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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
16.12.2020
Vahvistetaan pienten lasten opettajuutta – yhdessä!
OAJ:n syysvaltuusto päätti etäkokouksessaan käynnistää ensi vuonna hankkeen, jonka
tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta ja alan vetovoimaa. Järjestö haluaa havahduttaa suomalaisia siihen, miten tärkeää kaikkien OAJ:n jäsenten tekemä työ on koko
yhteiskunnalle. Mitä useampi suomalainen ymmärtää, miten arvokasta työtä me Opetusalan Ammattijärjestön jäsenet teemme, sitä lähempänä olemme sitä, että työn vaativuus ja
vastuullisuus näkyvät konkreettisesti työn arvossa. Hankkeen pohjana on siis jäsenten etu.
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö.
VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen listaa alla kolme asiaa, jotka hän toivoo jokaisen
suomalaisen ymmärtävän varhaiskasvatuksen opettajien työstä:
 Varhaiskasvatuksen opettaja on pedagogiikan asiantuntija ja tiiminsä pedagoginen
johtaja. Varhaiskasvatuksen opettaja on korkeasti koulutettu pedagogiikan asiantuntija.
 Varhaiskasvatuksen opettaja on oppimisen edistäjä. Koulutuksen tuoman osaamisensa turvin varhaiskasvatuksen opettaja osaa sytyttää oppimisen iloa lapsissa.
 Varhaiskasvatuksen opettaja on yhteistyön vahvistaja. Toimivalla yhteistyöllä, voidaan
yhdessä löytää erilaisia tapoja edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.
Tukena meille kaikille varhaiskasvatuksen opettajuuden, erityisopettajuuden ja johtajuuden
vahvistamisessa on VOL:n syksyllä päivittämät Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet- julkaisu. Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimiville opettajille.
Julkaisun kirjoittaja kasvatustieteen tohtori Jaana Pesonen korostaa, että uusissa ohjeissa
korostuu moni yhteiskunnallisesti merkityksellinen asia. Tänä päivänä muutos ja epävarmuus ovat osa jokaisen opettajan työtä, ja siksi onkin hyvä nostaa esille opettajuuden keskeisimpiä sisältöjä ja arvoja. Ymmärrys lapsuuden arvosta ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada varhaiskasvatusta ovat pysyviä arvoja. Näiden rinnalle on nostettu muun
muassa varhaiskasvatuksen rooli yhteiskunnallisen eriarvoisuuden purkamisessa ja vähentämisessä. Varhaiskasvatuksen opettajilla on myös painava vastuu olla tietoinen roolistaan kaikkien, niin enemmistöön kuin vähemmistöihin määriteltyjen lasten, itsetunnon ja
identiteetin tukemisessa.
ESVO:n jäsen – Olet yhdistyksemme johtotähti!
Kiitän sinua merkityksellisestä työstäsi Espoossa, Kauniaisissa tai Kirkkonummella. Vuosi
2020 on ollut poikkeuksellinen. On aika hidastaa. Joulu tulee, vaikka et tekisi mitään.
Mitä, jos varaisit tästä eteenpäin aina jouluun asti joka päivä pienen hetken. Keskityt vain
siihen, että kaikki on hyvin. Istut mukavasti, suljet silmäsi. Ja vain. Hengität.
Valoa ja iloa sinulle arjen asioista! Toivottaa Merja, ESVO:n puheenjohtaja
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ESVO:n HALLITUS 2021
Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n toiminta-alueena ovat
Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.

Merja Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, Espoo
Varsinainen:

Varajäsen:

