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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

28.5.2020

Kevät 2020 muistetaan varmasti! Vuoden alussa katseet olivat jo vahvasti tulevissa
työmarkkinaneuvotteluissa. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien siirto Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta
(KVTES) Kunnalliseen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen
(OVTES) näytti olevan lähellä. Myös kiky-tunnit olivat oikeutetusti poistumassa.
Kunnes tuli korona ja mullisti neuvottelutilanteen. Neuvottelutulos oli lähellä vappuaattona, mutta se kaatui muiden järjestöjen toimesta.
Korona mullisti paljon muutakin kuin työmarkkinaneuvottelutilanteen. Päiväkotien
arki muuttui hetkessä ja yhdistyksellekin tuli huolestuneita yhteydenottoja koskien
lomautuksia sekä terveyttä ja turvallisuutta. Olemme tehneet näiden asioiden tiimoilta tiivistä yhteistyötä luottamusmiesten ja työsuojelunkin kanssa.
Mediassa korostui päiväkotien tehtävä kriittisten alojen työntekijöiden lasten hoitopaikkana, ja siten vanhempien työssäkäynnin mahdollistajana. Tämä työvoimapoliittinen näkemys tietenkin oli myös totta. Puheissa unohtui kuitenkin se oleellinen
asia, jonka moni opettaja ja johtaja tiesi. Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle oli edelleen keskiössä. Sitä ei korona poistanut.
Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja johtajat ottivat erinomaisesti uuden
tilanteen haltuun. Huolehdittiin läsnä olevien lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta turvallisuuden tunnetta unohtamatta, ja huomioitiin myös kotiin jääneet lapset. Samalla otettiin haltuun uusia menetelmiä tehdä työtä.
Kevään lopuksi saimme kauan odotettuja uutisia! 28.5.2020 solmittiin työmarkkinaneuvotteluissa neuvottelutulos, jossa kiky-tunnit poistuvat, saamme yleisen tason
korotukset palkkoihin ja mikä parasta – kunnissa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet siirtyvät Kunnalliseen opetusalan henkilöstön virka- ja
työehtosopimukseen! Sen eteen on tehty vuosikymmeniä työtä. Sillä on vaikutusta
tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajien neuvotteluasemaan, se korostaa
varhaiskasvatuksen opettajien opettajuutta ja se varmasti lisää myös alan vetovoimaa!
Kevät on kääntymässä kesäksi. Myös kesä näyttää poikkeavan aiemmista vuosista
ja syksystä emme vielä tiedä. Toivottavasti jokainen varhaiskasvatuksen opettaja,
erityisopettaja ja johtaja saa ansaitsemansa tauon työstä ja riittävän loman palautumiseen.
Toivon, että syksyllä voimme jälleen tavata myös ELYn tilaisuuksissa!
Hyvää kesää!
Minttu Ilveskivi-Hentilä
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HALLITUKSEN ESITTELY
Minttu Ilveskivi-Hentilä Puheenjohtaja
Minut valittiin ELYn puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. Kiitos luottamuksesta! ELYn hallituksessa olen ollut vuodesta 2016 alkaen ja kauden
2018-2019 toimin ELYn varapuheenjohtajana.
Olen myös OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksessä hallituksen jäsen sekä OAJ pääkaupunkiseudun VOL-jaoston jäsen. Lisäksi olen
VOLn valtuuston jäsen sekä OAJn valtuuston varajäsen.
Tällä hetkellä olen opintovapaalla varhaiskasvatuksen opettajan tehtävistä. Opiskelen
varhaiskasvatuksen maisteriksi Tampereen yliopistolla. Opinnoissani painottuu koulutuksen hallinta ja koulutuspolitiikka. Sivuaineena luen johtamista ja työhyvinvointia. Graduni
käsittelee vertaisryhmämentorointia.
Edunvalvontatehtävät vievät oman osansa vapaa-ajastani. Niiden lisäksi vietän aikaa
perheeni kanssa, koiran kanssa lenkkeillen, rikkaruohoja nyppien, metsissä samoillen ja
hyvästä ruuasta nauttien ystävien kanssa.
Merja Laitinen Varapuheenjohtaja
Olen ELY varapuheenjohtaja. Työssäni toimin laaja-alaisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana Leppävaarassa. Lisäksi minulla
on seuraavat luottamustoimet: työsuojeluvaravaltuutettu, Espoo,
VOL:n valtuutettu / VOL:n hallituksen varajäsen, VOL:n Viestintätyöryhmän puheenjohtaja, OAJ:n valtuutettu, OAJ:n Koulutuspoliittisen
toimikunnan jäsen, OAJ:n Työhyvinvointityöryhmän varajäsen,
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja, OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen varajäsen ja Koulutustiimin jäsen.
Elsi Kuosmanen
Toimin ELYn hallituksessa Kirkkonummen edustajana. Olen myös
varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien luottamusmies
Kirkkonummella. Työkseni toimin laaja-alaisena varhaiskasvatuksen
erityisopettajana.

