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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
 
Hyvät elyläiset 
 
Taas on kaunis syksy vaihtumassa talveksi. Lähipäiviksi onkin luvattu lumisateita. Toivotaan 
että lumisateet vievät harmauden ja pimeyden mennessään. 
 
Syksy on ollut kiireistä aikaa. Olemme olleet huolissamme etenkin Espoon 
varhaiskasvatukseen kaavailluista säästöistä. Tämä on tuottanut jäsenistöltämme paljon 
kyselyitä ja yhteydenottoja. Jäsenistö on huolissaan, kuten mekin hallituksessa. Olemme 
laatineet kannanoton, jotta säästöjä ei suunnitellun mukaisesti toteutettaisi, ja kannanotolla 
oli myös vaikutusta.  
 
Säästöiltä emme kuitenkaan tule välttymään. Tämä on tosiasia. Budjetti on kova ja säästöjä 
on saatava aikaan, valitettavasti myös varhaiskasvatuksessa. Se miten säästöt toteutetaan, 
on asia, johon me jäsenet voimme toivon mukaan aktiivisuudellamme vaikuttaa.  
Voimme vaikuttaa myös poliittisiin päätöksiin sekä kunnallisten elinten kokoonpanoon 
äänestämällä vaaleissa. Seuraavat kuntavaalit ovat sunnuntaina 9.4.2017. Seuraamme 
aktiivisesti ehdolle asettuvia henkilöitä sekä heidän kantojaan meitä koskettaviin asioihin. 
 
Myös positiivisia asioita mahtuu syksyyn: opetushallitus on päättänyt 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulee 
ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista 
päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Paikalliset 
suunnitelmat valmistellaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön 1.8.2017. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeinen tehtävä on tukea ja ohjata 
varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää yhdenvertaisen 
ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista koko maassa. Perusteet antavat 
yhtenäisen viitekehyksen paikallisten suunnitelmien laadintaan haastaen kaikki 
varhaiskasvatuksen ammattilaiset mukaan alueelliseen yhteistyöhön lasten eheän 
oppimisen polun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.  
 
Haluan vielä kiittää helmikuussa eläkkeelle jäävää Titta Tossavaista usean vuoden 
yhteistyöstä sekä toivottaa onnea uudelle Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajalle 
Virpi Mattilalle. 
 
Mukavaa pikkujouluaikaa kaikille! 
Camilla Ojala 
 
 
 

 
 

 
 

 



ELYN HALLITUS 2016-2017 
 

Puheenjohtaja 

Camilla Ojala p.040-7726959 

puheenjohtaja@ely.fi 
etunimi.sukunimi@opettaja.fi 

Lehtikasken pk, Espoo  

    
Sihteeri 

Elsi Kuosmanen  
sihteeri@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  

Jolkbyn pk, Kirkkonummi 

vara: Terhi Hakkarainen   
   

Jäsensihteeri 

Sanna Salmi   
jasensihteeri@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi 
Karamäen pk, Espoo  
vara: Eija Salo-Mattila 

 
Tiedottaja 

Lotta Lahtonen 
tiedottaja@ely.fi 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  
Lansantien pk, Espoo  

vara: Kirri Valli  

 

Varapuheenjohtaja 

Hanna Iso-Kuortti 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi 
 Ruusutorpan koulu  

    
   

 Riitta Ojanperä 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi          
Kielikylpy Grani, Kauniainen 

 vara: Anna Pohjakallio 

 

Merja Laitinen 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi   

Mäkkylän pk, Espoo 

 Vara: Päivi Kokko    

    

Elina Puhakka 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi  

Jorvin pk, Espoo 

vara: Henrietta Suomalainen 

 
Minttu Ilveskivi-Hentilä 

etunimi.sukunimi@opettaja.fi 
 Meriveden pk, Espoo 
 vara: Johanna Viianen

 
 
 
 

 



ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa 
 

 
 

Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuusto:  
Hanna Iso-Kuortti (valtuuston varapuheenjohtaja) 
Camilla Ojala 
Marjatta Reiman (vara)      
Sari Utriainen (vara) 
Elina Puhakka (vara) 
Riitta Ojanperä (vara) 