Hanna Iso-Kuortti

Päivi Kokko

Espoo

Kauniainen

Saila Laatikainen

Elina Puhakka

Kauniainen

Espoo

Susanne Rantanen, tiedottaja

Lotta Lahtonen, tiedottaja

Kirkkonummi

Espoo

Anna Romu, taloudenhoitaja

Miia Sultsi

Espoo

Espoo

Camilla Ojala

Juha-Pekka Tolamo

Espoo

Espoo

Riitta Ojanperä

Nina Nuutinen

Kauniainen

Kirkkonummi

Sanna Salmi, jäsensihteeri

Terhi Hakkarainen

Espoo

Kirkkonummi

Johanna Kylä-Kause, sihteeri

Elsi Kuosmanen

Espoo

Kirkkonummi
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ESVO:n EDUSTAJAT LUOTTAMUSTOIMISSA
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton (VOL) valtuuston jäsenet kausi 2018-2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
https://www.vol.fi/uutiset/voln-valtuusto-kokoontui-etana-ja-palkitsi-voln-pitkaaikaisenvaikuttajan/
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton (VOL) hallituksen jäsenet kausi 2018-2022
Salla Sutinen VLY / Espoo-Vantaa vaalipiiri
Merja Laitinen (vara) ELY / Espoo-Vantaa vaalipiiri
https://www.vol.fi/mita-me-teemme/
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtuusto kausi 2018-2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Tarja Ojanen
https://www.oaj.fi/valtuusto
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) hallitus
Merja Laitinen EKPY:n varapuheenjohtaja (Espoo), Erja Lehtonen (vara), 2020-2021
Saila Laatikainen (Kauniainen), Päivi Kokko (vara), 2021-2022
Kati Nieminen (SvBTL), Hanna Iso-Kuortti (vara), 2020-2021
http://oaj-ekpy.blogspot.com/
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 2021
Hanna Iso-Kuortti, Merja Laitinen (vara)
https://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen VOL -jaosto 2021
Merja Laitinen
Hanna Iso-Kuortti
Lotta Lahtonen (vara), Riitta Ojanperä (vara)
https://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/vol/

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 2021
Terhi Hakkarainen, Elsi Kuosmanen (vara)
Maarit Savolainen, Susanne Rantanen (vara)
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ESVO:n JÄSENTILAISUUDET VUONNA 2020
Kevätkokous -risteily
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi peruttu ELY:n kevätkokous pidettiin vihdoinkin 25.8 lounasristeilyn merkeissä
Espoon kauniissa saaristossa.
Ilta oli mitä upein. Saimme uuden nimen: Espoon seudun
Varhaiskasvatuksen Opettajat ry eli ESVO! Lisäksi juhlistimme skoolaamalla tulevaa varhaiskasvatuksen opettajien
siirtymistä KVTES:stä kaikkien opettajien OVTES:iin.
Jäseniä oli edustettuna kaikista kolmesta
poosta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta.
kuitenkin rajoitti osallistumista. Kokous
ajankohtaiset rajoitukset huomioiden ja
nauttia ihanasta merellisestä illallisesta.

kunnasta, eli EsKorona edelleen
saatiin pidettyä
saimme samalla

Kiitos kaikille mukana olleille hienosta illasta. Toivottavasti
tapaamme suuremmalla joukolla, kunhan tilanne ensin
rauhoittuu!

Päivi Kokko ja Susanne Rantanen, Varhaiskasvatuksen opettajat
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Uusien opettajien ilta
Kutsuimme 29.9.2020 tuoreita varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia uusien opettajien iltaan Akavatalolle. Kävimme mielenkiintoista keskustelua varhaiskasvatuksen opettajan työssä esille nousevista keskeisistä asioista kuten koronan aiheuttamista haasteista,
konfliktien hoitamisesta työpaikalla, perehdyttämisestä, esimiehen velvollisuuksista, huolen puheeksi ottamisesta vanhempien kanssa, työvuorojen sopimisesta whatsapp ryhmissä sekä vasun uudistuksen mukanaan tuomista ilmiöistä.
Keskustelun lisäksi tarjolla oli ruokaa ja viiniä. Tapahtuma oli rento ja keskustelupainotteinen tilaisuus, jossa pääsi jakamaan kokemuksia työelämästä, kysymään mieltä askarruttavia kysymyksiä ja kuuntelemaan ja oppimaan muiden kokemuksista.

