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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hei elyläiset!
Kiireinen ja työntäyteinen talvi on vihdoin vaihtunut kevääksi. Työtä on taatusti
riittänyt ja varhaiskasvatusrintamalla työskennellään kiireisiä viikkoja.
ELYn sekä OAJ:n huoli hallituksen esityksistä kasvattaa varhaiskasvatuksen
ryhmäkokoja sekä rajata lasten oikeutta varhaiskasvatukseen muuttui
kannanotoksi joka lähetettiin Espoon kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle.
Tällä hetkellä Espoon linjaus on se että ryhmäkokoja ei kasvateta eikä
subjektiivista päivähoito-oikeutta rajata. Äänestys subjektiivista päivähoitooikeudesta oli kuitenkin tiukka, yksi ääni ratkaisi.
ELYn hallituksen työskentely ei välttämättä avaudu ulkopuolisille. Teemme
paljon vaikuttamis- ja yhteistyötä monella eri taholla ja monien eri toimijoiden
kanssa: lastentarhanopettajaliiton hallituksessa ja valtuustossa, OAJ:n
hallituksessa ja valtuustossa, Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksessä,
Kirkkonummen paikallisyhdistyksessä, Uusimaan alueyhdistyksessä, OAJ
pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä, koulutustiimissä, pääkaupunkiseudun
lastentarhanopettajajaostossa, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisessa
toimikunnassa, LTOL:n työmarkkinapoliittisessa työryhmässä. Lisäksi teemme
tiivistä yhteistyötä Helsingin lastentarhanopettajayhdistyksen sekä Vantaan
lastentarhanopettajayhdistyksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös
ruotsinkielisten lastentarhanopettajien kanssa. Lisäksi toimimme
luottamusmiestehtävissä.
Kiitos vielä elyläisille mahtavista 50-vuotisjuhlista, olihan pirskeet!
Puheenjohtaja Camilla Ojala

ELYN HALLITUS 2016-2017
Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Camilla Ojala p.040-7726959

HannaIso-Kuortti

puheenjohtaja@ely.fi
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Sihteeri

Riitta Ojanperä
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etunimi.sukunimi@opettaja.fi

sihteeri@ely.fi

Kielikylpy Grani, Kauniainen

etunimi.sukunimi@opettaja.fi

vara: Anna Pohjakallio

Jolkbyn pk, Kirkkonummi
vara: Terhi Hakkarainen

Merja Laitinen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Jäsensihteeri

Mäkkylän pk, Espoo

Sanna Salmi

Vara: Päivi Kokko

jasensihteeri@ely.fi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Elina Puhakka

vara: Eija Salo-Mattila

etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Jorvin pk, Espoo

Tiedottaja

vara: Henrietta Suomalainen

Lotta Kivelä
tiedottaja@ely.fi

Minttu Ilveskivi-Hentilä

etunimi.sukunimi@opettaja.fi

etunimi.sukunimi@opettaja.fi

Lansantien pk, Espoo

Meriveden pk, Espoo

vara: Kirri Valli

vara: Johanna Viianen

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa
Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti (valtuuston varapuheenjohtaja)
Camilla Ojala
Marjatta Reiman (vara)
Sari Utriainen (vara)
Elina Puhakka (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 hallitus
Hanna Iso-kuortti, 1.2. - 31.12.16

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

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY):
Soili Latvala (varapuheenjohtaja)
Merja Laitinen
Erja Lehtonen (vara)
Camilla Ojala (vara)

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus:
Seija Salminen
Elsi Kuosmanen
Hannele Stafford (vara)
Terhi Hakkarainen (vara)

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

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto:
Merja Laitinen
Camilla Ojala
Lotta Kivelä
Sanna Salmi (vara)
Kirri Valli (vara)
Riitta Ojanperä (vara)
Elina Puhakka (yksityisten vara)

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

KAUNIAINEN:
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt)

LUOTTAMUSMIEHET
Espoo:
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
Luottamusmies

Markus Lång , markus.lång(at)edu.grankulla.fi
Riitta Ojanperä, riitta.ojanpera(at)kauniainen.fi

Kirkkonummi:
Pääluottamusmies Sonja Parkkamäki-Kotakallio
sonja.parkkamaki-kotakallio(at)kirkkonummi.fi
Luottamusmies
Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