Sanna Salmi Jäsensihteeri
Tehtävänäni on uusien ja eronneiden jäsenien tiedottaminen hallitukselle. Toimin linkkinä Oaj:n jäsenrekisteriin ja kaupungin tai yksityisen työnantajan palkanlaskentaan.
Mottoni: Hymyile, saat ystäviä. Väännä naama ruttuun, saat ryppyjä.
Leipätyöpaikkani ja –tehtäväni on laaja-alainen varhaiskasvatuksen
erityisopettaja.
jasensihteeri@ely.fi, 044-0700810

Lotta Lahtonen Tiedottaja
Toimin ELYssä toisena tiedottajana Kirrin kanssa ja olen ELYn hallituksessa mukana neljättä kautta. Tällä hetkellä olen hoitovapaalla
Lansantien päiväkodista (kuvassa näkyvä käsi liittyy vahvasti asiaan)

Camilla Ojala
Olen varhaiskasvatuksen opettaja Lehtikasken päiväkodista Espoosta. Olen ollut Elyn hallituksessa jo useamman kauden toimien
niin tiedottajana kuin puheenjohtajakin. Yhdistystoiminnassa minua
kiehtoo mahdollisuus vaikuttaa ja olla ajan hermoilla. Verkostoituminen oman alan ammattilaisten kanssa on antanut minulle paljon niin
ammatillisesti kuin yksityiselämässäkin. Hallituksen jäsenistä on tullut merkittävä osa omaa elämääni ja koen saavani valtavat voimavarat ja työkalut työelämään juurikin tältä rautaisten ammattilaisten joukolta, joka
puurtaa tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden äärellä vaikuttaakseen juuri meidän
ammattiryhmämme asioihin.
Elyn lisäksi olen toiminut myös varhaiskasvatusliiton valtuustossa sekä luottamusmiehenä Espoossa

Riitta Ojanperä
Olen päiväkodin johtajana Kauniaisissa ja ELY:n hallituksen varsinainen jäsen.

Hanna Iso-Kuortti
Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, musiikkileikkikoulun
opettaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Työtehtäviäni vuodesta 1996 Vantaalla ja Espoossa on ollut lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja, esiluokanopettaja sekä tällä hetkellä Espoossa Tapiolan alueella
laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja.
Antoisaa, aktiivista ja palkitsevaa edunvalvontatyötä vuodesta 1997: VLY:n hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, varatyösuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. ELY:n
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. OAJ:n Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. OAJ:n Espoon opettajien paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen jäsen, LTOL-jaoston puheenjohtaja, viestintävastaava, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. LTOL/VOL:n valtuutettu, työmarkkinapoliittisen työryhmän jäsen, valtuuston
varapuheenjohtaja. OAJ:n valtuutettu, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen,
hallituksen varajäsen, hallituksen jäsen.
Perheessä kaksi täysi-ikäistä poikaa, joista toinen armeijassa ja toinen lukiolainen.
Vapaa-ajallani liikun paljon: lenkkeilen, käyn salilla ja pelaan pesäpalloa.

Saila Laatikainen
Työskentelen Kauniaisten Pikku Akatemian päiväkodissa ensimmäistä vuotta 24 Espoo vuoden jälkeen. ELYn hallituksessa olen
toista kautta, ensin vara ja nyt varsinaisena jäsenenä. Olen vastannut Leppävaaran alueen sähköpostiringistä ja toimin tarvittaessa
varalakkopäällikkönä.