Yksi ESVO:n tärkeä viesti tuoreille opettajille on se, että luottamusmieheen saa ja pitää
olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Luottamusmies pitää huolta siitä, että meidän työehtosopimustamme noudatetaan, ja sen hän voi tehdä vain, jos tuomme epäkohdat hänen
tietoonsa!
Tämä oli ensimmäinen uusille opettajille järjestetty tapahtumamme ja kokemuksen perusteella näitä kannattaa järjestää jatkossakin! Työuran alkutaival on merkittävä vaihe, muistamme varmaan kaikki, millaista oli olla ihan uusi opettaja työkentällä ja ottaa kaikki haltuun.
Susanne Rantanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Kirkkonummi
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Syyskokous
13.11.2020 esvolaiset olivat kutsuttuja sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka järjestettiin jo toistamiseen Glo Hotel Sellon kokoustiloissa. Kokoukseen osallistui yhteensä 20
esvolaista. Syyskokouksessa valittiin Merja Laitinen uudeksi puheenjohtajaksi loppukaudelle 2021 Minttu Ilveskivi-Hentilän siirryttyä töihin OAJ:n erityisasiantuntijaksi. Hallitusta
täydennettiin myös yhdellä jäsenellä ja muutamien varsinaisten ja varajäsenien paikkoja
vaihdettiin. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Syyskokouksen jälkeen esvolaiset pääsivät jatkamaan iltaa Glo Hotellin ravintolan puolelle
jouluruokailun merkeissä. Vatsat saatiin täyteen herkullisella ruualla ja viihtyisän illan aikana vaihdettiin kuulumisia niin vanhojen tuttujen kuin uusien tuttavuuksien kanssa. Illan järjestelyissä oli huomioitu voimassa olevat rajoitukset sekä huolehdittu tarvittavista turvallisuusnäkökulmista.

Anna Romu, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo
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LUOTTAMUSMIEHET 2021
ESPOO:
Pääluottamusmies JUKO Erja Lehtonen
p. 050 413 0840, erja.lehtonen@espoo.fi
Luottamusmies varhaiskasvatuksen opettaja Laura Raittola
p. 043 825 9201, laura.raittola@espoo.fi
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen@espoo.fi
Varaluottamusmies varhaiskasvatuksen opettaja Camilla Ojala
camilla.ojala@espoo.fi

KAUNIAINEN:
Pääluottamusmies JUKO Marcus Lång
p. 050 5938433, marcus.lang@kauniainen.fi
Luottamusmies, Riitta Ojanperä
riitta.ojanpera@kauniainen.fi

KIRKKONUMMI:
Pääluottamusmies JUKO Ann-Britt Romar
p. 050 3273 637, ann-britt.romar@kirkkonummi.fi
Luottamusmies varhaiskasvatuksen opettaja Susanne Rantanen
susanne.rantanen@kirkkonummi.fi
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LUOTTAMUSMIESTEN TERVEISIÄ SYKSYLLÄ 2020