Ajankohtaisia poimintoja järjestö- ja
työmarkkinarintamalta
Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) ja järjestön (OAJ) pitkäaikainen tavoite on saada
lastentarhanopettajat muiden opettajien kanssa samaan työ- ja
virkaehtosopimukseen, tavoittelemme siis siirtymistä KVTES:sta OVTES:een.
Työaikajärjestelmämme on aikansa elänyt, työmme on muuttunut niin, ettei
voimassaoleva työaikajärjestelmä palvele meitä enää kovin hyvin.
Sopimustavoitteen ja työajan käytön vaatimusten vuoksi on kehitelty mm.
lastentarhanopettajien vuosityöaikakokeilumallia. Ajatuksena on työajan jakaminen
kahteen osaan: lapsiryhmässä tehtävään työhön ja muuhun työhön. Muu työ
sisältää suunnittelun, valmistelun, arvioinnin, vasut, leopsit keskusteluineen jne. –
siis kaiken, mikä tehdään lapsiryhmän ulkopuolella. Valitettavasti tuota muuhun
työhön ei useinkaan varata riittävästi aikaa. Aikakysymykseen voi ja kannattaa
jokaisen lastentarhanopettajan vaikuttaa omassa työyksikössä yhdessä oman
esimiehen kanssa pohtia, miten lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen
voitaisiin parhaiten hyödyntää ryhmissä ja yksiköissä. Lastentarhanopettajan
työaika on viikossa 38h 15 min, jonka pitää riittää. Työtä ei tarvitse, eikä missään
nimessä edes pidä tehdä vapaa-ajalla. Se, mitä ei ehdi työaikana tekemään,
jääköön siis tekemättä. Joku Roti työaikoihin!
Varhaiskasvatuslakivaikuttamista on tehty kuntatasosta valtakunnan päättäjiin.
Tämäkään työ ei lopu heti – jokainen meistä, joilla on kontakteja päättäjiin, voi

omalla panoksellaan vaikuttaa asioihin, materiaalia ja tietoa saa niin LTOL:sta kuin
OAJ:stäkin. Olkaapa siis yhteydessä meihin aktiiveihin, autamme ja kerromme
mielellämme tavoitteista, päätöksistä ja seurauksista.
Kilpailukykysopimus on lähes päivittäin uutisten aiheena. Pidennetäänkö työaikaa,
pienennetäänkö palkkaa, leikataanko lomarahoista? Entä lastentarhanopettajien
koulutus, kelpoisuudet – mitä niille käy? Kaikki nämä vaikuttavat
lastentarhanopettajien toimeentuloon. Tämän lisäksi lasten subjektiivista oikeutta
halutaan rajata, maksuja korottaa – yhtälö on mahdoton, hurja, pelottava, miten
kukin haluaa asian ilmaista. Varmaa on, että käteen jäävä raha pienenee.
Seuratkaapa uutisointia tarkasti – ja vaikuttakaa, jos voitte!
OAJ:n järjestörakennetta halutaan uudistaa ja kehittää virtaviivaisemmaksi. OAJ:n
valtuusto tulee asiasta tekemään päätöksiä vielä tämän vuoden kuluessa.
Kehittämiseen liittyvät ajatukset ja pohdinnat: Onko yhdistyksiä liikaa?
Vähenevätkö yhdistykset, mitkä yhdistykset tulisi lakkauttaa – vai tulisiko? Miten
saamme parhaiten jäsenten äänet kuuluviin, miten jäsen saa tiedon parhaiten?
Samalla uudistetaan myös OAJ:n sääntöjä, sekä järjestömme strategiaa
työstetään – luodaan arvoja, visiota, missiota. Asiat liittyvät luonnollisesti toisiinsa
– niitä pitääkin pohtia huolellisesti.
Lisätietoa kaikista edellä mainituista asioista saadaksesi piipahda vaikkapa
seuraavilla sivustoilla: oaj.fi, ltol.fi, oajpaakaupunkiseutu.fi – meidät löydät myös
mm. facebookista ja twitteristä. Myös päivälehtien, Ylen, ministeriön ja eduskunnan
sivuilta löytyy kaikenlaista mielenkiintoista tietoa. Ole siis aktiivinen, seuraa uutisia,
kysy ja kommentoi!
Mukavaa, aurinkoista, työn makuista kevättä kaikille!
Hanna

