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Puheenjohtajan terveiset

8.12.2019

Olen innoissani, sillä Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on julkaissut varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit. Laatuindikaattorien tarkoitus on tarjota varhaiskasvatuksen järjestäjille ja
palveluntuottajille selkeät, kansallisesti yhtenäiset kuvaukset siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tulee
tapahtua, jotta se olisi laadukasta ja lapsen edun mukaista.
Innostun, kun varhaiskasvatuksen laatua kuvaavissa indikaattoreissa todetaan mm: ”Varhaiskasvatushenkilöstön korkeammalla koulutustasolla on myönteinen vaikutus ennen kaikkea henkilöstön
ammatillisiin asenteisiin, tietoihin ja taitoihin ja niiden kautta mahdollisesti edelleen lasten kehitykseen tai oppimiseen. Täydennyskoulutuksen sekä ammatillisen osaamisen tukemisen hyödyt näyttäytyvät erityisesti pedagogisen toiminnan tasolla.”
”Korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen osallistumisella on osoitettu olevan myönteinen yhteys
lasten kognitiiviseen kehitykseen, myöhempään koulumenestykseen, sekä sosiaalisten taitojen ja
itsesäätelytaitojen kehitykseen.”
”Varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen varhaiskasvatusyksikössä edellyttää
henkilöstön monipuolista ammatillista osaamista sekä varhaiskasvatukselle varattuja riittäviä
resursseja. Varhaiskasvatuksen tavoitteiden, henkilöstön kelpoisuuksien ja ammatillisen osaamisen välillä tulee olla yhteys.”
Suosittelen koko julkaisun lukemista, sisältö saattaa lisätä työhyvinvointiasi 
https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_T1319.pdf
Olen innoissani, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriön #oikeusoppia toteaa seuraavasti: Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja lapsen myöhemmälle oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti tehokas tapa tasata lasten perhetaustasta johtuvia oppimiseroja. Maan hallitus (Rinteen hallitus) päätti käynnistää vuonna 2020 ohjelman, jolla vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasaarvoa. Ohjelman avulla on tarkoitus etsiä vaikuttavia toimenpiteitä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin
edistämiseksi ja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä
sosioekonomisesta taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja,
sekä vahvistaa ja kehittää oppimisen tukea ja lukutaitoa. Lue lisää hyviä uutisia 
https://minedu.fi/laatuohjelmat
Odotan ensi keväänä käynnistyvää työmarkkinakierrosta, jossa meillä varhaiskasvatuksen opettajilla on yksi tavoite; siirtyminen samaan sopimukseen muiden opettajien kanssa. ”Olemme odottaneet sitä 30 vuotta”, kuten VOL ry:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa Lastentarhan 5/19 pääkirjoituksessaan. Tavoite on haasteellinen, mutta meille tärkeä. Annetaan kaikki tuki neuvottelijoillemme, OAJ on järjestönä tavoitteidemme takana. OAJ:n valtuusto päätti syyskokouksessaan
myöntää OAJ:n hallitukselle valtuudet päättää mahdollisista tarvittavista järjestöllisistä työtaistelutoimenpiteistä kaikkien avoinna olevien sopimusalojen osalta – mikäli työtaistelutoimenpiteiden
piirissä on enintään viisi prosenttia järjestön varsinaisista jäsenistä. Tätä jäsenmäärältään laajemmista työtaisteluista päättää valtuusto.
Kiitos teille kaikille antoisasta ELYn puheenjohtajakaudesta 2018-2019! Onnea Minttu, puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen! Minä jatkan edelleen ELYn hallituksessa ja muissa luottamustehtävissä.
Tavataan siis kevään tilaisuuksissa!
Levollista ja rauhallista joulun aikaa! Onnea uudelle vuodelle 2020!
Toivottaa

Merja 
”Tärkeintä yhteisössä on sen ihmiset”

ELYn HALLITUS 2020-2021
Syyskokouksessa 22.11.2019 valittiin hallitus ja hallituksen puheenjohtaja kaudelle
2020-2021. Tammikuun hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään hallitusten
jäsenten tehtävät.