Anna Romu Taloudenhoitaja
Työskentelen tällä hetkellä esiopettajana Järvenperän päiväkodissa
ja opiskelen samalla kasvatustieteen maisteriohjelmassa Tampereella. Olen yksi Elyn varajäsenistä ja toimin myös yhdistyksen taloudenhoitajana.

Terhi Hakkarainen
Toimin Elsin varajäsenenä ELYn hallituksessa sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Vastaan myös Kirkkonummen yhteysopettajien sähköpostiringistä.

Johanna Kylä-Kause Sihteeri
Olen tällä hetkellä hoitovapaalla Espoon Jupperin päiväkodista.
Olen ollut ELY:n hallituksessa varajäsenenä vuodesta 2018 ja vuoden 2020 alusta sihteerinä.

Kirri Valli Tiedottaja
Varajäsen ja Lotan kanssa tiedottajana Elyssä. Olen Yläkartanon
varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Juha-Pekka Tolamo
Olen Juha-Pekka Tolamo ja työskentelen varhaiskasvatuksen opettajana Suomenojan vuorohoitovarhaiskasvatusyksikössä. Olen ollut
tässä yksikössä 20 vuotta. Urani on nyt siinä vaiheessa, että noin 2
vuoden päässä siintävät eläkevuodet. Aikomuksena kuitenkin on
jatkaa vaikkapa keikkalaisena vielä eläkkeellä ollessani.

Susanne Rantanen
Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen maisteri, lisäksi syksyllä aloitan erilliset erityisopettajan opinnot. On ihanaa oppia taas uutta! Työskentelen Kirkkonummella Nissnikun päiväkodissa. Toimin ELYn hallituksessa varajäsenenä, ja olen mukana ensimmäistä kauttani. Lisäksi toimin Kirkkonummen OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksessa varajäsenenä sekä Elsin varaluottamusmiehenä.
Vapaalla luonto ja matkailu ovat lähellä sydäntäni, ja olen mukana myös monenlaisessa vapaaehtoistyössä.

Päivi Kokko
Olen Päivi Kokko, olen pitkänlinjan varhaiskasvatuksen opettaja.
Työskentelen tällä hetkellä päiväkoti Pikku Akatemiassa Kauniaisissa.
Elyn hallituksessa olen varajäsenenä.

Elina Puhakka
Olen Elina Puhakka, toistaiseksi vielä Jorvin päiväkodista. Tällä hetkellä vanhempainvapaalla. ELYn hallituksessa olen ollut mukana
varsinaisena jäsenenä 2014-2017 ja varajäsenenä vuodesta 2018
alkaen.

KORONAKEVÄT 2020
Yhteistyöllä läpi kevään poikkeusajan
Teksti: Susanne Rantanen, varhaiskasvatuksen opettaja Kirkkonummi
Kirkkonummella on jo aikaa ennen koronaa panostettu varhaiskasvatuksen tieto- ja
viestintäteknologiaan. Päiväkotien TVT -välineet ovat ajan tasalla ja henkilöstöllä on
paljon osaamista mediakasvatuksen menetelmistä. Jokaisella lapsella on myös oma
digitaalinen portfolio, johon lapsi saa tallentaa itselleen merkittäviä arjen kokemuksia
sekä tuoda esille henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitaan, oppimistaan ja osaamistaan. Digitaalisen portfolion avulla myös vanhemmat pystyvät seuraamaan lapsensa
varhaiskasvatusarkea ja oppimisen kokemuksia lähes reaaliajassa.

Tänä keväänä, kun suuri osa lapsista jäi poikkeuksellisesti kotiin, portfolio -alustat
toimivat uudella tavalla yhteydenpidon välineenä perheiden ja varhaiskasvatuksen
henkilöstön välillä. Välitimme alustan kautta lapsille tehtäviä, videoita, pelejä ja materiaaleja kotiin. Kotona olevat perheet pystyivät seuraamaan päiväkodin viikko-ohjelmaa ja toteuttamaan ohjeiden ja materiaalien avulla samat puuhat. Alustan avulla
oli mahdollista rakentaa kotiin myös yksilöllisempiä tehtäväpaketteja lapsen tarpeiden mukaan, esimerkiksi kielen kehitykseen liittyen. Lisäksi kuvasimme lapsille hauskoja videoterveisiä, joiden välityksellä halusimme kertoa, että he ovat meille tärkeitä,
ja jonain päivänä yhteinen mukava päiväkotiarki jälleen jatkuu. Myös perheet kuvasivat kuulumisiaan lasten portfolioihin ja yhteydenpito tällä tavalla tuntui helpolta ja
mukavalta.

