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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hei jäsenistö!
Elyn toimintakausi lähenee loppuaan. Vuosi on ollut työntäyteinen mutta antoisa. Olemme tehneet
hartiavoimin töitä vastustaaksemme hallituksen päätöksiä mm. ryhmäkokojen kasvattamista sekä
varhaiskasvatusoikeuden rajaamista vastaan. Koemme nämä erittäin tärkeinä asioina. Olemme yhdessä
Oaj:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen kanssa lähettäneet asiasta kannanoton Espoon
neuvottelulautakunnalle, sekä varhaiskasvatusjaostolle ja lautakunnalle. Toivomme todella että meitä
kuunnellaan.
Jäsenistö on välittänyt meille huoltaan henkilöstön jaksamisesta sekä siitä että varhaiskasvatuslakia ei
ole noudatettu. Tämä on valitettavaa. Tässä tarvitaan meidän kaikkien panosta. Oli hienoa huomata
miten Helsingin rautatientorilla 18.9. järjestetty mielenilmaus sai myös elyläiset liikkeelle.
Taistelutahtoa siis löytyy. Esitys lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta sekä lapsiryhmäkokojen
suurentamisesta
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varhaiskasvatuslainkin puitteissa laadukasta pedagogiikkaa.
Vaikka liikkeellä onkin paljon meitä suuresti huolestuttavia ja jopa suututtavia asioita, on mukavaakin
luvassa.
Ely täyttää ensi vuonna 50 vuotta! Luvassa on suuret juhlat, joita jo nyt valmistellaan täyttä päätä.
Juhlatoimikuntamme on suunnitellut mahtavaa ohjelmaa!
Marraskuun syyskokouksessa hallituksen kaksivuotinen toimintakausi lähenee loppuaan. Moni
hallituksen jäsen on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa toimintaa, mutta aina tarvitaan uutta verta. Uusi
hallitus toimikaudelle 2016-2017 valitaan siis marraskuussa ja jos halukkaita on useampia asia
ratkaistaan elyn sääntöjen mukaan äänestyksellä. Jos koet halukkuutta elyn hallitustoimintaan tai
tekemään töitä muiden elyn asioiden eteen ota rohkeasti yhteyttä minuun. Syyskokoukseen olemme
onnekkaina saaneet vieraakseemme Lastentahanopettajaliiton mahtavan puheenjohtajan Anitta Pakasen.
Syksyisin terveisin
Puheenjohtaja
Camilla Ojala
puheenjohtaja@ely.fi

ELYn hallitus 2014-2015

Puheenjohtaja

Camilla Ojala
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

040-7726959
Lehtikasken pk, Espoo

puheenjohtaja@ely.fi

Varapj

Hanna I so-Kuortti
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Sihteeri

Elsi Kuosmanen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Jolkbyn pk, Kirkkonummi

sihteeri@ely.fi
vara: Terhi Hakkarainen

Jäsensihteeri

Sanna Salmi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
jasensihteeri@ely.fi
vara: Eija Salo-Mattila

Tiedottaja

Lotta Kivelä
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
tiedottaja@ely.fi
vara: Riitta Hakonen

Lansantien pk, Espoo

Riitta Ojanperä
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Kielikylpy Grani, Kauniainen

Vara: Anna Pohjakallio

M erja Laitinen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

M äkkylän pk, Espoo

Vara: Päivi Kokko

Kirri Valli
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Vara: Niina Schmidt

Yläkartanonpk, Kivenlahden
ja Soukan asukaspuisto

Elina Keinänen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Jorvin pk, Espoo

Vara: Soili Latvala

Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 19.11. Jos olet kiinnostunut hallituksen
varsinaisesta- tai varajäsenyydestä, ota yhteyttä Camillaan!

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa
Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti (valtuuston varapuheenjohtaja)
Camilla Ojala
Marjatta Reiman (vara)
Sari Utriainen (vara)
Elina Keinänen (vara)
Riitta Ojanperä (vara)

LTOL:n hallitus:
Merja Laitinen (Espoon-Vantaan vaalipiiri)

LTOL:n koulutuspoliittinen työryhmä:
Merja Laitinen

LTOL työmarkkinapoliittinen työryhmä
Hanna Iso-Kuortti

OAJ valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti
Erja Lehtonen (vara)
Merja Laitinen (vara)

OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen työryhmä
Hanna Iso-Kuortti

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys:
Soili Latvala

soili.latvala(at)opettaja.fi

Erja Lehtonen (vara)

erja.lehtonen(at)espoo.fi

Riitta Raitio

riitta.raitio(at)espoo.fi

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus:
Seija Salminen
Kirsi-Marja Heikkinen
Miia Mennander (vara)

