juha-Pekka Finnilä, Antti Karetie ja Toivo Heikkilä. 

 

pe 7.10 MOP-päivän illallinen+ vala Katajanokan kasinolla,merisalissa. 

Vastuujärjestäjät Salla Sutinen, Emmi Thompson, Sanna Toivanen ja Toivo Heikkilä. 

 

3.11 Eläkeinfo, Akavatalo 

 

mailto:riina.makelalammi@oaj.fi
mailto:heikki.polonen@oaj.fi
mailto:teatteripensas@gmail.com
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la 17.12 JOPE-risteily Tallinnaan 

 
 
 

  

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
  
Esitys Ei esityksiä. 
  
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
  
  
Koululii-
kunta-
liitto 

 

  
 Keskusteltiin liikuntavastaavien nimittämisistä oppilaitoksiin. Tiina Pesonen ja 

Antti Piiroinen ideoivat asiaa. 
 

 

Merkittiin tiedoksi. 
  
  
  
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
  
Esi-
tys 

Kuullaan ajankohtaista alueasiantuntijalta ja puheenjohtajalta: 
Jatkossa OAJ: n puheenjohtaja Katarina Murron tapaaminen & yhteistyön rakenta- 
minen. Vantaa on sopinut tapaamisesta helmikuulle. Yhteyshenkilö on Jukka Mölsä. 
Mukana ovat ammatillinen, VAKA ja YSI). 
 
Esitetyt päivämäärät tapaamiselle (aiemmat päivämäärät eivät ole enää käytössä):  

o 23.11.  
o 24.11. 
o 1.2. 
o 2.2. 
o 16.3. 
o 23.3. 

 
OAJ:n työhyvinvointirahastolta saatu yhdistykselle anottu koulutusraha 12 000e.  
Työhyvinvointimatinean järjestämiseen (syksy 2022 ja kevät 2023): kolmen luennon 
kokonaisuus, jonka tavoitteena on opettajan työssä jaksamisen ja työstä palautumisen 
tukeminen ja metodologisten menetelmien hyödyntäminen työhyvinvoinnin tunnista- 
misessa. Kyseessä ei ole työnohjaus- siitä laaditaan erillinen lisäselvitys rahastolle 
tiedoksi. 

 
Alueelliset YT-päivät Akavatalolla 3.-4.11.2022 YT-elimissä (mm. luottamusmiehet, 
työsuojeluvaltuutetut) toimiville jäsenille yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa. 
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JÄSENASIAT 
 
Toimistosihteeri Virve Björklundin kanssa sovittu, että hän laatii jatkossa kauppatoimintoja varten ns.   
nollatiketin hallituksen jäsenille. Tällöin hallituksen jäsenen ilmoittautuessa koulutuksiin tai tilaisuuksiin 
omavastuuta ei tarvitse maksaa, vaan hän kirjautuu nollatiketin haltijana kulloiseenkin tilaisuuteen. Henkilö- 
määrää kuhunkin tilaisuuteen on täten helpompi seurata/ nähdään todellinen osallistujamäärä paremmin  
reaaliaikaisesti. Max. 3-6 henkilöä suhteessa osallistujamäärään. Nollatiketin ehtona on, että hallituksen jäsen 
toimii vastuuhenkilönä (host) . 
 
Todettiin, ettei ole tarpeellista.    
 
 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

  
 • Syksyn kokousaikataulu toimintakalenterissa 2022  

• OAJ pks:n sivuille pitäisi lisätä valokuvat. Mikäli sinun kuvaasi ei vielä ole siellä, 
 niin lähetä kuva Jiipeelle 
 

Seuraava kokous 
 

• Hallituksen seuraava kokous 15.9 klo 18. 
 

  
Kokouksen päättäminen 
  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20 
  
  
   

 kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
 Ulla Jauhiainen Niina Srbinoska 
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