 
 
LTOL hallitus:  
Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri), koulutuspoliittisen työryhmän jäsen  
 
 
LTOL työmarkkinapoliittinen työryhmä: 
Hanna Iso-Kuortti   
 
 
OAJ valtuusto: 
Hanna Iso-Kuortti valtuutettu, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen 
Erja Lehtonen (vara) 
Merja Laitinen (vara) 
 

 
OAJ hallitus:               
Hanna Iso-kuortti, 31.12.16 asti 
 
 
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY):  
Soili Latvala, varapuheenjohtaja  
Merja Laitinen, hallituksen jäsen ja toinen tiedottaja                 
Erja Lehtonen (vara)                
Camilla Ojala (vara)     
  
    
OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus: 
 Elsi Kuosmanen 
 Seija Salminen 
 Hannele Stafford (vara) 
Terhi Hakkarainen (vara) 
 
 
 
 
 
 



OAJ Pääkaupunkiseudun (OAJ PKS) alueyhdistyksen hallitus:  
Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja 
Merja Laitinen 
Soili Latvala (vara) 
 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto: 

     Merja Laitinen 
      Camilla Ojala 
      Lotta Kivelä 
      Sanna Salmi (vara) 
      Kirri Valli (vara) 
      Riitta Ojanperä (vara) 
      Elina Puhakka (yksityisten vara) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT 
 

ESPOO :  
Terttu Salonen (varhaiskasvatus) 
Nina Rantala (esimiehet) 
  
KAUNIAINEN: 
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt) 

  
  

LUOTTAMUSMIEHET 
 

Espoo: 
Pääluottamusmies Erja Lehtonen,  
Pääluottamusmiestoimisto, PL 114, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
käyntios. Kamreerintie 2, 5krs,  
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi  
 
Varaplm terveyskeskushammaslääkäri Sari Louko-Kosonen,  
Nöykkiön hammashoitola, PL 2402, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
sari.louko-kosonen(at)espoo.fi   
 
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus; esimiehet, hallinto: 
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen, 
Mäkkylän päiväkoti, PL 65207, 02070 ESPOON KAUPUNKI,     
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi  
 
Varaluottamusmies päiväkodinjohtaja Jaana Taskinen, 
Hiirisuon asukaspuisto, PL 92302 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 046 877 3567, jaana.taskinen(at)espoo.fi  
 
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus;  
lastentarhanopettajat ja erityislastentarhaopettajat: 
Luottamusmies lastentarhanopettaja Laura Raittola, 
Pikku Karhun päiväkoti, PL 81303, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 043 8247 057 tai 046 8773 565, laura.raittola(at)espoo.fi 
 
Varaluottamusmies Camilla Ojala 
Lehtikasken päiväkoti, PL 34304, 02070 ESPOON KAUPUNKI,  
p. 040 7726 959, camilla.ojala(at)espoo.fi 
 
Kauniainen: 
Pääluottamusmies     Markus Lång , markus.lång(at)edu.grankulla.fi 
Luottamusmies             Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi 

 
Kirkkonummi: 
Pääluottamusmies  Sari Melkko, sari.melkko(at)kirkkonummi.fi 
Luottamusmies       Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi 
 



Ajankohtaista pääkaupunkiseudulla 
 
Kunnat valmistelevat talousarvioesityksiään, päättäjät ja virkamiehet ovat jälleen kovan 
edessä: säästää pitäisi, mutta mistä? Vaikka talousarvioon varatut määrärahat eivät 
pienentyisikään, niin ainakin samalla rahalla olisi selvittävä yhä suuremman lapsimäärän 
kasvatuksesta ja opetuksesta. Kysymme, säilyykö laatu? Karsitaan, muokataan, 
tehostetaan – mistä? Näyttää siltä, että lapsilta ja lapsiperheiltä. 
 