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus:
Hanna Iso-Kuortti (puheenjohtaja)
Merja Laitinen
Soili Latvala (vara)

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto:
Soili Latvala
Merja Laitinen
Camilla Ojala
Elina Keinänen
Sanna Salmi (vara)
Erja Lehtonen (vara)
Riitta Ojanperä (vara)

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT
ESPOO
Terttu Salonen (varhaiskasvatus)
Nina Rantala (esimiehet)

KAUNIAINEN
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt)

LUOTTAM USM I EHET
Espoo:
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöllä oli luottamusmiesvaali keväällä
kaudelle 1.8.2015-31.7.2018. Espoossa valituksi tulivat seuraavat henkilöt:
Pääluottamusmies

Erja Lehtonen,
Pääluottamusmiestoimisto, PL 114, 02070 ESPOON
KAUPUNKI, käyntios. Kamreerintie 2, 5krs,
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi

Varaplm

terveyskeskushammaslääkäri Sari Louko-Kosonen,
Nöykkiön hammashoitola, PL 2402, 02070 ESPOON
KAUPUNKI, sari.louko-kosonen(at)espoo.fi

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus: esimiehet, hallinto
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen,
Mäkkylän päiväkoti, PL 65207, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi
Varaluottamusmies päiväkodinjohtaja Jaana Taskinen,
Hiirisuon asukaspuisto, PL 92302 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 046 877 3567, jaana.taskinen(at)espoo.fi

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus: lastentarhanopettajat ja
erityislastentarhaopettajat
Luottamusmies lastentarhanopettaja Laura Raittola,
Pikku Karhun päiväkoti, PL 81303, 02070 ESPOON
KAUPUNKI, p. 043 8247 057 tai 046 8773 565,
laura.raittola(at)espoo.fi
Varaluottamusmies Camilla Ojala
Lehtikasken päiväkoti, PL 34304, 02070 ESPOON KAUPUNKI,
p. 040 7726 959, camilla.ojala(at)espoo.fi

Kauniainen:
Pääluottamusmies

Markus Lång
markus.lång(at)edu.grankulla.fi

Luottamusmies

Riitta Ojanperä
riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi

Kirkkonummi:
Hei!
Olen elokuusta alkaen toiminut pääluottamusmiehenä, sillä sijaistan 31.7.2016 saakka varsinaista
pääluottamusmiestä Sari Pääkköstä. Sähköpostilla minut on helppo saada kiinni, mutta voit myös
soittaa. Pääluottamusmiehen puhelinnumero on edelleen sama, kuten myös työhuone
kunnantalon neljännessä kerroksessa.
OAJ on tänä syksynä halunnut parantaa jäsentensä tuntemusta ja tietämystä omista
palvelussuhteen eduista. Joku roti-kampanjalla OAJ haluaa aktivoida jäsenet huomaamaan, että
muuttuneelle kasvatus- ja opetusalan työnkuvalle voidaan tehdä jotakin. Kampanjan
tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä uusia tulkintoja virka- ja työehtosopimusmääräyksistä.
Vastaamalla näihin kysymyksiin pääset alkuun: Onko sinulla työsopimus tai viranhoitomääräys
kirjallisena? Tarkistatko palkkakuittisi joka kuukausi? Onko myös OAJ:n jäsenmaksu peritty?
Onko mahdollinen työkokemuslisä maksettu oikein? Kuka on luottamusmiehesi?
Ota yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä!
terveisin,
Sonja Parkkamäki-Kotakallio
JUKO ry:n pääluottamusmies
Ervastintie 2, 4. krs
02400 Kirkkonummi
+358 503 273 637
sonja.parkkamaki-kotakallio(at)kirkkonummi.fi
Hei!
Olen elokuusta 2015 toiminut Kirkkonummella lastentarhanopettajien luottamusmiehenä.
Jos sinulla on kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä!
Elsi Kuosmanen
elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

Luottamusmiesterveisiä: Vuorotteluvapaalaki muuttuu
Hallitus esittää vuorotteluvapaalakia muutettavaksi siten, että vuorotteluvapaan enimmäiskesto olisi 180
päivää eli puolet nykyisestä. Samalla luovuttaisiin vuorotteluvapaan jaksottamismahdollisuudesta.
Vuorotteluvapaa edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, kun nykyään riittää 16 vuotta.
Vuorottelukorvauksen taso olisi kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta. Nykyinen 80 prosentin
korvaustaso yli 25 vuoden työuran tehneille jäisi siis pois.
Aiotun lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta. Hallituksen esityksen mukaan
vuorotteluvapaan saisi vielä nykyisillä ehdoilla, jos vapaasta sovitaan vuoden 2015 puolella ja se alkaa
viimeistään 31.3.2016.