Puheenjohtaja Minttu Ilveskivi-Hentilä
puheenjohtaja@ely.fi

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Hallituksen varajäsenet:

Merja Laitinen

Anna Romu

Elsi Kuosmanen

Terhi Hakkarainen

Sanna Salmi

Johanna Kylä-Kause

Lotta Lahtonen

Kirri Valli

Camilla Ojala

Juha-Pekka Tolamo

Riitta Ojanperä

Susanne Rantanen

Hanna Iso-Kuortti

Päivi Kokko

Saila Laatikainen

Elina Puhakka

Luottamusmiehet syksy 2019
ESPOO:
Pääluottamusmies JUKO Erja Lehtonen
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi
Luottamusmies lastentarhanopettaja Laura Raittola
p. 043 8259201, laura.raittola(at)espoo.fi
Varaluottamusmies lastentarhanopettaja Camilla Ojala
camilla.ojala(at)espoo.fi
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi

KAUNIAINEN:
Pääluottamusmies JUKO
Markus Lång , markus.lång(at)edu.grankulla.fi
Luottamusmies
Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi

KIRKKONUMMI:
Pääluottamusmies JUKO
Ann-Britt Romar, ann-britt.romar(at)kirkkonummi.fi
Luottamusmies
Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

Kirkkonummen jäsenilta 4.9.2019
ELYn jäsenilta järjestettiin Kirkkonummella Masalan päiväkodissa keskiviikkona 4.9.2019. Illan vieraana oli kirkkonummelainen päiväkodinjohtaja Sari Uotila. Mukana illassa oli sekä espoolaisia ja kirkkonummelaisia
varhaiskasvatuksen opettajia, päiväkodinjohtajia ja varhaiskasvatuksen
opettajia. Osa varhaiskasvatuksen opettajista toimii myös päiväkodin
varajohtajana.
Illan aiheena oli jaettu johtajuus, erityisesti varajohtajuus. Sari Uotila kertoi aiheesta ja samalla
käytiin yhteistä keskustelua. Keskustelu oli monipuolista ja esiin nousi tärkeitä asioita liittyen varajohtajan merkitykseen päiväkodissa sekä tehtävänkuvaan. Esiin nostettiin myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan, veon, merkitys jaetussa johtajuudessa varhaiskasvatuksessa.
Teksti ja kuva: Elsi Kuosmanen

Tiedettä, kulttuuria ja juhlaa
Lastentarhanopettajapäivillä
Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät järjestettiin Lahdessa
Sibeliustalossa 21.-22.9.2019. Lastentarhanopettajapäivät olivat
Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

Ohjelmassa oli upea kattaus historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta
sekä tiedettä ja kulttuuria. Lastentarhanopettajaliiton (nyk. Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry) puheenjohtaja Anitta Pakanen piti avajaispuheenvuoron, jossa hän korosti varhaiskasvatuksen opettajien roolia varhaiskasvatuksen kehittäjinä. Hän iloitsi
puheenvuorossaan siitä, että pikkuhiljaa on alettu ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan merkitys varhaiskasvatuksen laadun
näkökulmasta. Hän nosti puheessaan esiin myös varhaiskasvatuksen opettajien koulutustason noston maisteritasoiseksi. Opettajien
ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen käsitteli puheenvuorossaan tulevan kevään
neuvottelu- ja sopimuskierrosta.

Myös opetusministeri Li Andersson toi tervehdyksensä.
Hän kertoi puheessaan tulevien vuosien varhaiskasvatuksen kehittämisen linjauksista, joita ovat muun muassa
subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen,
ryhmäkokojen palauttaminen sekä osallistumisasteen
nostaminen. Hän nosti esiin myös varhaiskasvatuksen
opettajien aloituspaikkojen lisäämisen, mutta totesi samalla, että tarvitaan toimia myös alan houkuttelevuuden
lisäämiseksi. Vaikuttavan puheenvuoron piti myös presidentti Tarja Halonen. Hän korosti historian
tuntemusta ja valppautta edunvalvonnassa. Myös Halonen tunnusti opettajan merkityksen laadun
tekijänä.

