OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA
2019
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
YHDISTYKSEN HALLITUS
Hallitus on kokoontunut yhdeksän (9) kertaa. Hallituksen kokoukset valmisteli
työvaliokunta (tvk), joka kokoontui kahdeksan (8) kertaa.
Hallituksen jäsenet
Seppo Rantanen
Sari Aksberg
Annika Harja
Terttu Heikkinen
Sari Koivula
Tiina Linne
Anna-Liisa Löppönen
Maritta Riikonen
Anna Taimioja
Rauni Tiilikainen
Anna Saarikivi

tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
yhteysopettaja/ysi
jäsenasiainsihteeri
sihteeri
virkistysvastaava
huomionosoitusvastaava
netti- ja huomionosoitusv.
facebook, instagram
emäntä
virkistysvastaava
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Hallituksen ulkopuolisena kokouksissa mukana olleet
Tuula Kekki
Liisa Huotari
Ville Leppäniemi
Raija Luukkanen
Minna Silen

taloudenhoitaja
luottamusmies
luottamus-/ pääluottamusmies
pääluottamusmies
varajäsen

Jäseniä vuoden 2019 lopussa oli yhteensä: 528
YLEISSIV. 395

LTOL 103

SMOL 30
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VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 2019
Jäsenistöä ovat edustaneet yhteistyötoimikunnassa puheenjohtaja, pääluottamusmies ja
työsuojeluvaltuutettu. Palvelualueiden johtoryhmässä ja avainalueiden teemakokouksissa
edustajina ovat olleet pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisia teemakokouksia oli varhaiskasvatuksessa kaksi ja
perusopetuksessa yksi. Henkilöstön työtä koskevien asioiden käsittely yhteistoiminnassa
on edelleen puutteellista niin työpaikka- kuin avainalue- ja kaupunkitasolla. Asioita ei
käsitelty valmisteluvaiheessa työntekijöiden ja henkilöstöedustajien kanssa riittävästi
ennen päätöksentekoa. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueiden käynnissä olleet
tilahankkeet koskettivat tavalla tai toisella suurinta osaa OAJ Järvenpään jäsenistöä.
Kinnarin koulun, Järvenpään Yhteiskoulun ja Harjulan uudishankkeet sekä Anttilan koulun
sisäilma-asioista johtuva mittava peruskorjaus etenivät vuoden aikana. Kinnarin, Harjulan
ja JYKin hankkeet ovat perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja osin myös opistojen
kanssa yhteisiä. Saunakallion päiväkoti valmistui ja Cooperin kulman uuden päiväkodin
suunnittelu käynnistyi. Sisäilmaongelmista johtuvia väistötilajärjestelyjä oli useissa
kouluissa ja Jampan päiväkodissa. Jyk:n uusi moduuli otettiin käyttöön ja Oinaskadun
koulu jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi syyskuussa. Oinaskadun koulun
oppilaat ja opettajat siirtyivät väistötiloihin Haarajoelle, Kinnariin ja JYK:iin.
Tilahankkeisiin liittyen jäsenistöltä on kantautunut huolta uusien tilojen toimivuudesta
opetussuunnitelman edellyttämässä opetuksessa. Liian korkeaksi suunniteltu käyttöaste,
avoimet oppimisympäristöt ja tilarotaation mukanaan tuomat haasteet tekevät opetuksen
suunnittelusta ja toteutuksesta haastavampaa ja kuormittavampaa. Yhdistys on huolissaan
uusien tilojen riittävästä mitoituksesta.
Järvenpään kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen virkamistyönä laadittiin
ns. liikkumavaralista. Vuosina 2020-23 talouden tulee olla tasapainossa. Yhdistys laati
kannanoton Järvenpään kaupunginhallituksessa esitettyihin säästötoimenpiteisiin
lokakuussa. Kannanotossa todettiin, että resurssiopettajiin, tuntikehykseen sekä
tukiopetuksen leikkaukseen ei ole syytä puuttua. Haastavassa taloudellisessa tilanteessa
opettajille on turvattava riittävät resurssit ja asianmukaiset työolosuhteet, jotta he edelleen
voivat tehdä työnsä opettamisen ja oppimisen asiantuntijoina tuloksellisesti ja laadukkaasti
oppilaiden hyväksi.
JUKO:n pääluottamusmiehenä toimi Raija Luukkanen 1.1 - 31.7.2019.
JUKO:n luottamusmiesvaalit järjestettiin helmikuussa. Luottamusmieskaudelle 1.8.2019 –
31.7.2022 valittiin seuraavat henkilöt:
● Pääluottamusmies Ville Leppäniemi
● Varapääluottamusmies / alakoulut Liisa Huotari
● Musiikkiopisto Kaisa Beshar
● Varhaiskasvatus Sari Koivula
Luottamusmiehet olivat yksittäisten jäsenten tukena erilaisissa neuvotteluissa.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työsopimuksen paikallisen järjestelyerän uusi
sopimus vahvistettiin tammikuussa 2019. Järjestelyvaraerän loppuosa neuvoteltiin
huhtikuussa ja uudet tva-kriteerit tulivat maksuun elokuussa.