Espoon luottamusmiesterveiset
Espoossa on kokeiltu ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatuksen opettajan ”vuosityöaikaa” eli virallisesti Varhaiskasvatuksen opettajien ja eritysopettajien työajan järjestämisestä vuositasolla tasoittuvaksi. Kokeilu haluttiin vakinaistaa jo keväällä ja halukkaita
tämän työaikamuotoon siirtyjiksi oli n. 200 varhaiskasvatuksen opettajaa ja erityisopettajaa. Sopimusneuvottelujen venyminen johti kuitenkin siihen, että varsinaiset paikallisneuvottelut voitiin käydä vasta syksyllä. Nyt on OAJn hallitus hyväksynyt neuvottelutuloksen
lokakuussa, ja työaikamuodon laajennus ja vakinaistaminen alkaa 1.1.2021. Sopimus ja
työaikamuoto koskee VAIN kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia.
Varhaiskasvatusyksikön esimiesten työajan osalta on sovittu, että alkuvuodesta kokeillaan
ns. liukuvaa työaikaa. Liukuvan työajan seurantaan tarvitaan sähköinen järjestelmä ja sellainen otetaan käyttöön Espoon Sitossa (konsernihallinnossa ja teknisessä toimessa se on
jo käytössä) ja siksi kokeilu ajoitetaan alkamaan helmikuulle. Liukuman käyttöönotto ei
ratkaise kaikkea mm. sijaishankinta ongelmaa, mutta toisi ehkä joustavuutta esimiestyöhän, samalla on tarkoitus yhdenmukaistaa alueiden erilaiset etätyömahdollisuudet. Asiasta
järjestetään infotilaisuus ja sitten jos työnantaja päättää liukuvaan työaikaan siirtymisestä,
järjestetään yt-työpaikkakokous esimiehille. Joutuisaa ruokailua työpäivän aikana ei ole
tarkoitus muuttaa. Ole yhteydessä pääluottamusmieheen jos haluat lisätietoa.
Järjestelyeräneuvottelut = paikalliset palkkaneuvottelut ovat alkaneet ja jatkuvat alkuvuoteen 2021. Jaettavaa on 0,8% KVTES palkkasummasta, Espoossa ei ole vielä päätetty
kuinka paljon summasta käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja kuinka paljon henkilökohtaisiin palkkoihin. Erä tulee jakoon 1.4.2021 alkaen.
Pääkaupunkiseudun korona tilanne vaikuttaa kovasti myös varhaiskasvatukseen, ja maskisuositus on nyt annettu. Jos haluat asiasta tietoa ole yhteydessä esimieheesi tai työsuojeluun. Myös Espoon intrasta Essistä löytyy ohjeistusta.
Erja (erja.lehtonen@espoo.fi)
Laura (laura.raittola@espoo.fi)
ja Kalevi (kalevi.pesonen@espoo.fi)
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Kirkkonummen luottamusmiesterveiset
Kirkkonummella puhuttavat tällä hetkellä säästämispaineet. Keväällä käytiin YTneuvottelut, mutta lomautuksilta onneksi vältyttiin. Edelleen paineet ovat kuitenkin kovat ja
säästämispäätöksiä on tehty. Kirkkonummella muun muassa:





Luovutaan 5-vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä maksuttomuuskokeilun päättyessä 1.8.2021 alkaen
Luovutaan kotihoidon tuen kuntalisästä 1.3.2021 alkaen
Luovutaan varhaiskasvatuksessa järjestettävästä kerhotoiminnasta 1.6.2021 alkaen
Lisäksi iltahoitoa keskitetään ja yksi päiväkoti suljetaan

Kirkkonummi on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta varhaiskasvatukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021. Rahaa on käytetty muun muassa varhaiskasvatuksen kuraattorien ja
ympäristökasvattajan palkkaamiseen.
Kirkkonummen järjestelyeräneuvottelut eivät ole vielä alkaneet. Kunnassa on alettu varautua siihen, että vapautuvia lastenhoitajan tehtäviä muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomeiksi.
-

Pääluottamusmies Ann-Britt Romar ja luottamusmies Susanne Rantanen

Hei! Tässä esittäytyy Kirkkonummen uusi KVTES (varhaiskasvatus) luottamusmies. Olen Susanne Rantanen ja työskentelen Nissnikun päiväkodissa esiopettajana. Opiskelen
tällä hetkellä työn ohella myös erityisopettajaksi. Hoidan
luottamismiehen tehtävää Elsin ollessa äitiyslomalla.
Suhtaudun varhaiskasvatuksen edunvalvontaan intohimolla. Ota minuun matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos jokin asia
työsuhteessasi mietityttää. Pohditaan yhdessä, kuinka asiat
ratkotaan.

Muutama yleinen muistutus sinne arkeen:


Varhaiskasvatuksen työntekijöille ei makseta varallaolokorvausta, joten meidän ei
tarvitse olla tavoitettavissa vapaa-ajallamme. Eli työvuoroja ei tarvitse vaihdella työkavereiden kanssa työajan ulkopuolella. Koskee myös sairastapauksia.