Puheenvuorojen lisäksi oli tarjolla hyviä luentoja ja paneeleja
sekä hieno näyttely, joka oli toteutettu yhdessä lahtelaisten
päiväkotien kanssa. Lauantain ohjelma huipentui Lahden sinfoniaorkesterin konserttiin sekä Lastentarhanopettajaliiton
100-vuotisjuhlavuoden juhlaillalliseen. Sunnuntain päätöstilaisuudessa valittiin ensimmäistä kertaa Vuoden varhaiskasvatuskunta, joka oli Helsinki.

Ensimmäiset lastentarhanopettajapäivät järjestettiin Lahdessa vuonna 1949. Nyt liiton 100vuotisjuhlavuonna ympyrä siis sulkeutui, kun päivien järjestäjänä oli Lahti. Tämä oli myös viimeinen
vuosi, kun päivät järjestettiin tällä nimellä. Varhaiskasvatuslain ja uusien nimikkeiden myötä myös
liiton nimi muuttui Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi. Seuraavat Varhaiskasvatuksen opettajapäivät ovat Raumalla vuonna 2021.

Teksti: Minttu Ilveskivi-Hentilä
Kuvat: Merja Laitinen

Terveiset ELYn erityisopettajien illasta
31.10.2019
Tilaisuus järjestettiin Leppävaaran VPK- talossa. Ilta käynnistyi Leppävaaran VPK:n kannatusyhdistyksen edustajien valmistamalla runsaalla iltapalalla ja vapaamuotoisella keskustelulla. Iltaan
osallistui 25 laaja-alaista ja ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ELYn toimialueelta. Illassa mukana myös varhaiskasvatuksen asiantuntija Anita Vataja Espoon suomenkielisestä
varhaiskasvatuksesta. Ennen illan luennoitsijan osuutta käynnistimme yhteisen keskustelun. Seuraavassa tiivistelmää antoisan keskustelun sisällöistä.
Työolosuhteissa haasteina koettiin:






Puuttuvat tai soveltumattomat työtilat ryhmän ulkopuolisen työajan käyttöön, ergonomiaa ei
ole useinkaan huomioitu kalusteissa.
Aikuisten työtilojen rauhattomuus, paljon keskeytyksiä, työpuhelujen hoitamiseen ei rauhallisia tiloja.
Ryhmän ulkopuolinen työ toteutuu usein samaan aikaan muillakin opettajilla, tilojen akustiikka, valaistus ja ilmavaihto ovat usein puutteellisia.
Erityisopettajan työtehtäviin liittyvän materiaalin ja välineiden säilytyspaikassa sekä hankinnassa vaihtelevuutta.
Varhaiskasvatusyksikön esimiehen työ ja tehtävät vaativia, veon kanssa säännöllisten tapaamisten aikatauluttaminen osin haasteellista
 Kirkkonummen osalta todettiin, että Kirkkonummella on varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille osoitetut työtilat ryhmän ulkopuolisen
työn toteuttamiseen

Kehittämiskohteina työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemisessa tuotiin esille:








Laaja-alaisten/ryhmässä toimivien veojen konsultatiivisia, keskustelupohjaisia tapaamisia
toivottiin. Todettiin, että esim. Espoossa koordinoivan veon vetämät alue/pienaluetasoiset
kokoukset ovat ohjeistus- ja tietopohjaisia, ei useinkaan tilaa keskustelulle/kysymyksille/hyvien käytäntöjen jakamiselle.
Laaja-alaisen/ryhmässä toimivan veon työ on antoisaa ja mielenkiintoista. Työ toteutuu
monessa päiväkodissa ja ryhmässä. Työ on asiantuntijuuteen perustuvaa asiakas- ja vuorovaikutus- ja yhteistyötä. Työn on vaativaa ja kuormittavaa. Päiväkodissa ei usein ole muita erityisopettajia. Todettiin tarve ryhmämuotoisille, työnohjauksellisille tapaamisille jaksamisen tueksi.
Espoo: Laaja-alaisen veon työn kokonaisuutta toivottiin tarkasteltavan ja kohtuullistettavan.
Kokonaisuudet koettiin pääsääntöisesti liian suuriksi suhteessa työtehtäviin, vaikkakin työnkuva koettiin mielenkiintoiseksi.
Osaamisen ja ammattitaidon tukeminen koettiin merkittäväksi, veoille omaa koulutusta kaivataan. Todettiin, että ammattiryhmäkohtaisessa koulutuksessa on mahdollisuus myös tavata muita erityisopettajia.
 Hyvänä esimerkkinä pidettiin Helsingin mallia, jossa kaupunki tarjoaa kaikille erityisopettajille vaiheittain mahdollisuuden saada koulutusta Nepsy- menetelmästä.