Vaikka arki oli tänä keväänä erilaista, teknologia mahdollisti yhteiset kokemukset.
Pääsimme muun muassa vanhempien avulla virtuaalivierailulle eläinpihalle, ja retkeen pystyivät liveyhteyden avulla osallistumaan samanaikaisesti sekä kotona että
päiväkodissa olevat lapset. Lisäksi videopuheluiden välityksellä iloitsimme yhdessä
lasten kanssa muun muassa irronneesta hampaasta, metsään rakennetusta majasta, hurjista tempuista jumpparenkaissa ja monista uusista taidoista. Yhteydenpito
ja yhteiset hetket etänä yli poikkeuksellisen ajan vahvistivat yhteistyötä perheiden
kanssa ja avasivat uusia pedagogisia mahdollisuuksia työhömme. Uusista oivalluksista on varmasti paljon hyötyä myös jatkossa!

ELYn EDUSTAJAT MUISSA LUOTTAMUSTOIMISSA
VOL valtuuston jäsenet kausi 2018-2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Minttu Ilveskivi-Hentilä
VOL hallitus jäsenet kausi 2018-2022
Salla Sutinen VLY / Espoo-Vantaa vaalipiiri
Merja Laitinen (vara) ELY / Espoo-Vantaa vaalipiiri
OAJ:n valtuusto kausi 2018-2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Tarja Ojanen
Minttu Ilveskivi-Hentilä (VOL vaalipiirin vara)
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) hallitus 2020
Merja Laitinen (varapuheenjohtaja), Erja Lehtonen (vara)
Minttu Ilveskivi-Hentilä, Camilla Ojala (vara)
Kati Nieminen (SvBTL), Hanna Iso-Kuortti (vara)
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 2020
Hanna Iso-Kuortti, Merja Laitinen (vara)
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen VOL -jaosto 2020
Minttu Ilveskivi-Hentilä
Hanna Iso-Kuortti
Lotta Lahtonen (vara), Riitta Ojanperä (vara), Merja Laitinen (vara)
OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 2020
Elsi Kuosmanen, Terhi Hakkarainen (vara)
Maarit Savolainen, Susanne Rantanen (vara)

LUOTTAMUSMIEHET KEVÄT 2020
ESPOO:
Pääluottamusmies JUKO Erja Lehtonen
p. 050 413 0840, erja.lehtonen@espoo.fi
Luottamusmies varhaiskasvatuksen opettaja Laura Raittola
p. 043 8247 057, laura.raittola@espoo.fi
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen@espoo.fi
Varaluottamusmies varhaiskasvatuksen opettaja Camilla Ojala
p. 043 8259 201, camilla.ojala@espoo.fi

KAUNIAINEN:
Pääluottamusmies JUKO Markus Lång
p. 050 3304 434, markus.lång@edu.grankulla.fi
Luottamusmies, Riitta Ojanperä
riitta.ojanpera@kauniainen.fi
KIRKKONUMMI:
Pääluottamusmies JUKO Ann-Britt Romar
p. 050 3273 627, ann-britt.romar@kirkkonummi.fi
Luottamusmies Elsi Kuosmanen
elsi.kuosmanen@kirkkonummi.fi