Työvuorolistat tulee suunnitella niin, että niissä on huomioitu henkilöstön lomat,
koulutukset ja muut poissaolot. Työnantaja voi siirtää vuoroja vain painavasta syystä, ja painavan syyn tulee olla ennalta-arvaamaton. Jos poissaolo on ollut tiedossa
listaa suunniteltaessa, se ei ole ennalta-arvaamaton.
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Mikä ihmeen JUKO?
ESVO:n jäsenet kuuluvat OAJ:n kautta JUKOn, eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön. JUKO on valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se neuvottelee julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan meidän palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKO on yhdistysten yhdistys, joten sillä ei ole henkilöjäseniä. Varhaiskasvatuksen
työntekijöistä ainakin OAJ:n ja Talentian jäsenet kuuluvat JUKOn.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen luottamusmiehet ovat JUKOn luottamusmiehiä ja heidät
valitaan vaaleilla. Vaaleissa jokaisella JUKOn jäsenliittojen jäsenellä on äänioikeus sekä
oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleihin. Luottamusmiehet valitaan tehtäviinsä seuraavan
kerran keväällä 2022. Luottamusmiesten toimintakausi on kolmivuotinen.
Luottamusmies edustaa JUKOn liittoihin kuuluvaa jäsenistöä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeä tehtävä on myös jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Töissä yksityisessä päiväkodissa?
Myös yksityisessä päiväkodissa tulisi valita luottamusmies. Yksityisissä päiväkodeissa sovelletaan useimmiten Yksityistä sosiaalipalvelualan työehtosopimusta SOSTESia, jonka
noudattamista luottamusmies edistää. OAJ ei neuvottele SOSTESistä, mutta on mukana
sopimuksessa liityntäpöytäkirjalla. Osa yksityisistä työnantajista kuuluu Avaintyönantajiin,
ja silloin noudatetaan AVAINTESia.
Nykyisten luottamusmiesten ja -valtuutettujen toimikausi on 1.8.2019–31.7.2022. Luottamusmiehet valitaan tehtäviinsä seuraavan kerran keväällä 2022. OAJ:läinen luottamusmies edustaa työpaikoilla OAJ:n ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. OAJ kouluttaa ja tukee tehtävässä. Jos teiltä puuttuu vielä luottamusmies, niin ehkäpä sinusta voisi
tulla sellainen?
Jos päiväkodissanne tai organisaatiossanne ei ole luottamusmiestä, voit ottaa ongelmatilanteessa yhteyttä OAJ:n kirjallisesti tämän linkin kautta (valitse yhteydenottolomakkeet):
https://www.oaj.fi/oaj/yhteystiedot/
Tai soittaa: 0800 418 402
Palveluajat:
ma klo 10–11 ja klo 14–16, ti–to klo 9–11 ja klo 14–16, pe klo 9–11 ja klo 14–15.
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TERVEISIÄ KENTÄLTÄ
Työhyvinvoinnin näkökulma varhaiskasvatuksen opettajan silmin
Selkeät tehtävänkuvaukset auttavat moniammatillista tiimityötä varhaiskasvatuksessa. Kauniaisten kaupunki on juuri päivittänyt tehtävänkuvaukset ja se auttaa myös opettajien SAK-aikojen toteutumisessa. Koulutettu, ammatillinen, joustava, iloinen ja huumorilla
höystetty työyhteisö luo hyvän ilmapiirin, jolla on suora vaikutus työhyvinvointiin ja sitä
kautta tärkeään yhteiseen päämäärään kaunialaisten lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Kun moniammatillinen työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen toisia tukien ja auttaen
yli tiimirajojen, voi työyhteisö hyvin näinä
poikkeusaikoinakin. Kauniaisissa positiivinen pedagogiikka kulkee punaisena
lankana ja opettajat tekevät tärkeää työtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla.
Opettajan työ vakassa on tärkeää mutta
ei vakavaa. 

