OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
YHDISTYKSEN HALLITUS
Hallitus on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa. Hallituksen kokoukset valmisteli
työvaliokunta (tvk), joka kokoontui seitsemän (7) kertaa.

Hallituksen jäsenet
Raija Luukkanen
Sari Aksberg
Annika Harja
Riitta Järvenpää
Sari Koivula
Seppo Rantanen
Marjo Sate
Terttu Heikkinen
Teija Hytönen
Anna-Liisa Löppönen
Sarianna Laitinen
Anna Taimioja
Rauni Tiilikainen

tehtävä
puheenjohtaja
kulttuurivastaava
yhteysopettaja/ysi
liikuntavastaava
sihteeri
nettivastaava
kulttuurivastaava
jäsenasiainhoitaja
yhteysopettaja/ysi
hallituksen jäsen
liikuntavastaava
varapuheenjohtaja
emäntä

Hallituksen ulkopuolisena kokouksissa mukana olleet
Tuula Kekki
taloudenhoitaja
Liisa Huotari
luottamusmies
Ville Leppäniemi
luottamusmies
Tiina Linne
varajäsen
Maritta Riikonen

Jäseniä vuoden 2018 lopussa oli yhteensä: 512
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VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 2018
Jäsenistöä ovat edustaneet yhteistyötoimikunnassa, palvelualueiden johtoryhmissä ja avain
alueiden teemakokouksissa puheenjohtaja, pääluottamusmies, varapuheenjohtaja ja
työsuojeluvaltuutettu.
Yhdistys pyrki vaikuttamaan kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan lasten ja nuorten
lautakuntaa tavatessaan. Laaja keskustelua on loppuvuodesta herättänyt myös oppimisen
tuen uudistus perusopetuksessa. Yhdistys kiinnitti erityistä huomiota yhteistoiminnan
puuttumiseen palveluverkkosuunnitelman ja oppimisen tuen valmisteluissa.
Järvenpään kaupungin kouluverkossa tapahtui historiallisia muutoksia, kun Kyrölän ja
Kartanon alakoulujen rakennukset purettiin ja korvattiin uusilla moduulikouluilla. Uusista
kouluista Kinnarin yhtenäiskoulu nousi harjakorkeuteen. Harjulan koulurakennus päätettiin
poistaa koulukäytöstä kuluvan lukuvuoden päättyessä, samoin Järvenpään Yhteiskoulun
päärakennuksen todettiin tulleen käyttöikänsä päähän ja sen käytöstä luovutaan lähivuosina
kokonaan. Myös varhaiskasvatuksen yksiköiden rakennuksia on päätetty poistaa käytöstä:
Jampan päiväkoti vuonna 2018 ja Loutin päiväkoti lähivuosina.
Sisäilmaongelmat ja niihin liittyvät erilaiset opetusjärjestelyt ja muutot haittasivat koulutyötä
ja opettajien arkea. Järvenpään kaupungin opetus- ja kasvatusalan yksiköissä toimi
kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä Saunakallion, Kinnarin, Kyrölän, Järvenpään
Yhteiskoulun ja Vihtakadun kouluissa, Kartanon alakoulussa sekä Jampan ja Loutin
päiväkodeissa. Sisäilmasta oireilevien opettajien tilanne otettiin vakavasti ja heille etsittiin
korvaavia tiloja. Uudet moduulikoulut helpottivat myös tilannetta.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisia teemakokouksia oli varhaiskasvatuksessa yksi ja
perusopetuksessa kaksi. Henkilöstön työtä koskevien asioiden käsittely yhteistoiminnassa
oli puutteellista niin työpaikka- kuin avainalue- ja kaupunkitasolla. Asioita ei käsitelty
valmisteluvaiheessa työntekijöiden ja henkilöstöedustajien kanssa, ennen päätöksentekoa.
Esimerkiksi palveluverkkosuunnitelmasta henkilöstölle ja vanhemmille järjestettiin erilliset
tiedotustilaisuudet vasta sen jälkeen, kun pääluottamusmies oli huomauttanut
yhteistoimintamenettelyn puuttumisesta.
JUKO:n pääluottamusmiehenä toimi Raija Luukkanen ja alakohtaisina luottamusmiehinä
varapääluottamusmies ja lukion luottamusmies Ville Leppäniemi, Liisa Huotari alakoulut,
varhaiskasvatus Sari Koivula ja musiikkiopisto Kaisa Beshar. Luottamusmiehet kokoontuivat
kolme kertaa. Luottamusmiehet olivat yksittäisten jäsenten tukena erilaisissa
neuvotteluissa.
1.1.2018
alkaneella
uudella
työsuojelukaudella
OAJ
Järvenpään
jäsenten
työsuojeluvaltuutettuina aloittivat perusopetuksessa, lukiossa ja opistoissa Sari Aksberg
sekä varhaiskasvatuksessa Jyrki Issakainen, varalla Sari Koivula.
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työsopimuksen paikallisen järjestelyerän
uudistamisesta ja käytöstä pääluottamusmies kävi aktiivisesti neuvotteluja (6). Sopimuksen
vahvistaminen siirtyi kuitenkin tammikuulle 2019.

Lastentarhanopettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika (sak) lisääntyi merkittävästi
1.5.2018 KVTES- sopimuksessa, yhteensä noin viiteen tuntiin viikossa. Paikallisesti tehtiin
onnistunut sopimus tämän suunnitteluajan käytöstä ja toteutumisesta. Sopimuksen
toteutumista tulee kuitenkin seurata tarkasti, koska aikaisempi suunnitteluaika ei ollut
toteutunut virkaehtosopimuksen mukaisesti. Lastentarhanopettajien palkkoja saatiin
korotettua yhteensä 125 eurolla. Kaupunki laittoi korotukseen 70 e ja loput korotuksesta
katettiin järjestelyvaraerästä. Vaikka korotus olikin merkittävä, se ei kuitenkaan ratkaise
Järvenpään
varhaiskasvatuksen
rekrytointiongelmaa,
koska
naapurikunnissa
lastentarhanopettajien palkat ovat edelleen korkeammalla tasolla. Lastentarhanopettajien
toimia on paljon täyttämättä ja rekrytointi on edelleen vaikeaa.
Uuden KVTES- tulkinnan myötä myös epäpäteville lastentarhanopettajille on maksettava
samasta työstä sama palkka. Epäpätevät lastentarhanopettajat ovatkin hakeneet
pääluottamusmiehen tuella takaisinperintää liian vähän maksetusta palkasta. Ratkaisuna
tähän
työnantaja
on
laatinut
erilaisen
tehtäväkuvauksen
epäpätevälle
lastentarhanopettajalle, jonka perusteella voidaan maksaa alennettua palkkaa.
Vuonna 2018 on järjestänyt jäseniltoja yhteysopettajille, uusille jäsenille, vara- ja
apulaisrehtoreille, erityisopettajille ja lukiolle. Näihin jäseniltoihin on osallistunut noin 70
jäsentä.
Lasten ja nuorten lautakunnan aloitteesta pidettiin kiusaamisen ehkäisyn ilta ”#Läppää vai
ei” lukiolla 26.4. Yhdistys osallistui tapahtumaan omalla ständillään.
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.3 ravintola Huilissa
Kokouksessa oli läsnä 71 jäsentä.
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.10 ravintola Härmän Ratissa. Kokouksessa oli läsnä
40 jäsentä.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Seppo
Rantanen.
Kokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Sari Aksberg, varajäsen Saija Okker
Sari Koivula, varajäsen Minna Silen
Anna-Liisa Löppönen, varajäsen Sarianna Laitinen
Anna Saarikivi, varajäsen Sari Laatio
Tiina Linne, varajäsen
Maritta Riikonen, varajäsen Khalif Ahmed
Lisäksi jatkavat edellisessä syyskokouksessa valitut jäsenet.

ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS
Yhdistys järjesti alueellaan OAJ:n valtuustovaalit 26-27.3. Yhdistyksemme ehdokas Sari
Aksberg tuli valituksi valtuustoon. Näissä vaaleissa lastentarhanopettajat äänestivät
sähköisesti.
Pääluottamusmies Raija Luukkanen ja vakan luottamusmies Sari Koivula osallistuivat OAJ
Uusimaan luottamusmieskollegioiden tapaamisiin. Työsuojeluvaltuutettu Sari Aksberg toimi
OAJ Uusimaan työsuojeluverkoston vetäjänä ja verkostotapaamisia oli neljä. Sari Aksberg
edusti myös OAJ Uusimaan hallituksessa kaksivuotiskaudella 2017-2018.
OAJ Järvenpään hallituksen jäsenet ovat osallistuneet OAJ Uusimaan vuosikokouksiin ja
koulutuksiin.
OAJ Järvenpää on tehnyt yhteistyötä naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa
järjestämällä yhteisen hallitusseminaariin Tuusulan Onnelassa.

KOULUTUS- JA TIEDOTUSTOIMINTA
Syys - ja kevätkokousten yhteydessä jäsenille tiedotettiin OAJ:n ajankohtaisista asioista.
Yhdistys tiedotti toiminnastaan ja tapahtumista ensisijaisesti toimipisteiden yhteysopettajien
kautta. Yhtenä tiedotusmuotona oli jäsentiedote, joita laativat puheenjohtaja ja/tai
varapuheenjohtaja. Jäsentiedote ilmestyi vuonna 2018 kolme kertaa.
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista myös yhdistyksen kotisivuilla www.oajjarvenpaa.net.
OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistyksen facebook - sivuilla mainostettiin mm. kulttuuri- ja
liikunta-asioista. Yhdistykselle perustettiin instagram-tili.
Yhdistys on kannustanut jäseniään osallistumaan OAJ:n ja OAJ Uusimaan järjestämiin
koulutuksiin. Hallituksen jäseniä on osallistunut mm. OAJ Uusimaan uusien toimijoiden sekä
puheenjohtajien ja sihteerien koulutuspäiville.
OAJ Uusimaan yhteysopettajaristeilylle 16-18.3.2018 osallistui 10 jäsentä.
Yhdistyksen

puheenjohtaja ja luottamusmiehet ovat osallistuneet OAJ:n
järjestökoulutuksiin
(sopimuslainsäädäntökoulutus,
luottamusmiespäivät,
puheenjohtajapäivät)
HUOMIONOSOITUKSET
OAJ Järvenpää on huomioinut jäseniään heidän 50- ja 60-vuotispäivinään. Kouluja ja
päiväkoteja on muistettu niiden merkkipäivinä. Perinteisen joulumuistamisen OAJ:n
Järvenpään paikallisyhdistys lahjoitti 160 € Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan työhön.
5.10. Maailman opettajien päivänä yhdistys muisti jäseniään perinteisillä Opettajan päivän
pullilla. Openpäivää juhlistettiin myös osallistumalla OAJ Uusimaan järjestämään
tapahtumaan Lohjalla.

KULTTUURI JA LIIKUNTA
Yhdistyksen jäsenille on järjestetty seuraavat kulttuuritilaisuudet:
● Leffailta 1.3.
● Kolmas nainen konsertti 23.3.
● Täällä Pohjantähden alla 6.4.
● Amos Rex museo 11.10.
● Juha Tapio konsertti 27.10.
● Stella by Night 23.11.

Yhdistys tarjosi jäsenilleen seuraavia liikuntamahdollisuuksia:
●
●

marraskuu oli kuntokuukausi
jäsenistöllä oli perinteiseen tapaan mahdollisuus saada liikuntaraha 20 € kuittia
vastaan
● minigolf Krapilla
● Talman retki
● opettajien sählyturnaukseen osallistumisen tukeminen