LUOTTAMUSMIESTEN TERVEISIÄ KEVÄÄLLÄ 2020
Ajankohtaista Espoon luottamusmiehiltä
Tämän kevään varmaan kaikki muistavat, ”koronakeväänä”, jolloin lähes kaikki
muuttui.
Me luottamusmiehetkin jouduimme aivan uusien asioiden eteen; kukaan ei aiemmin
ollut kuullutkaan mm. karanteenista, sen palkallisuudesta tai palkattomuudesta, miten riskiryhmiin kuuluvien työt järjestetään, kuinka monta lasta/aikuista voi työskennellä yksikössä jne. aivan uusia asioita, joita ei ole mainittukaan, KVTESissä tai
muissa sopimuksissa.
Ja sitten alkoi tulla ohjeita ovista ja ikkunoista; maan hallitukselta OPH:lta, Espoon
kaupungilta, Sitosta ja Suvasta jne. On siinä esimiehillä tekemistä, kun niitä koittaa
yksikössään tiedottaa ja toimia oikein vaihtelevissa tilanteissa. Ja varmasti ovat jatkuvasti vaihtuvat ja tarkentuvat ja muuttuvat ohjeet hämmentäneet työtekijöitä, jotka
muutenkin ovat varmasti huolissaan sekä omasta että läheistensä terveydestä ja
jaksamisesta.
Paljon olemme vastailleet aiheen kysymyksiin ja selvittäneet visaisia kysymyksiä liitoista ja työnantajalta. Olemme pyytäneet tarkennuksia ja tulkintoja ohjeisiin ja toimintatapoihin. Usein julkisen tiedottamisen ja oman kunnan ja liittojen ohjeet ovat
olleet tai näyttäneet olevan ristiriidassa, mutta keskusteluilla ja neuvottelulla on selvitty ja kehitetty toimintatapoja tässä uudessa tilanteessa.
Toki aivan” tavallisiakin” luottamusmiesasioita on ollut (varsinkin alkuvuodesta) ja
varmaan asioiden normalisoitua kysymykset niihin palaavatkin. Tässä muutamia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihmisillä usein epäselvä käsitys siitä, miten luottamusmiehet valitaan ja kuka
on hänen luottamusmiehensä
Luultu yksikön työsuojeluvaltuutetun tulleen vaalissa valittuna luottamusmieheksi
Oletettu, että joka liitolla on omat luottamusmiehet ja ihmetelty mikä ihme on
JUKO
Yhteystiedoissa (esim. yhdistyksen sivuilla ja tiedotteissa) voisi korostaa Jukon merkitystä ja aluejakoja, jotta jäsenet osaavat olla yhteydessä oikeaan
luottamusmieheen
Paljon on tullut yhteydenottoja liittyen työaikoihin ja niiden merkitsemiseen
työvuoroluetteloihin
Ylitöiden maksaminen rahana tulee edelleen porukalle yllätyksenä, vaikka
Suvan jory on jo vuosi sitten tehnyt asiasta päätöksen
Erilaisiin vapaisiin liittyviä kyselyitä tulee tällä hetkellä paljon (liittyy varmasti
kesälomakauden alkuun)
Luottamusmieheen saa aina olla yhteydessä pienessäkin asiassa, vaikka
vain tarkistaakseen jotain KVTESin kohtaa

•

Työsuojelun yhteystiedot ja alueet on myös hyvä tiedottaa säännöllisesti ja
ehkä selventämissä tilanteissa ollaan yhteydessä työsuojeluun (työhyvinvointi, jaksaminen työssä ja työolosuhteet ym) ja milloin luottamusmieheen
(palvelussuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset, työsopimus/viranhaltija kysymykset ym).

Tämän kevään haasteellisuutta lisää sekin, että kunnallisen alan neuvottelutilanne
uusien sopimuksen olasta on vähintäänkin haasteellinen ja kimurantti. Nyt kun lähes koko muulla työmarkkinakentällä on uudet voimassa olevat sopimukset ja esim.
kiky tunnit poistuneet, niin meillä epäselvä tilanne sen kun jatkuu. Me luottamusmiehet toivomme tosiaankin, että uudet sopimukset saadaan voimaan ennen syksyä tai ainakin heti syksyn ja uuden lukukauden alusta.
Esimerkiksi, nyt kun ei ole voimassaolevaa pääsopimusta emme voineet neuvotella
varhaiskasvatuksenopettajien ns. ”vuosityöaikasopimusta” (= työajan tasoittuminen
52 viikon ajalla) toistaiseksi voimassa olevaksi eikä halukkaat opettajat päässeet
sitä työaikaa noudattamaan.
Uusia sopimuksia ja aurinkoista kesää odottaen ja kaikille terveyttä toivottaen
Espoon luottamusmiehet
Erja, Kalevi, Laura ja Camilla
Kauniaisten luottamusmiesten terveiset
Kauniaisissa, kuten muuallakin yhteiskunnassa, on alkanut hidas paluu kohti normaalia koronaviruksen edeltävää aikaa. Kaupungin tilastot (20.5.2020) kertovat että
päiväkodeissa 62,5 prosenttia lapsista oli paikalla ja esiopetuksessa 85 prosenttia.
Koulussa vastaavat luvut olivat vieläkin korkeammat; 93 prosenttia oppilaista oli
paikalla. Varmennettujen koronatartuntojen määrä Kauniaisissa on 32 henkilöä.
Kauniainen ei koronaviruksen takia ole irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä. Lomautuksia ei myöskään tällä hetkellä ole suunnitteilla. Kaupungilta on taloudellisessa mielessä takana hyviä vuosia, joten laskennallista puskuria on kertynyt. Kauniaisissa ei myöskään ole tehty paikallista sopimusta lomarahojen vaihtamisesta
vapaaksi
Esimiehiä on kehotettu katsomaan henkilöstön työtehtävien määrää, ja harkitsemaan onko kaikki työllistettynä. Siirtyminen muhin tehtäviin kaupungin sisällä, on
kuitenkin ollut vähäistä.
Hyvää kesän odotusta
Marcus Lång
Pääluottamusmies