Kirkkonummi-jaoston terveiset
Kevätterveiset Kirkkonummelta!
Kevät keikkuen tulevi…ehkä ajatuksissa jo siintää tuleva kesä. Valo antaa virtaa ja
jaksamista toteuttaa päiväkodeissa laadukasta varhaiskasvatusta.
Kirkkonummijaoston tarkoituksena on myös mahdollistaa toisten
lastentarhanopettajien, kollegoiden, tuki. Mikäli sinulla on ideoita yhteiseksi
tekemiseksi tai esimerkiksi yhteisen jäsenillan aiheeksi, niin otathan yhteyttä.
Sähköpostia voit laittaa osoitteeseen elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi.
Hallituksen päätökset puhuttavat myös Kirkkonummella. Kirkkonummen
kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.3. rajata lapsen päivähoito-oikeutta 20
tuntiin viikossa 1.8.2016 alkaen, mikäli jompikumpi lapsen vanhemmista on
työttömänä tai vanhempain- tai hoitovapaalla. ELYn hallitus teki ennen päätöstä
kannanoton liittyen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Kannanoton allekirjoittivat
myös Kirkkonummen OAJ:n paikallisyhdistyksen sekä OAJ Uusimaan
alueyhdistyksen puheenjohtajat.
Oli mukava nähdä paljon kirkkonummelaisia yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa.
Osallistukaa jatkossakin innokkaasti yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin!
Terveisin, Kirkkonummi-jaosto.

Hallitus esittäytyy…
ELYn puheenjohtaja CAMILLA OJALA
Olen kolmen lapsen äiti ja esiopetusryhmän opettaja.
Perheeseeni kuuluu myös pieni mäyräkoira Huima.
Elämäni täyttyy työstä, lapsista, koirasta ja hallitustyöstä.
Vapaa-ajallani nautin lenkkeilystä, luonnosta ja
kuntoilusta.
Vaikuttamistyö on jo työelämän alkutaipaleelta asti
ollut minulle tärkeää, uskon että teoillamme ja työllämme
on vaikuttavuutta. Haluan olla perillä siitä mitä
työelämässä tapahtuu ja olen kiinnostunut työntekijän
oikeuksista ja lasten laadukkaasta varhaiskasvatuksesta.
ELYn hallitukseen ajauduin ystävän pyynnöstä ensin varahenkilöksi vuonna
2006. Pian olinkin hallituksen varsinainen jäsen ja tiedottaja. Tiedottajan
hommia tein pari hallituskautta, jonka jälkeen siirryin puheenjohtajan tehtäviin.
Tässä tehtävässä olen ollut nyt vuodesta 2014. Puheenjohtajatyön lisäksi
toimin LTOL:n valtuustossa, OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaostossa,
EKPY:n hallituksen varajäsenenä sekä lastentarhanopettajien
varaluottamismiehenä. Lepäilen sitten eläkkeellä ☺

HANNA ISO-KUORTTI
Työskentelen esiluokanopettajana Lintulaakson koulussa.
Työn lisäksi järjestötyö vie aikaani – olen kiitollinen
voidessani vaikuttaa meidän lastentarhanopettajien
edunvalvonnallisiin asioihin, verkostoitua. Vaikka työtä ja
tehtäviä on paljon, järjestötyö on antoisaa ja palkitsevaakin.
Pääkaupunkiseudulle muutettuani vuonna 1996 aloitin
Vantaalla niin työssä kuin lastentarhanopettajayhdistyksessäkin. Ensimmäiset tehtäväni olivat VLY:n
järjestöjaoston jäsenyys ja yhteysopettajalistojen ylläpito.
Hiljalleen tehtävät lisääntyivät, samoin perheeni.
Nyt, lasten jo kasvettua itsenäisemmiksi, lähdin myös
alueen ja valtakunnan tason toimintaan mukaan.
Tämänhetkisiä tehtäviäni paikallisella tasolla ovat ELYn
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, alueellisella tasolla OAJ
Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puheenjohtaja, sekä valtakunnan
tasolla Lastentarhaopettajaliiton (LTOL) valtuutettu, valtuuston
varapuheenjohtaja (roolissani osallistun myös LTOL:n hallituksen kokouksiin),
sekä liiton työmarkkinapoliittisen työryhmän jäsen. Olen myös OAJ:n
valtuutettu, hallituksen jäsen sekä tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen.
Muulla vapaa-ajalla käyn salilla, kesäisin pyöräilen kilometrikisassa
työpaikkani joukkueessa, sekä toimin poikieni pesäpalloharrastuksen
taustajoukoissa, tuoreessa seurassa nimeltään Latokasken Tiikerit –
monenmoisissa pikku tehtävissä.

ELSI KUOSMANEN
Työskentelen lastentarhanopettajana Jolkbyn
päiväkodissa Kirkkonummella. Valmistun
tänä keväänä myös erityislastentarhanopettajaksi.
Olen ollut ELYn hallituksessa nyt 6 vuotta.
Ensin toimin hallituksessa varajäsenenä. Hallituksen
varsinaisena jäsenenä ja sihteerinä olen ollut vuoden
2014 alusta. Toimin Kirkkonummella myös
lastentarhanopettajien luottamusmiehenä.