Samaan aikaan pääkaupunkiseudun kunnat näyttävät yhteistuumin suosivan entistä 
enemmän yksityistä varhaiskasvatusta, miksi? Omaa toimintaa on vaikea kasvattaa. Silti 
tilat loppuvat, ryhmät kasvavat, pätevästä henkilökunnasta on puute, sijaisista 
puhumattakaan. Tämä pulma on palveluntarjoajien yhteinen. Lastentarhanopettajilta – 
luovia kun olemme – edellytetään entistä enemmän työpanosta, venymistä, 
muutoshalukkuutta ja osaamista. Mihin olemme lopulta valmiita? 
 
Haluaisitko palkan kaikesta tehdystä työstä? Vai oletko valmis työskentelemään 
ilmaiseksi, käyttämään omaa aikaasi työntekoon? Jääkö silloin aikaa perheelle, 
harrastuksille, rentoutumiselle? 
 
JOKU ROTI! 
 
Vuosityöaikamalli voisi tasoittaa nykyistä oravanpyörää lisääntyneen työn 
kuormittavuuden ja työmäärän, ilmaisen työn sekä sen myötä vähenevän vapaa-ajan 
suhteen. Valtakunnan tasolla työstetään tällä hetkellä kaikissa opettajaryhmissä 
vuosityöaikamalleja. Niiden tavoitteena on saada mm. kaikki työ työajalle, työaikaa 
joustavasti ja tarpeen mukaan käyttäen. Mallista hyötyy niin työnantaja kuin työntekijäkin. 
Lastentarhanopettajien yhdenlainen vuosityöaikamalli on kokeilua vaille valmis, 
halukkaita kokeilijoita etsitään ympäri Suomen.  
 
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys järjestää alueyhdistyksenä kaikille opettajille sekä 
LTOL-jaoston varhaiskasvatuksen ammattilaisille kohdennettua koulutusta, virkistystä, 
tapahtumia ja infoja ajankohtaisista asioista. Viime aikoina esimerkiksi esimiesilta, 
varhaiskasvatuslaki-ilta, yksityisillä työnantajilla työskentelevien lastentarhanopettajien 
ilta, sekä edunvalvontaan ja hyvinvointiin painottuvia KOPE- (kokenut opettaja) ja VOPE- 
(virtaa opettajille) tapahtumia. 
 
Kuntavaalit ovat tulevana vuonna myös toiminnassa vahvasti mukana. Espoon Seudun 
Lastentarhanopettajille tapahtumia ja tietoa löydät omien ELY.fi-sivuston lisäksi EKPY 
(OAJ Espoon-Kauniaisten paikallisyhdistys), KOAJ (OAJ Kirkkonummen 
paikallisyhdistys), OAJ Pääkaupunkiseudun, OAJ Uusimaan, LTOL:N ja OAJ:n 
verkkosivuilta sekä sosiaalisesta mediasta. 
 
Voimia arvokkaaseen työhönne! 
Hanna Iso-Kuortti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KUNTAVAALIT 2017 
 
Haluatko vaikuttaa siihen, ketkä kasvatuksesta ja opetuksesta päättävät? 
Oletko ehdolla päättäjäksi?  
Kuuntele ehdokkaita – miten he suhtautuvat varhaiskasvatukseen ja sen 
kehittämiseen. Ole aktiiv inen ja vaikuta lukemalla, kysymällä, kuuntelemalla ja 
ennen kaikkea – äänestä, kun sen aika koittaa!  
Opetusalan ammattijärjestö OAJ julkaisi kuntavaalitavoitteet 5.10.2016. 
Tavoitteiden alle on avattu hyv in lyhyesti sitä, miten ne voivat näkyä, vaikuttaa 
ja mitä ne tarkoittavat varhaiskasvatuksessa ja lastentarhanopettajien työssä.  
 

Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus turvataan joka puolella 
Suomea 

Subjektiiv inen oikeus v arhaiskasv atukseen, ryhmäkoot, henkilöstömitoitus, 
v arhaiskasv atuksen laatu, lapsen oikeus opetukseen ja kasv atukseen, lapsen 
tarv itsemat tukitoimet, kotouttaminen 

Opettajien osaaminen on paras laadun tae 
Opettajien koulutusmäärät, opettajien määrä, henkilöstön osaamisen 
kehittäminen, täydennyskoulutus, v arhaiskasv atuksen johtaminen, pedagogiikka 

Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi 
Työnteon edellytykset ja olosuhteet – turv alliset ja terv eelliset tilat, säästöjä v ai 
satsaamista, pitkän aikav älin suunnitelma ja tav oitteet v arhaiskasv atuksen 
kehittämiseksi 

Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin 
Laadukas v arhaiskasv atus on v etov oimaista ja houkuttelee lapsiperheitä ja 
v eronmaksajia kuntaan. Katso myös Lastentarhanopettajaliiton v ideo: Mitä tekisit 
2 mrd eurolla – Varhaiskasv atus tuottaa hyv in! 
https://www.youtube.com/watch?v =L_deaAU2RY0 

 
Lisää kuntavaaleista mm. OAJ:n ja LTOL:n sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa! 
 

 
 
 
 

 

 



ELY järjesti JÄSENILLAN 
erityislastentarhanopettajille ja muille aiheesta 
kiinnostuneille  keskiviikkona 19.10.2016 
Valtuustotalon kahviossa Espoon keskuksessa. 
 
Illan vieraana oli Titta Tossavainen Espoon Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja.  
Tilaisuuteen saapui liki 65 jäsentämme. He edustivat monipuolisesti varhaiskasvatuksen 
toimialaa: keltoja, reltoja, eltoja, päiväkodin johtajia, varajohtajia, esiopettajia ja 
lastentarhanopettajia Espoosta ja Kirkkonummelta 
 
Illan sisältöinä oli mm: 

- Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän muutos 2007 – 2025 
- Vieraskielisen varhaiskasvatusikäisten väestön muutos 2007- 2015 
- Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus palvelurakenne ja talouslukuja 
- Muutokset varhaiskasvatuslakiin ja päivähoitoasetukseen (lapsen oikeus 

varhaiskasvatukseen ja suhdeluku) sekä asiakasmaksut 
- Valtion Talousarvio-esitys 2017, esimerkkejä kuntavaikutukseen 
- Vasu 2016  / 18.10.16 
- Kuusikko-kunta vertailua, tuen järjestämisen osalta 
- Espoon Talousarvio 2017 valmistelu ja eteneminen, talouden tasapainotus 
- Tuen järjestämisestä ja kustannuksista palvelualueittain 
- Vuoden 2011 Tuen järjestämisen periaatteiden toteuttamisen arviointi 

Tuen järjestämisen linjausten uudistamistyö herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. 
Keskustelun johtopäätöksenä voitaneen todeta, että palvelualueilla ja eri tehtävissä 
työskentelevillä erityislastentarhanopettajlla on hyvin erilainen kokemus  
viestinnästä/tiedonkulusta sekä tuen järjestämisen uudistamistyöhön osallistumisesta.  
Titta Tossavaisen runsas esitysmateriaali lähetettiin osallistujille, jotka jättivät 
tilaisuudessa yhteystietonsa.  
 
Yhteisellä tilaisuudellamme oli vaikuttavuutta: ”Kot-linjausten aikataulua tarkistetaan, 
vaikkakin ne on uusittava” totesi Titta Tossavainen Jäseniltamme jälkeen. 
Titta Tossavainen jää eläkkeelle helmikuussa 2017. Puheenjohtajat Camilla Ojala ja 
Hanna Iso-Kuortti kiittivät yhdistyksemme puolesta Titta Tossavaista vuosien aktiivisesta 
yhteistyöstä Puutarha-lahjakortilla ja kukkakimpulla. 
 
Kiitos osallistujille! 
Hyvää Syksyä teille kaikille! 
Merja Laitinen 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
KUTSU ELYN SYYSKOKOUKSEEN 

   
  
Aika: 19.11. klo 17.30-18.30 
 
Paikka: Sokos Hotel Presidentti  
 
Osoite: Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 
 
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n sääntömääräisessä 
syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. 

 
 

 
TERVETULOA! 