Erityisopettajaillan 31.10.19 innostavana luennoitsijana toimi puheterapeutti Hannele Merikoski, aiheena: Esteetön viestintä
”Vammaiskeskeisestä kuntoutuksesta yhteisöllisyyteen tavoitteena inkluusio”

Kiitos osallistujille!  Tavataan taas keväällä 2020!
Asiat kirjasi Merja Laitinen

Mikä Sveot ry.?
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry. – Specialbarnträdgårdslärarna i Finland rf. eli
Sveot ry. on valtakunnallinen yhdistys ja se on perustettu vuonna 1979. Juuri nyt on meneillään 40vuotisjuhlavuosi. Jäseniä yhdistyksellä on tällä hetkellä liki 850 ja mukaan mahtuu vielä!
Sveot ry. on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton pedagoginen yhdistys. Sveot ry:n jäsenet ovat
suorittaneet erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen tutkintonsa (LTO/VO) lisäksi tai varhaiserityispedagogiikan maisteri -tutkinnon.
Elyn jäsen: jos olet koulutukseltasi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, etkä kuulu vielä Sveoihin,
niin liity mukaan linkistä
https://secure.tietotoimisto.fi/ws/sveot/
Jäsenmaksu 30e/ laskutetaan liittymisen yhteydessä. Jäsenlehti ilmestyy 4 krt/vuosi ja siinä on
VEO:n ammattitaitoa ja ammatissa kehittymistä tukevia artikkeleita.
Sveot ry:n kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestetään koulutusta. Lisäksi järjestetään alueellisia tapahtumia. Joka toinen vuosi on vietetty ’Erityisten perjantaita’ LTOL-päivien (tulevaisuudessa VOL-päivien) yhteydessä, jolloin on pidetty syyskokous sekä koulutusta. Tänä syksynä oltiin
Lahdessa 40-vuotisjuhlaseminaarin merkeissä.
Sveot ry. löytyy FB:stä haulla Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. Suljettu
ryhmä on jäsenmaksun maksaneille jäsenille ja avoin sivu on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.
Twitter @sveotry
Lisäksi kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden kannattaa käydä lukemassa blogia Tutkittua
varhaiskasvatuksesta. Suosittelen!
Terveisin
Kaarina Öst l.kaarina.ost(at)gmail.com
Sveot ry. hallituksen varajäsen

ELYn syyskokous ja pikkujoulut Glo Hotel
Sellossa 22.11.2019
ELYn pikkujoulut järjestettiin tänä vuonna perinteiseen tapaan syyskokouksen yhteydessä. Tällä kertaa iltaa vietettiin Leppävaaran kattojen yllä Glo
Hotel Sellon kokoustiloissa. Paikalla oli 40 elyläistä kokoustamassa sekä
viettämässä tunnelmallista iltaa joulubuffetista ja ohjelmanumeroista
nauttien.
Syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle
hallituskaudelle 2020-2021 Minttu Ilveskivi-Hentilä ja kokouksessa
kukitettiinkin sekä uusi puheenjohtaja että väistyvä puheenjohtaja Merja
Laitinen. Onnea Minttu ja kiitos Merjalle huikeasta kaudesta! Kokouksessa
valittiin myös hallituksen jäsenet sekä hyväksyttiin toimintasuunnitelma ensi
vuodelle. Kokouksen lopuksi esiteltiin vielä ELYn uudet nettisivut.
Syyskokouksen jälkeen oli vapaamman ohjelman ja pikkujoulujen vuoro. Ruokailun ohessa
saimme nauttia Isatou Ndown kauniista laulusta sekä Burleskitanssiryhmä Minkkien hulvattomasta
tanssiesityksestä, johon myös koko yleisö otettiin mukaan viimeiseen numeroon tanssimaan
yhdessä.