Kirkkonummen luottamusmiesten terveiset
Olemme Kirkkonummella eläneet monesta eri syystä jännittävää kevättä. Koronapandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin ja varhaiskasvatuksessa on ollut erilaisia
muutoksia. Päiväkodinjohtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien on täytynyt miettiä työtapojaan uudesta näkökulmasta. Päiväkotien
toimintaan ovat vaikuttaneet myös henkilöstömuutokset, kun lähihoitajat ovat siirtyneet työskentelemään perusturvan puolelle. Olemme kaikki joutuneet joustamaan,
kiitos teille kaikille siitä!
Kirkkonummella käytiin myös huhtikuun aikana yt-neuvottelut, jotka päättyivät erimielisinä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä. Työnantaja vei kunnanhallituksen esityksen lomautusten toteuttamisesta. Lomautus olisi koskenut noin 520 kunnan työntekijää. Kunnanhallitus kuitenkin päätti päätösehdotusta vastaan ja lomautukset peruttiin. Olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että kunnan säästöpaineet ovat
suuret ja odotettavissa on säästötoimenpiteitä. Mitä ne ovat, se jää nähtäväksi.
Muista olla aktiivisesti yhteydessä luottamusmieheen, jos sinulla on kysyttävää!
Lämpimin terveisin,
Pääluottamusmies Ann-Britt Romar, ann-britt.romar@kirkkonummi.fi, p. 050 327
3637
Luottamusmies, KVTES (vaka) Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen@kirkkonummi.fi,
p. 040 1269 648

VALTAKUNNALLINEN VARHAISKASVATUSPÄIVÄ
12.3.2020
Teksti ja kuvat Merja Laitinen
Varhaiskasvatuspäivää vietettiin teemalla ”Lapsen oikeus ilmaisuun”. Vuoden 2020
Varhaiskasvatuspäivän teema korostaa päiväkodeissa tapahtuvaa taidekasvatusta.
Suunnitellun, ohjatun ja säännöllisen taidekasvatuksen toteutumisen turvaa varhaiskasvatuksen opettajan vahva pedagoginen osaaminen ja taito. Taidekasvatus
on varhaiskasvatuksen opettajan keskeistä erityisosaamista ja varhaiskasvatuksen
vaikuttavuus liittyy juuri taidekasvatukseen, joka on päivittäistä perustoimintaa.
Varhaiskasvatuspäivän vietto alkoi vuonna 1988, päivähoitopäivänä. Nyt yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin Varhaiskasvatuspäivä on vakiintunut juhlapäivä päiväkodeissa. Päivän keskeisenä tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksen opettajan
ja erityisopettajan arvokas työ ja merkitys näkyväksi

ELYn VARHAISKASVATUSPÄIVÄN LOUNASTAPAAMINEN
GLO hotel Sello, kokoustila klo 12-14.00
ELYn hallitus kutsui yhdistyksemme toimialueen kuntien virkamiehiä, kuntapäättäjiä
ja luottamusmiehiä viettämään Varhaiskasvatuspäivää maittavan lounaan ja keskustelun merkeissä. Tilaisuuden aluksi yhdistyksemme puheenjohtaja Minttu Ilveskivi-Hentilä esitteli varhaiskasvatuksen ajankohtaisia asioita. Kutsuvierailla oli mahdollisuus myös lyhyeen puheenvuoroon keskustelun ja ruokailun lomassa.
Lämminhenkisen lounastapaamisen keskustelun ja puheenvuorojen sisällöissä olivat mm. varhaiskasvatuksen vetovoima ja pitovoima, palkka ja palkitseminen, resurssit, työn muutos, työn vaativuus, työn rauhoittaminen, johtajien jaksaminen, uuden opettajan tukeminen, työolot, päiväkotien tilat, käyttöaste.