ELINA PUHAKKA
Toimin lastentarhanopettaja Jorvin päiväkodissa.
Olen ELYn hallituksessa toista kautta ja tuore
ELYn taloudenhoitaja. Olen myös OAJ
Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston yksityisten
päiväkotien edustajan varajäsen sekä LTOL-valtuuston
varajäsen.

LOTTA KIVELÄ
Toimin lastentarhanopettajana ja varajohtajana
Lansantien päiväkodissa Kilossa.
Toimin ELYn tiedottajana, eli lähetän teille jäsenille
rinkipostia ja päivitän parhaani mukaan ELYn nettisivuja.
Olen mukana toista kautta ELYn hallituksessa ja nyt myös
PAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaoston jäsen.

MERJA LAITINEN
Olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, toimin
erityislastentarhanopettajana ja varajohtajana Mäkkylän
päiväkodissa, Leppävaarassa. Olen ELYn hallituksen jäsen.
Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen asiantuntija OAJssä
on Lastentarhanopettajaliitto, LTOLn hallituksen jäsenenä
edustan Espoo-Vantaa vaalipiiriä. Aluetason aktiivista
edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tehdään yli 16 000
jäsenen OAJ Pääkaupunkiseutu alueyhdistyksessä, jossa
toimin hallituksessa sekä jäsenenä LTOL-jaostossa ja
Koulutustiimissä. Paikallinen edunvalvonta kohdentuu
kaikkien opettajien yhteiseen OAJn Espoo-Kauniainen
paikallisyhdistykseen, jonka hallituksessa olen toinen ELYn edustaja

SANNA SALMI
Toimin Karamäen päiväkodissa resurssierityislastentarhanopettajana. Toimin ELYn hallituksessa jäsensihteerinä,
liikuntavastaavana sekä varalakkopäällikkönä.

MINTTU ILVESKIVI-HENTILÄ
Toimin lastentarhanopettajana ja varajohtajana Meriveden
päiväkodissa. Olen ELYn hallituksen jäsen ensimmäistä
kautta. Ennen lastentarhanopettajaopintoja työskentelin
ammattiliitossa. Niiltä ajoilta on jäänyt kipinä
ammattiliittotoimintaan.

RIITTA OJANPERÄ
Työskentelen päiväkodin johtajana ja olen kauniaislaisten
edustajana ELYn hallituksessa.
Olen varajäsenenä LTOLn valtuustossa ja
OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL -jaostossa

ANNA POHJAKALLIO
Toimin reltona Taavinkylän ja Seilimäen päiväkodeissa.
ELYn hallituksessa olen varajäsenenä.

PÄIVI KOKKO
Toimin lastentarhanopettajana ja varajohtajana
Lähderannan päiväkodissa. ELYn hallituksessa varajäsen.

HENRIETTA SUOMALAINEN
Olen Henrietta, ensimmäisen kauden varajäsen
ELYn hallituksessa. Tällä hetkellä työskentelen
lastentarhanopettajana Saunalahden päiväkodissa
alle 3-vuotiaiden parissa.

EIJA SALO-MATTILA
Olen Eija Salo-Mattila, erittäin piiiiitkän linjan
lastentarhanopettaja. Espoossa toimin esiopettajana nyt
viidettä vuotta ja ELYn hallituksessa varajäsenenä.
Espoon keskuksen alueella lähettelen rinkiviestejä
päiväkotien yhteysopettajille. Niin työssäni kuin
hallituksessakin haluan omalta pieneltä osaltani
tehdä päiväkodista entistäkin paremman paikan niin
lapsille kuin meille työntekijöillekin.

TERHI HAKKARAINEN
Työskentelen Kartanonrannan päiväkodissa
Kirkkonummella lastentarhanopettajana ja varajohtajana.
ELYn hallituksessa olen ollut mukana vuosia, ensin
virkistysjaostossa, sitten monta vuotta tiedottajana ja
edelleen sihteerinä. Nyt olen Elsin varajäsenenä,
myös OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen
hallituksessa. Vastaan myös Kirkkonummen
yhteysopettajien sähköpostiringistä.

KIRRI VALLI
Olen päiväkodinjohtaja, ympäristökasvattaja ja
ELYn hallituksen varajäsen

JOHANNA VIIANEN
Toimin Vallipuiston päiväkodissa esiopettajana.
Espoossa olen ollut töissä vuodesta 2012. ELYn
hallituksessa toimin varajäsenenä.