Päivi Kokko
Varhaiskasvatuksen opettaja/ Kauniainen
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AJATUKSIA ESVO:n JÄSENTOIMINNASTA VUONNA 2021
Vuosi 2020 on ollut monin tavoin poikkeuksellinen ja hyvin erilainen. Olemme peruuttaneet
suunniteltuja jäsentilaisuuksia koronaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Kevät- ja syyskokousten
järjestelyissä noudatettiin voimassa olevia ohjeistuksia. Iloitsemme, että saimme kuitenkin
näissä sääntömääräisissä kokouksissa rajoitetusti tavata teitä jäseniä 
Hallitus kokoontuu vuoden 2021 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen helmikuun
alussa. Kokouksen keskiössä on jäsentoiminnan suunnittelu ja toteutus.
Helmikuussa 2021 on siis tarkoitus laatia alustava suunnitelma jäsentoiminnastamme 2021.
Pohjana työskentelyssä on ESVO:n marraskuun syyskokouksessa hyväksytty yhdistyksen
toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Tämä hallituksen toimintaa ohjaava asiakirja on luettavissa tässä jäsentiedotteessa.
Alustavat ajatukset vuoden 2021 toiminnalle on tässä koottu teidän jäsenten toiveista. Mukana
myös syksylle 2020 hallituksen suunnittelemia tilaisuuksia, jotka peruutimme koronarajoitusten vuoksi.
Koulutusta, virkistystä, hyvinvointia jäsenille:
Liikunnallinen ilta; jooga/pilates, teemalla ”viiniä ja venyttelyä” ja/tai
Liikuntailta; webinaari
Ulkoilutapahtuma jäsenille /perheille; makkaranpaistoa ja/tai evästä ja/ tai
Luontoretki jäsenille
Kulttuuria ja virkistystä; museo-opastus ja maittavaa iltapalaa ja/tai
Kulttuuria ja virkistystä: taidenäyttely-opastus ja maittavaa iltapalaa
Paikallista edunvalvontaa ja tietoa jäsenille:
Alueelliset jäsenillat Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi: Sisällössä mm. kuntakohtaiset
luottamusmies- ja työsuojeluasiat. Pohdinnassa myös kunnan varhaiskasvatuksesta
vastaavan johtajan kutsumista tilaisuuteen. Kuntakohtainen työvuorosuunnittelu. Jäseniltä nousevat edunvalvonnan asiat.
Opettajuuden kirkastaminen, opettajuuden vahvistaminen- Kuntavaalit 18.4.2020.
Muita tapahtumia jäsenille:
Varhaiskasvatuspäivä maaliskuussa (11.3.2021)
ESVO:n kevät- ja syyskokousten (toukokuu ja marraskuu) yhteyteen toivotaan ja järjestetään edelleen virkistystä, mm. rannikkoristeilyä.
Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen opettajapäivät 2021 ovat 25.-26.9.2021 Raumalla.
Tällä kertaa VOL kustantaa jäsenelle valtaosan koulutuspäivien kuluista. Maaliskuun
Lastentarha-lehdessä julkaistaan päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. ESVO:n hallitus päättää jäsenten osallistumisen mahdollisesta tuesta kokouksessaan keväällä.
Huomioithan: Muutokset mahdollisia. Huomioimme tilaisuuksien järjestämisessä vallitsevat koronaan liittyvät rajoitukset. Tarkempaa tietoa jäsentoiminnastamme 2021 lähetetään sinulle ESVO TIEDOTTAA- jäsenpostilla sähköpostiisi!
Terveisin Merja, ESVO:n puheenjohtaja, puheenjohtaja@esvory.fi
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ESVO:n TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n eli ESVO:n toiminta-alueena ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi kunta/kunnat.
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla varhaiskasvatuksen opettaja-, lastentarhanopettaja-,
kasvatustieteen kandidaatti- tai kasvatustieteen maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ja kelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittanut henkilö, tai henkilö, joka työskentelee varhaiskasvatuksen tai
opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä.
Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry. on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry,
Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF r.f.:n jäsenyhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäsenensä valvomaan taloudellisia, sosiaalisia, ammatillisia,
koulutuksellisia ja oikeudellisia etujaan.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen tavoite on uusien jäsenten hankinta ja jäsenyyden ylläpito. Jäsenhankinta on yhdistyksen sekä ESVO:n yhteysopettajien tehtävä. Yhteysopettaja toimii lähikontaktina oma yhteisönsä
varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimiville esvolaisille.
Yhdistys järjestää säännöllisesti yhteysopettajille suunnattua koulutusta. Yhteysopettajille jaetaan
tietoa myös OAJ:n alueellisten yhdistysten järjestämistä yhteysopettajakoulutuksista.
Yhdistys kartoittaa yhteysopettajia on säännöllisesti. Jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin, asukaspuistoon, kerhoon ja avoimeen päiväkotiin, jossa on varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivia jäseniä tarvitaan ESVO:n yhteysopettaja. Yhteysopettajakartoituksen piirissä ovat myös
laaja-alaiset varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kieli- ja kulttuuriopettajat, koulujen esiopettajat
sekä hallinnossa työskentelevät esvolaiset.
Yhdistyksen kaikkia jäseniä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin.
Tietoa tilaisuuksista jaetaan aktiivisella viestinnällä yhdistyksen eri viestintäkanavissa. Yhdistys
järjestää tilaisuuksia, joissa huomioidaan niin nuoret opettajat kuin pitkään alalla työskennelleet
esvolaiset.
ESVO:n jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua paikallisten ja alueellisten yhdistysten järjestämiin, eri opetusaloilla työskentelevien opettajille suunnattuihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat Helsingin yliopiston valmistuvien varhaiskasvatuksen opiskelijoiden
info-tilaisuuteen. Yhdistys tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston ainejärjestö Ebe ry:n kanssa.