Ilta oli täynnä jouluista tunnelmaa, naurua, ruokaa ja juomaa sekä kohtaamisia vanhojen ja uusien
tuttujen kanssa. Kiitos kaikille osallistujille!

Teksti ja kuvat: Lotta Lahtonen

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n eli ELY:n toimialue on Kauniainen, Kirkkonummi ja Espoo. Yhdistyksen jäseniä ovat lastentarhanopettajatutkinnon, kasvatustieteiden kandidaatti- tai
maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat kelpoisia
toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.
Espoon seudun Lastentarhanopettajat toimii Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL ry:n paikallisena yhdistyksenä. ELY valvoo jäsentensä taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia, koulutuksellisia
ja oikeudellisia etuja.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen on yhdistyksen jatkuva tavoite. Yhteysopettajakartoitus
on säännöllistä. Tavoitteena on saada yhteysopettaja jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin, asukaspuistoon, kerhoon ja avoimeen päiväkotiin, jossa on varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivia elyläisiä. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat myös laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kieli- ja kulttuuriopettajat, koulujen esiopettajat sekä hallinnossa työskentelevät
elyläiset. Päiväkotien yhteysopettajille järjestetään koulutusta. Yhteysopettajien tehtävä on uusien
opettajien jäsenhankinta ja yhteysopettaja toimii lähikontaktina kentällä.
Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin aktiivisen ja
säännöllisen viestinnän kautta. ELYn edustajat osallistuvat Helsingin yliopiston valmistuvien varhaiskasvatuksen opiskelijoiden info-tilaisuuteen. Yhteistyötä Helsingin yliopiston ainejärjestö Ebe
ry:n kanssa vahvistetaan.

EDUNVALVONTA
Jäsenten työolosuhteita seurataan ja niihin vaikutetaan paikallisesti tekemällä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään
myös työsuojeluvaltuutettujen, työnantajan sekä paikallisten päättäjien kanssa joka kunnassa. Valtakunnallisesti yhdistyksen edustajia on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton VOL ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n toimielimissä. Yhdistys vaikuttaa VOL:n ja OAJ:n edustajiensa kautta
myös kaikkien jäsenten edunvalvontaan.
Jäsenistöä tiedotetaan ajankohtaisista varhaiskasvatuksen ja edunvalvonnan asioista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse sekä jäsentiedotteiden välityksellä. Yhdistys käy keskustelua jäsenistön kanssa jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään yhteistyössä luottamusmiesten ja paikallis- sekä alueyhdistysten kanssa.

VIESTINTÄ
Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Sosiaalisen median käyttöä vahvistetaan. Sähköpostirinkejä käytetään tiedottamisessa edelleen. Yhteysopettajan saaminen joka taloon, jossa on yksikin elyläinen, on tärkeää. Kaikille jäsenille lähetetään jäsentiedote sähköisenä
kaksi kertaa vuodessa sähköpostirinkien kautta. Yhdistyksen Facebook-sivuja ja kotisivuja päivitetään säännöllisesti.
Syys- ja kevätkokouskutsut ovat nähtävillä sähköisessä jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen internet-sivuilla. Kutsut lähetetään myös sähköpostirinkien kautta.
Tiedon tulee kulkea myös yhdistyksen, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten välillä. OAJ:n
Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa
tiedon välittäjinä.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Varhaiskasvatukseen vaikutetaan paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ:n ja VOL:n eri toimijoiden kautta tulevat asiat ohjaavat osaltaan yhdistyksemme toimintaa. Paikallista ja alueellista
vaikuttamista toteutetaan yhdessä muiden yhdistysten tarvittaessa myös kirjelmin ja kannanotoin.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti edustajiensa kautta OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja
LTOL- jaoston toimintaan. OAJ:n Uusimaan alueyhdistyksen tilaisuuksista tiedotetaan kirkkonummelaisia jäseniä. ELY:llä on edustajat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä
OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksissa.