KUTSU ELYN SYYSKOKOUKSEEN JA
VARHAISKASVATUSILTAAN
Aika: 19.11.2015 Klo 17:00 - 20:00
Paikka: Leppävaaran VPK, Portinvartijantie 3, 02650 Espoo
Kävelymatka juna-asemalta ja alueella myös paikoitusmahdollisuus
https://www.leppavaaranvpk.fi/
OHJELMA:
Klo 17:00 -18:00

Kahvia/teetä ja suolaista

Klo 17:30 -17:45

Esittelyssä Leppävaaran VPK (Vapaaehtoinen Palokunta)
Palokunnan päällikkö Jorma Lyyjynen

Klo 18:00

Sääntömääräinen Syyskokous
Käsitellään Syyskokouksen sääntömääräiset asiat

Klo 18:30- 20:00

Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta
Anitta Pakanen, LTOL puheenjohtaja
Ajankohtaiskatsaus varhaiskasvatuksen asioista
Kysymyksiä ja keskustelua
Vieraanamme Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen
http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/etusivu

Kuva: Opettaja- lehti

Ilmoittautuminen ja kysymykset illan aiheesta
13.11.15 mennessä ilmoittautumiset@ely.fi

TERVETULOA!

Syyskokouksen asialista

SÄÄNTÖM ÄÄRÄI NEN SYYSKOKOUS 19.11.2015 klo 18.00 LEPPÄVAARAN
(Portinvartijantie 3, Espoo)

VPK:lla,

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYM I NEN
Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

I I VARSI NAI SET KOKOUSASI AT
Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelma kalenterivuodeksi 2016
Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja
kulukorvauksista sekä toiminnantarkastajien palkkiot kalenterivuodeksi 2016
Päätetään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa vuodelle 2016
Päätetään yhdistyksen talousarvio kalenterivuodelle 2016
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi 2016-2017
Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärästä
Valitaan yhdistykselle hallitus ja hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan
kaleneterivuoden taloutta ja hallintoa
Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumisen tavasta yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan
Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat

ELY 50 vuotta!
ELYn 50-vuotisjuhlagaala tulossa perjantaina 12.2.2016.
Tervetuloa mukaan juhlimaan ELYn 50-vuotista taivalta, nauttimaan
hyvästä ruuasta, esiintyjistä ja ennen kaikkea hyvästä seurasta!
Varaa aika jo nyt kalenteriisi, tarkempi kutsu tulossa sähköpostitse!

ELY Facebookissa!
Kuuluthan ELYn Facebook-ryhmään? Ryhmässä tietoa tulevista tapahtumista ja koulutuksista,
ajankohtaisia asioita varhaiskasvatuksen kentältä ja keskustelua jäsenten välillä. Ryhmä löytyy
Facebookista nimellä Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry ELY.
Muista myös ELYn nettisivut osoitteessa www.ely.fi

Kulkeeko sähköposti?
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
Lastentarhanopettajaliittoon
liittymismahdollisuudesta
talonsa
uusille
lastentarhanopettajille ja sosionomeille.

Jokaisessa päiväkodissa (kunnallinen, ostopalvelu, yksityinen tai koulun tiloissa toimiva)
tulee olla yhteysopettaja. Yhteysopettajan sähköpostiosoite (HUOM! henkilökohtainen
sähköpostiosoite, ei työsähköposti!) ilmoitetaan yhdistyksen sihteerille: sihteeri@ely.fi tai
suoraan oman alueen rinkivastaavalle.
-Jos talossa on vain yksi elyläinen, hän ilmoittautuu yhteysopettajaksi
-Erityislastentarhanopettajat ilmoittautuvat lähimmän talon
sähköpostilistalle
-Kun yhteysopettaja vaihtuu, on muuttuneet yhteystiedot ilmoitettava rinkivastaavalle,
ettei tiedon kulku katkea
-Muistathan ilmoittaa myös sukunimenvaihdoksesta
-Jos jäät toistaiseksi pois työelämästä, voit jatkaa samalla listalla tai ilmoittaa oman
sähköpostiosoitteesi suoraan sihteerille. Työelämästä pysyvästi poissaolevat ilmoittavat
sähköpostiosoitteensa suoraan sihteerille.
Rinkivastaavat alueittain:
Espoonlahti: Kirri Valli
Espoon Keskus: Eija Salo-Mattila
Tapiola: Anna Pohjakallio
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi
Leppävaara: Merja Laitinen
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen
Kauniainen: Riitta Ojanperä

kirrivalli(at)gmail.com
e.salo.mattila(at)gmail.com
anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi
sanna.salmi(at)opettaja.fi
merja.laitinen(at)opettaja.fi
terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi
riitta.ojanpera(at)opettaja.fi