EDUNVALVONTA
Jäsenten edunvalvonnan asioita ja työolosuhteita seurataan aktiivisesti. Vaikuttamistyö on paikallista ja säännöllistä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Luottamusmiehet ja hallitus tapaavat
sovitusti ja säännöllisesti. Yhdistyksen toimialueen kuntien luottamusmiesten asiat tuodaan halli-
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tuksen kokouksen esityslistalle ja hallituksen keskusteluun. Jäsenten työolosuhteisiin vaikutetaan
hallituksen harkinnan mukaan myös kannanotoin ja kirjelmin.
Yhteistyötä tehdään myös työsuojeluvaltuutettujen, työnantajan sekä paikallisten kuntapäättäjien
kanssa. ESVO:lla on edustajat opettajien paikallisissa yhdistyksissä (OAJ:n Espoon ja Kauniaisten
paikallisyhdistys, Kirkkonummen paikallisyhdistys) sekä eri opetusalojen opettajien alueellisessa
yhdistyksessä (OAJ Pääkaupunkiseutu). Yhdistyksen edustajia on Varhaiskasvatuksen Opettajien
Liiton VOL ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n luottamustehtävissä. 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 yhdistyksen jäsenilloissa sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniltoja järjestetään myös
yhteistyössä luottamusmiesten, työsuojelutoimijoiden sekä paikallis- ja alueyhdistysten kanssa.

VIESTINTÄ
Sujuva tiedonkulku yhdistyksen ja jäsenten välillä on tärkeää. Tavoitteena on, että yhdistyksen
viestintä tavoittaa jokaisen ESVO:n jäsenen.
Yhdistys tiedottaa jäseniään suoraan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut
OAJ:n jäsenyyden tietoihin. Jokaisen esvolaisen tehtävänä on pitää jäsentietonsa ajan tasalla.
Yhdistys muistuttaa jäseniään säännöllisesti jäsentietojen tarkistamisesta ja tietojen päivittämisestä
OAJ:n jäsentietoihin. Jäsenkohtaisen viestinnän lisäksi yhdistys käyttää edelleen tarvittaessa sähköpostirinkejä jäsenille suunnatussa viestinnässään.
Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. ESVO:n jäsentiedote lähetetään sähköisessä muodossa kaikille jäsenille keväällä ja syksyllä.
Yhdistyksen facebook-sivua sekä nettisivuja käytetään aktiivisesti ESVO:n tapahtumista ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Facebook-sivujen kautta tiedotetaan
myös hallituksen kokousten sisällöstä. ESVO:n verkkosivut on uudistettu ja niiden sisältöä päivitetään aktiivisesti. Tavoitteena on, että tieto on ajantasaista ja verkkosivuilta löytyy kaikki tarvittava
tieto liittyen Espoon seudun Varhaiskasvatuksen Opettajat ry:n toimintaan.
@espoonseudunvarhaiskasvatuksenopettajatry
https://www.ely.fi/
Sääntömääräiset syys- ja kevätkokouskutsut ovat sähköisessä jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen
verkkosivuilla.
Tiedon tulee kulkea myös ESVO:n, paikallisyhdistysten sekä alueyhdistysten kesken. OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen, OAJ Kirkkonummen paikallisyhdistyksen, OAJ Pääkaupunkiseudun sekä OAJ Uusimaan alueyhdistysten aktiivitoimijat ovat keskeisessä asemassa tiedon välittäjinä.
Yhdistys hyödyntää viestinnässään VOL:n ja OAJ.n viestintämateriaalia ja -sisältöä. Jäsenille
suunnatussa viestinnässä, jäsentilaisuuksissa ja jäsenhankinnassa hyödynnetään myös yhdistyksen logolla ja nimellä varustettuja tuotteita sekä materiaaleja.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Varhaiskasvatuksen toteuttamiseen ja jäsenistön työolosuhteisiin 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 yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa tarvittaessa yhteisin kirjelmin ja kannanotoin.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti edustajiensa kautta OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ja
alueyhdistyksen VOL- jaoston toimintaan. OAJ:n Uusimaan alueyhdistyksen tilaisuuksista tiedotetaan kirkkonummelaisia jäseniä. ESVO:lla on edustajat OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen sekä OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallituksissa.
OAJ:n alueellisten yhdistysten ja paikallisyhdistysten asiat käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa säännöllisesti.