”Varhaiskasvatuksessa on pedagogista osaamista- tällä on oppimiselle merkitystä”

ELYn Varhaiskasvatuspäivän lounastapaamiseen 12.3.2020 osallistuivat:
Espoo
Virpi Mattila, Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja
Marika Niemi, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
Helka Otsolampi, Varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja
Iiris Mikkilä, Varhaiskasvatusjaoston varapuheenjohtaja
Erja Lehtonen, Pääluottamusmies, JUKO
Kauniainen
Satu Mollgren, Kaupunginvaltuutettu
Marcus Lång, Pääluottamusmies, JUKO
Kirkkonummi
Elsi Kuosmanen, Luottamusmies, JUKO
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys - EKPY
Antti Piiroinen, Puheenjohtaja
ELY hallitus: Minttu Ilveskivi- Hentilä, Merja Laitinen, Hanna Iso-Kuortti

Varhaiskasvatuspäivän aihetunnisteet eli hashtagit ovat:
#vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä
#vakaope #vakaerkka #vakapomo

ELY 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 infotilaisuuteen. 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, VOL ja OAJ
tiedottavat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita sähköpostin välityksellä. Jokaisella jäsenellä on
oikeus ja velvollisuus olla näiden sähköpostiviestien saavutettavissa.
ELY siirtyy kesästä 2020 lähtien suoraan sähköpostiviestintään. Pääasiassa viestit tulevat
siis suoraan jäsenelle siihen osoitteeseen, joka OAJ:n jäsenrekisteriin on ilmoitettu. Jäsentiedot kannattaa siis käydä tarkistamassa ja päivittämässä OAJ:n sivuilla
https://www.oaj.fi/jasenyys/jasentietojen-yllapito/
Suoran viestinnän etuna on, että tieto tavoittaa kaikki jäsenet samanaikaisesti.
Yhteysopettajaverkosto ja alueelliset sähköpostiringit (Tapiola, Leppävaara, Espoon keskus, Matinkylä-Olari, Espoonlahti, Kirkkonummi, Kauniainen) ovat edelleen tärkeitä, vaikka
yhteysopettajien tiedotusvastuuta vähennetäänkin. 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: Anna Romu a.romu@hotmail.com
Espoonlahti: Camilla Ojala, camilla.ojala@espoo.fi
Tapiola: Anna Pohjakallio, anna.pohjakallio@saunalahti.fi
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi, jasensihteeri@ely.fi
Leppävaara: Saila Laatikainen, saila.laatikainen@kauniainen.fi
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen@kirkkonummi.fi
Kauniainen: Riitta Ojanperä, ojanpera.riitta@gmail.com

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.
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.

ESPOON SEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: Tiistai 25.8.2020
TARKEMPI AIKA JA PAIKKA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN LÄHETETTÄVÄSSÄ
KUTSUSSA
ESITYSLISTA
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen avaus
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntöjen 15 § mukaan yhdistyksen hallitus kutsuu sääntömääräisen kokouksen koolle viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan yhdistyksen, liiton tai järjestön lehdessä tai jäsenille toimitetuin kirjein tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
VARSINAISET KOKOUSASIAT
5. Käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen vuoden toiminnasta
6. Käsitellään tilikertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Käsitellään tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
8. Yhdistyksen sääntömuutosten hyväksyminen
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.

Kokouksen päättäminen

MUISTATHAN ELYn NETTISIVUT OSOITTEESSA
www.ely.fi
Olethan käynyt tykkäämässä ELYn
Facebook-sivuista?
@espoonseudunlastentarhanopettajatry

OIKEIN HYVÄÄ JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ KAIKILLE
ELYLÄISILLE!