 

 
 

ELY Facebookissa! 
Kuuluthan ELYn Facebook-ryhmään? Ryhmässä tietoa tulevista 
tapahtumista ja koulutuksista, ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksen 
kentältä ja keskustelua jäsenten välillä. Ryhmä löytyy Facebookista 
nimellä Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry ELY. 

 
Muista myös ELYn nettisivut osoitteessa  
    www.ely.fi 
 

 
  



Kulkeeko sähKulkeeko sähköposti?köposti?   
  
ELY, OAJ:n Espoon ja Kauniaisten sekä Kirkkonummen paikallisyhdistykset, LTOL ja 
OAJ tiedottavat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sähköpostin välityksellä. Jokaisella 
jäsenellä on oikeus ja velvollisuus olla näiden sähköpostiviestien saavutettavissa. 
Ratkaisu tähän on tiivis yhteysopettajaverkosto ja alueelliset sähköpostiringit 
(Tapiola, Leppävaara, Espoon keskus, Matinkylä-Olari, Espoonlahti, Kirkkonummi, 
Kauniainen). 
 
Päivitimme kesän ja syksyn aikana yhteysopettajia. Määräaikaan mennessä tietonsa 
päivitti 75 yhteysopettajaa ja lisäksi olemme saaneet 50 uutta yhteysopettajaa. Kiitos 
kaikille yhteysopettajille! Yhteysopettajapäivitys-arvonnassa 100 € lahjakortin voitti Jani 
Kuosmanen ja 50 € lahjakortin Kirsi Kokko. Onnea voittajille! 
  
Yhteysopettaja on tärkeä linkki yhdistyksen ja jäsenistön välillä. Hän kerää talonsa 
elyläisten sähköpostiosoitteet ja välittää yhdistykseltä saapuvat sähköpostiviestit 
edelleen. Yhteysopettaja opastaa muita elyläisiä ja kertoo yhdistykseen ja 
Lastentarhanopettajaliittoon liittymismahdollisuudesta talonsa uusille 
lastentarhanopettajille ja sosionomeille. 
  
Jokaisessa päiväkodissa (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen tai koulun tiloissa 
toimiva) tulee olla yhteysopettaja. Yhteysopettajan sähköpostiosoite (HUOM! 
henkilökohtainen sähköpostiosoite, ei työsähköposti!) ilmoitetaan yhdistyksen 
sihteerille: sihteeri@ely.fi tai suoraan oman alueen rinkivastaavalle. 
 
-Jos talossa on vain yksi elyläinen, hän ilmoittautuu yhteysopettajaksi 
 -Kun yhteysopettaja vaihtuu, on muuttuneet yhteystiedot ilmoitettava 
rinkivastaavalle, ettei tiedon kulku katkea 
-Muistathan ilmoittaa myös sukunimenvaihdoksesta 
-Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla listalla tai ilmoittaa oman 
sähköpostiosoitteesi suoraan sihteerille. Työelämästä pysyvästi poissaolevat 
ilmoittavat sähköpostiosoitteensa suoraan sihteerille. 
 
 
 
Rinkivastaavat alueittain: 
 
Espoonlahti: Minttu Ilveskivi-Hentilä   minttu.ilveskivi(at)gmail.com 
Espoon Keskus: Eija Salo-Mattila  e.salo.mattila(at)gmail.com 
Tapiola: Anna Pohjakallio   anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi 
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi   sanna.salmi(at)opettaja.fi 
Leppävaara: Merja Laitinen   merja.laitinen(at)opettaja.fi 
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen            terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi 
Kauniainen: Riitta Ojanperä   riitta.ojanpera(at)opettaja.fi 
  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HUOM! HUOM! HUOM! 
 
Olethan päivittänyt yhteystietosi jäsenrekisteriin sivuilla 
oaj.fi -> jäsensivut.  Erityisesti sähköpostiosoite olisi tärkeää olla 
ajan tasalla! Tällä hetkellä monella jäsenellä on rekisterissä 
vanhentunut sähköpostiosoite.  
 
Nyt siis äkkiä tarkistamaan ja päivittämään tiedot ajan tasalle! 
 