KOULUTUS JA VIRKISTYS
Yhdistys järjestää aktiivisesti tilaisuuksia jäsenilleen. Tilaisuuksien toteuttamisessa huomioidaan
jäsenten toiveet tilaisuuksien sisällöstä ja toteuttamisesta. Jäsentilaisuuksissa painottuu työhyvinvointia tukeva toiminta; virkistys, liikunta, koulutus ja kulttuurielämykset sekä edunvalvontaan ja
työolosuhteisiin liittyvät ajankohtaiset asiat.
Yhdistyksen tavoite jäsentilaisuuksien järjestämisessä on tarjota myös mahdollisuus varhaiskasvatuksen eri tehtävissä toimivien ammattiryhmien tapaamisiin, vertaistukeen ja opettajuuden kirkastamiseen ja vahvistamiseen.
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten 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.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilit ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hyväksytty syyskokouksessa 13.11.2020.
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UUTTA JÄSENELLE

Lastentarhanopettajat ovat muuttuneet vihdoin varhaiskasvatuksen opettajiksi, ja samoin me olemme muuttuneet tänä vuonna
ELY:stä ESVO:ksi. Sen kunniaksi ensi vuonna jäsenillä on mahdollisuus saada muun muassa tapahtumistamme upeita ESVO tuotteita. Tehdään niiden avulla rohkeasti varhaiskasvatuksen
opettajuutta näkyväksi kaikkialla minne menemmekin.
Alla hieman vinkkiä tulevasta!

Lisäksi joulukuun alussa kaikkien jäsenten sähköpostilaatikkoon ovat kolahtaneet ESVO:n
jäsenedut. Haluamme tukea paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä tässä vaikeassa tilanteessa.
Aivan erityisesti haluamme tarjota jäsenillemme uusia etuja! Voit vaikka tulostaa edut paperille, niin et unohda hyödyntää niitä. Toivottavasti eduista on iloa♥
Jos sinulle ei ole tullut jäsenetu -sähköpostia, niin käy tarkistamassa yhteystietosi OAJ:n
sivuilla. Seuraavalla sivulla on siihen ohjeet. Sen jälkeen laita meille viestiä sähköpostilla
tai facebookissa, niin yritämme toimittaa edut uudelleen.
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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 autom aattisesti. 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.

MEILLÄ ON UUDET YHTEYSTIEDOT:
Uuden nimen myötä myös nettisivumme osoite on uudistunut! Löydät nyt
kaiken tarpeellisen tiedon osoitteesta: https://esvory.fi

Myös sähköpostiosoitteet ovat nyt uudessa muodossa:
o Puheenjohtaja@esvory.fi
o Hallitus@esvory.fi

Meillä on myös aktiivinen Facebook -sivusto.
Käy seuraamassa toimintaamme:
https://www.facebook.com/espoonseudunvarh
aiskasvatuksenopettajatry
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ESPOON SEUDUN
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAT RY:N
HALLITUS TOIVOTTAA KAIKILLE ESVOLAISILLE
ONNELLISTA JA RAUHALLISTA JOULUA!
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