Vuonna 2019 on järjestänyt jäseniltoja yhteysopettajille, uusille jäsenille, erityisopettajille,
varhaiskasvatuksen opettajille ja aineenopettajille. Lukion jäsenilta ei toteutunut, koska ei
ollut riittävästi ilmoittautuneita.
Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3 ravintola Härmän ratissa.
Kokouksessa oli läsnä 42 jäsentä.
Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 31.10 ravintola Härmän Ratissa. Kokouksessa oli läsnä
39 jäsentä.
Kokouksessa valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:
Rauni Tiilikainen, varajäsen Jade Aulos
Annika Harja, varajäsen Marjo Rintaluoma
Anna Taimioja, varajäsen Heli Ranta
Liisamaria Thil, varajäsen Nina Nyqvist
Sekä varajäsen Riitta Järvenpää (Tiina Linnelle)

ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN EDUSTUS
OAJ Järvenpään hallituksen jäsenet ovat osallistuneet OAJ Uusimaan vuosikokouksiin ja
koulutuksiin. Syyskokouksessa pääluottamusmies Ville Leppäniemi valittiin Oaj Uusimaan
hallitukseen.
Pääluottamusmies Raija Luukkanen ja Ville Leppäniemi sekä vakan luottamusmies Sari
Koivula osallistuivat OAJ Uusimaan luottamusmieskollegioiden tapaamisiin.
Työsuojeluvaltuutettu Sari Aksberg toimi OAJ Uusimaan työsuojeluverkoston vetäjänä ja
järjesti verkostotapaamisia.
OAJ Järvenpää on tehnyt yhteistyötä naapurikuntien paikallisyhdistysten kanssa
osallistumalla yhteiseen seminaariin Hyvinkäällä.

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 2019 kaksi kertaa.
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista myös yhdistyksen kotisivuilla
www.oaj-jarvenpaa.net.
OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistyksen facebook – sivuilla ja instagramissa mainostettiin
mm. kulttuuri- ja liikunta-asioista.
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 yhteysopettajakoulutukseen Hyvinkäällä 5-6.4 osallistui 6 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.
5.10. Maailman opettajien päivänä yhdistys muisti jäseniään perinteisillä Opettajan päivän
pullilla. Perinteisen joulumuistamisen sijaan pidettiin jäsenille ja yhteistyökumppaneille
yhteinen glögitilaisuus ravintola Tyynissä 18.12.
KULTTUURI JA LIIKUNTA
Yhdistyksen jäsenille on järjestetty seuraavat kulttuuritilaisuudet:
● Ellinooran konsertti Lahdessa
● Fingerpori teatteri Helsingissä
● Eikä yksikään pelastunut Järvenpään teatteri
● Laura Voutilaisen konsertti Järvenpäässä

Yhdistys tarjosi jäsenilleen seuraavia liikuntamahdollisuuksia:
● huhtikuu ja marraskuu olivat kuntokuukausia
●  jäsenistöllä oli perinteiseen tapaan mahdollisuus saada liikuntaraha 20 € kuittia
vastaan