KOULUTUS JA VIRKISTYS
Jäsenille järjestetään ajankohtaisia jäseniltoja, koulutuksia ja tapahtumia. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen voidaan järjestää virkistys- tai koulutustilaisuuksia.
Yhdistys kerää palautetta jäsentilaisuuksista. Palaute huomioidaan tilaisuuksia suunniteltaessa.

TALOUS
Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta ja seuraa talousarvion toteutumista kokouksissaan. Taloudenhoitaja esittelee säännöllisesti taloustilanteen yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

Näin tieto kulkee ELYssä…
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).
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
Varhaiskasvatuksen opettajien liittoon liittymismahdollisuudesta talonsa uusille
varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille.
Jokaisessa päiväkodissa (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen tai koulun tiloissa
toimiva) tulee olla yhteysopettaja. Yhteysopettajan sähköpostiosoite (HUOM!
henkilökohtainen sähköpostiosoite, ei työsähköposti!) ilmoitetaan yhdistyksen
jäsensihteerille: jäsensihteeri@ely.fi tai suoraan oman alueen rinkivastaavalle.






Jos talossa on vain yksi elyläinen, hän ilmoittautuu yhteysopettajaksi
Laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja kieli- ja kulttuuriopettajat
ilmoittautuvat lähimmän talon sähköpostilistalle
Jos vaihdat työpaikkaa, ilmoita siitä jäsensihteerille, ettei tiedon kulku katkea
Muistathan ilmoittaa myös sukunimenvaihdoksesta
Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla listalla tai ilmoittaa
oman sähköpostiosoitteesi suoraan jäsensihteerille. Työelämästä pysyvästi
poissaolevat ilmoittavat sähköpostiosoitteensa suoraan jäsensihteerille.

Rinkivastaavat alueittain:
Espoon keskus: Minttu Ilveskivi-Hentilä, minttu.ilveskivi(at)gmail.com
Espoonlahti: Camilla Ojala, camilla.ojala(at)espoo.fi
Tapiola: Anna Pohjakallio, anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi, jasensihteeri(at)ely.fi
Leppävaara: Saila Laatikainen, saila.laatikainen(at)kauniainen.fi
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi
Kauniainen: Riitta Ojanperä, ojanpera.riitta(at)gmail.com

OAJ:n TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUOSI 2019-2020
on pyörähtänyt vauhtiin. Lukuvuoden tavoite on työhyvinvoinnin paraneminen OAJ:n kaikissa jäsenryhmissä. Verkkosivuilla paljon tietoa! https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/#info-lukuvuosituo-tietoa-ja-jasenetuja


TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUODEN TEEMAT:

⊲ Elokuu: Unelmaduuni (työkyky, työtyytyväisyys)
⊲ Syyskuu: Aika riittää! (työaikakuormitus)
⊲ Lokakuu: Ope ja esimies jaksaa (psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus)
⊲ Marraskuu: Työympäristö kunnossa (työympäristö ja sisäilma, avoimet oppimisympäristöt)
⊲ Joulukuu: Hyvä ergonomia (tilojen suunnittelu, kalustus, melu)
⊲ Tammikuu: Johda ja toimi! (johtamistyö, hyvinvoinnin ja turvallisuuden johtaminen, itsensä johtaminen)
⊲ Helmikuu: Kaikkien on hyvä olla (häirintä, epäasiallinen kohtelu, toimiva työyhteisö)
⊲ Maaliskuu: Turvallinen fiilis (väkivalta- ja uhkatilanteet)
⊲ Huhtikuu: Perusta kuntoon (opettaja- ja esimiesresurssit, kelpoisuudet, töiden suunnittelu
ja mitoitus)


TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUODEN JÄSENEDUT:

Fiilismittari on jäsenetu, jossa jokainen jäsen kertoo fiiliksensä viikoittain vaihtuvaan kysymykseen. Fiilismittariin on lähetetty kutsu jäsenten OAJ:n omille sivuille ilmoittamaa sähköpostiin. Suoraa linkkiä ei ole OAJ:n nettisivuilla.
OAJ on tuottanut työhyvinvointiin videoita, jossa asiantuntija Minna Huotilainen kertoo aivoterveyden merkityksestä. Videota saa jakaa. Työkaluja opettajan hyvinvointiin
OAJ:n jäsenillä on työhyvinvoinnin lukuvuoden aikana tarjolla jäsenetuja fiilismittarin lisäksi. Academy of Brain verkkovalmennukset saa jäsenhintaan 19,90 € (norm. 129 €) ja Firstbeat Hyvinvointianalyysi 149 € (norm. 199 €)
Työhyvinvoinnin JÄSENEDUT: https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/


OAJ:n TYÖHYVINVOINTIHAASTE TYÖNANTAJILLE: Työhyvinvointi tehdään yhdessä!

Opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnilla on valtava merkitys koulutuksen, kasvatuksen ja
tutkimuksen laadulle sekä koko yhteiskuntamme sivistykselle ja hyvinvoinnille. Työhyvinvoinnin
lukuvuoden aikana OAJ:n #työhyvinvointihaaste nostaa esiin työnantajia, jotka sitoutuvat pitämään nykyistä paremmin huolta opettajien ja alan esimiesten työhyvinvoinnista.
LUE LISÄÄ: https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointihaaste/
HE OVAT JO MUKANA: https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointihaaste/#he-ovat-jomukana
HAASTA MUITAKIN KUNTIA MUKAAN: PS: Kirkkonummi ja Kauniainen eivät vielä ole mukana!
Työhyvinvoinnin lukuvuosi on myös
Educassa 24.-25.1.2020.
Terveisin

Merja Laitinen

OAJ:n työhyvinvointityöryhmän varajäsen

Olethan päivittänyt jäsentietosi
OAJ:n sivuille?
Kun tietosi ovat ajan tasalla, OAJ:stä sinulle lähetetty posti ja viestit tulevat oikeaan
osoitteeseen. Tieto esimerkiksi työnantajan vaihtumisesta, palkattomasta jaksosta,
opintojen päättymisestä tai eläkkeelle siirtymisestä ei välity jäsenpalveluun automaattisesti.
Päivitä jäsentietosi, kun yhteystietosi muuttuvat, sinulla on palkattomia jaksoja, työnantajasi tai työpaikkasi vaihtuu, kun valmistut, jäät eläkkeelle tai haluat tilata OAJ:n
kalenterin.
Tärkeää! Päivitä sähköposti-yhteystietoihin henkilökohtainen sähköpostisi. Näin
viestit tavoittavat sinut myös mahdollisen työtaistelun aikana.
Näin jäsentietojen päivittäminen onnistuu:
Jäsentietojen päivittäminen onnistuu kätevästi kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille
Omat tiedot -osioon. Kun kirjaudut sisään, voit mm. tarkistaa ja päivittää omat jäsentietosi, tarkistaa ja laskea jäsenmaksusi ja ilmoittautua koulutuksiin. Erityisen tärkeää
on pitää yhteystiedot ajan tasalla.
Näin kirjaudut OAJ:n sivuille
OAJ:n sivuille ja tiettyihin verkkopalveluihin kirjaudutaan jäsennumerolla, sähköpostiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla ja salasanalla. Löydät jäsennumeron jäsenkortistasi.
Jos käytät käyttäjätunnuksena sähköpostiosoitetta tai matkapuhelinnumeroa, niiden on
oltava tallennettuna jäsentietoihisi ensisijaisiksi yhteystiedoiksi.
Tarvitsetko salasanan?
Voit tilata uuden salasanan kirjautumissivun Unohditko salasanasi? -linkistä. Salasanan
tilausikkunassa voit valita, käytätkö salasanaa tilatessasi tunnistautumiseen jäsennumeroasi, sähköpostiosoitettasi vai matkapuhelinnumeroasi. Huomioithan, että henkilötunnuksen mahdollinen kirjain on kirjoitettava isoilla kirjaimilla.
Jäsenenä pääset hyötymään sisällöistä, jotka eivät näy kuin kirjautuneille käyttäjille.
Esimerkiksi jäsenetujen kampanjakoodit ovat ainoastaan kirjautuneiden jäsenten
saatavilla. Jäsenille koottu tieto onkin eräs keskeinen OAJ:n jäsenetu – kirjautuneena jäsenenä näet enemmän!