NIINA SEPPÄ
Toimin ELYn hallituksessa varajäsenenä.

ELY 50 VUOTTA!
ELYn 50-vuotista taivalta juhlittiin
perjantaina 12.2.2016 Juhlatila Espoon
Tallissa Suomenojalla. Mukaan juhlimaan
oli kutsuttu ELYn jäsenet sekä
kutsuvieraita. Juhlaan mahtui mukaan
150 ensimmäiseksi ilmoittautunutta ja
juhlatila olikin täynnä iloisia juhlijoita.
Illan ohjelma oli sekoitus musiikkiesityksiä, hyvää ruokaa (ja juomaa) ja seurustelua sekä
kutsuvieraiden puheita. Kutsuvieraiksi oli kutsuttu ELYn entisiä puheenjohtajia,
varhaiskasvatuksen johtajia sekä muita tärkeitä yhteistyökumppaneita. Puheissa kuultiin
muun muassa paloja ELYn 50-vuotisesta historiasta.
Musiikkiesityksistä vastasivat Espoon Musiikkiopiston lasten
kantele-ryhmä, Viihdekuoro Kipinä, Espoon Musiikkiopiston
rytmiikkaryhmä sekä mieskvartetti Blistering Barnacles.
Virallisen ohjelman loputtua oli aika päästää jäsenet lavalle
laulamaan karaokea ja tunnelma olikin tallissa korkealla!
Iltaa olisi voinut jatkaa pidempäänkin…
Iso kiitos kaikille mukana olleille juhlijoille, te teitte illasta
ikimuistoisen!

Kuvat: Marika Kuningas-Sinersalo, Hanna Iso-Kuortti, Elina Puhakka

VARHAISKASVATUSPÄIVÄN
ILTAMAT 18.3.2016
OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti 18.3.2016
ensimmäistä kertaa Varhaiskasvatuspäivän iltamat, jossa
juhlittiin 17.3.2016 ollutta kansallista
Varhaiskasvatuspäivää. ELY osallistui myös jaoston kautta
juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen, ja ne pohjautuivat
aiempien vuosien VAKA-bileisiin. Tänä vuonna iltamat
järjestettiin uudistetulla Valopihalla Akavatalossa. Paikalle saapui noin 80 juhlijaa
kuuntelemaan ajankohtaisia juhlapuheita
sekä katsomaan taikuri Robert Jägerhornin
esitystä. Puhujina juhlassa olivat mm.
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja
Anitta Pakanen, alueasiamies Jaana Alaja,
OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtaja
Hanna Iso-Kuortti sekä LTOL-jaoston
puheenjohtaja Kirsi Sutton.
Varhaiskasvatuspäivä sai arvoisensa
juhlan tämän hienon joukon kokoontuessa
yhteen hyvän ruuan ja ohjelman parissa.

Teksti: Elina Puhakka
Kuvat: Hanna Iso-Kuortti ja Lotta Kivelä

KUTSU ELYN KEVÄTKOKOUKSEEN JA
LUOTTAMUSMIESILTAAN
Aika: keskiviikko 27.4.2016 klo 17-20
Paikka: Leppävaaran VPK, Portinvartijantie 3, 02650 Espoo
(Lähellä Leppävaaran juna-asemaa)
OHJELMA
Klo 17-18

Kahvia, teetä ja pientä suolaista

Klo 17.30

ELYn sääntömääräinen kevätkokous

N. klo 18.00

Luottamusmiesilta
Ajankohtaista edunvalvonnasta sekä
kysymyksiä ja keskustelua.

Ilmoittautuminen iltaan 21.4.2016 mennessä osoitteeseen
ilmoittautumiset@ely.fi

TERVETULOA!

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: Minttu Ilveskivi-Hentilä
Espoon Keskus: Eija Salo-Mattila
Tapiola: Anna Pohjakallio
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi
Leppävaara: Merja Laitinen
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen
Kauniainen: Riitta Ojanperä

minttu.ilveskivi(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

HUOM! HUOM! HUOM!
Olethan päivittänyt yhteystietosi jäsenrekisteriin sivuilla
oaj.fi -> jäsensivut. Erityisesti sähköpostiosoite olisi tärkeää olla
ajan tasalla! Tällä hetkellä monella jäsenellä on rekisterissä
vanhentunut sähköpostiosoite. (Esimerkiksi kutsu ELYn 50vuotisjuhliin lähetettiin myös henkilökohtaisesti rinkiviestin lisäksi
ja todella moni sähköposti ei mennyt perille… )
Nyt siis äkkiä tarkistamaan ja päivittämään tiedot ajan tasalle!