ELYn nettisivut ovat uudistuneet!
Käy tutustumassa osoitteessa www.ely.fi

Olethan käynyt tykkäämässä ELYn
Facebook-sivuista? Seuraathan sivuja!
@espoonseudunlastentarhanopettajatry

Educa2020 - Hyvinvointia opinpoluille, työhön
ja elämään kutsuu!
Suomen suurin valtakunnallinen opetusalan tapahtuma Educa täyttää 25 vuotta!
Juhlavuoden Educa järjestetään 24.–25.1.2020 Helsingin Messukeskuksessa, ja pääteemana on
hyvinvointi opinpoluilla, työssä ja elämässä.
Lähes 200 ohjelmanumeroa ja noin 450 esiintyjää yhteensä yhdeksällä lavalla ja viidessä eri seminaaritilassa.
Educa-tapahtumaan pääsee veloituksetta sisään rekisteröitymällä kävijäksi joko ennakkoon netissä tai paikan päällä. Rekisteröityä voi jo nyt osoitteessa https://educa.messukeskus.com/
Tutustu monipuoliseen ohjelmaan! https://educa.messukeskus.com/ohjelma/
Messuilla tapahtuu! https://educa.messukeskus.com/messuilla/ teemana mm.





Taide ja kulttuuri opetuksessa
Uudet pedagogiset tuulet
Varhaiskasvatus- pohja kaikelle oppimiselle
Moni- ja medialukutaito

Tammikuussa järjestetään perinteinen OAJ-risteily, joka starttaa heti Educa-messujen
jälkeen lauantaina 25. tammikuuta. Ensimmäistä kertaa sinulla on mahdollisuus lähteä
matkaan kenen tahansa ystäväsi kanssa.
Myynti Matkavekan sivuilla. Tervetuloa mukaan!

OVATKO TALOSI VAKAOPET OAJ:n JÄSENIÄ?
Nyt kannattaa toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet Opetusalan Ammattijärjestöön
OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!
https://www.oaj.fi/vakaope

Varhaiskasvatuksen opettaja: liittosi on OAJ!
OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Olemme ainoa ammattiliitto, joka vaatii varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien virka- ja työehtosopimusten siirtämistä opetusalan sopimuksiin.
Varhaiskasvatuksen opettajat ovat OAJ:n jäseniä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:n
(ent. LTOL) kautta. OAJ ja VOL ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestöjä, jotka tekevät työtä
varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.
OAJ valvoo kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Vakaope-sivulta löydät lisätietoja siitä, miksi varhaiskasvatuksen opettajien kannattaa liittyä
OAJ:n/VOL:n jäseneksi. Sivuilta löytyy tietoa meille kaikille OAJ:n jäsenyyden eduista ja konkreettisista edunvalvontatyön tuloksista.

https://www.oaj.fi/vakaope

UUSI JÄSEN SAA LAHJAN!
Kun liityt jäseneksi 21.9.2019–31.3.2020, saat liittymislahjaksi liikuntaja kulttuuriseteleitä 20 euron arvosta. Käyttöpaikkoja on yli 20 000 ympäri maata.
Voit valita lahjaksi myös 20 euron lahjoituksen Nenäpäivä-kampanjaan.
Kampanjan tuotoilla jo lähes miljoona lasta on saanut opetusta ja apua
koulunkäyntiin. OAJ on Nenäpäivän yhteistyökumppani.
Liittymislahjan saa vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kyselyn linkki lähetetään sähköpostilla jokaiselle kampanjan aikana liittyneelle uudelle jäsenelle.

Terveisin Merja Laitinen

ELYn hallitus toivottaa kaikille elyläisille
rauhallista ja tunnelmallista joulunaikaa!

