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Puheenjohtajan terveiset
Huhtikuussa 2018
Hyvät jäsenemme!
Lämpimät terveiset teille kaikille ELYn hallitukselta, toukokuussa kokoonnumme peräti
kevätkauden 8. kokoukseemme Kirkkonummelle. Hallituksen toiminnan painopisteenä on edelleen
vaikuttamistyö ja jäsentilaisuudet. Toimintamme keskiössä olette te jäsenet. Kiitämme teitä
aktiivisesta osallistumisesta tilaisuuksiimme. Voimaa meille vaativaan hallitustyöskentelyyn antaa
myös ilahduttava tieto jäsenmäärämme kasvusta!
Kevään aikana olemme laatineet kuntakohtaiset kannanotot ”pätevien lastentarhanopettajien
palkkatason nostamisesta, rekrytoinnin turvaamisesta ja henkilökunnan pysyvyyden takaamisesta”
Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen päättäjille ja virkamiehille. Kannanotot julkaistaan myös
ELYn kotisivuilla. Hallituksen jäsenet osallistuvat kanssanne aktiivisesti edelleen #eileikkirahaa
kansanliikkeen tapahtumiin. Iso osa vaikuttamistyötä ovat myös lukuisat hallituksen jäsenten
luottamustehtävät. Yhdistyksellämme on edustajat Opetusalan ammattijärjestön ja
Lastentarhanopettajaliiton valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kiitos kuuluu teille
valtuustovaaleissa äänestäneille, meitä elyläisiä on edelleen myös OAJn ja LTOLn valtuustossa!
Tammikuussa hallitus kokoontui suunnittelemaan vuoden 2018 tilaisuuksia sekä toimenpiteitä
toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Jäsenilloissa huomioimme edelleen eri tehtävissä
työskentelevät jäsenemme. Tilaisuuksissa tarjoamme sinulle mahdollisuuden oppia uutta, tavata
muita opettajia ja virkistäytyä. Ilmoittaudu vielä mukaan toukokuun 22.5. Vasu- jäseniltaamme. Illan
alustaja on Kati Rintakorpi, hän on luvannut kertoa väitöskirjansa aiheesta ”Varhaiskasvatus kohti
pedagogista dokumentointia”. Kutsu on jaettu yhteysopettajien kautta teille jäsenille. Tavataan
jälleen valtuustotalon kahviossa!
Virka- ja työehtosopimusneuvottelut päättyivät helmikuussa. Sopimus toi uutta varhaiskasvatuksen
opettajan työaikamääräyksiin. Toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin saatiin
neuvoteltua 13 % työajasta, joka on viisi tuntia viikossa (ns. sak-aika). Tämän lisäksi on varattava
tarvittava aika vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön, mm.
tiimipalavereihin. Meidän kaikkien tulee muistaa, että nämä sopimuksen työaikamääräykset
vahvistavat varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista roolia ja vastuuta!
ELYn hallitus tekee tiivistä yhteistyötä luottamusmiesten kanssa. Kevään toinen tapaaminen on
toukokuussa. Keskustelun sisällössä on mm. edellä mainitun virka- ja työehtosopimuksen
paikallinen soveltaminen, varhaiskasvatuksen tehtäväkuvat ja työn vaativuuden arviointi sekä
työolosuhteet. Mukana keskustelussa ovat myös työsuojeluvaltuutetut. Suunnittelemme
tapaamisessamme myös syksyllä toteutettavaa Työaika- iltaa, jossa tavoitteena on tarjota teille
jäsenille työkaluja tuon ”sak-ajan” suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Aurinkoista kevättä ja kesän odotusta teille kaikille!
ELYn hallituksen puolesta Merja Laitinen puheenjohtaja@ely.fi

ELYn HALLITUS 2018-2019

Puheenjohtaja
Merja Laitinen
Espoo
puheenjohtaja@ely.fi
p. 050-0606377

Varapuheenjohtaja
Minttu Ilveskivi-Hentilä
Espoo
Vara: Saila Laatikainen, Espoo

Sihteeri
Elsi Kuosmanen
Kirkkonummi
sihteeri@ely.fi
Vara: Terhi Hakkarainen
Kirkkonummi

Jäsensihteeri
Sanna Salmi
Espoo
jasensihteeri@ely.fi
Vara: Johanna Kylä-Kause
Espoo

Tiedottaja
Lotta Lahtonen
Espoo
tiedotus@ely.fi
Vara: Kirri Valli
Espoo

Tiedottaja
Henrietta Suomalainen
Espoo
Vara: Elina Puhakka
(Taloudenhoitaja)
Espoo

Hallituksen muut jäsenet
Hanna Iso-Kuortti, Espoo
Vara: Päivi Kokko, Espoo
Camilla Ojala, Espoo
Vara: Juha-Pekka Tolamo, Espoo
Riitta Ojanperä, Kauniainen
Vara: Anna Pohjakallio, Espoo

ELYn jäsenet OAJ:n ja LTOL:n
valtuustoissa
Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Minttu Ilveskivi-Hentilä (vara)
Camilla Ojala (vara)
Riitta Ojanperä (vara)

OAJ valtuusto:
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Tarja Ojanen
Minttu Ilveskivi-Hentilä (vara)

Kiitos kaikille OAJ:n ja LTOL:n valtuustovaaleissa
äänestäneille!
ELY arpoi äänestäneiden kesken 10 kpl
leffalippupaketteja.
Arvonta on nyt suoritettu ja voittajille on ilmoitettu
henkilökohtaisesti.
Onnea voittajille!

Työsuojeluvaltuutetut
ESPOO :

KAUNIAINEN:

Terttu Salonen (varhaiskasvatus)
Niina Rantala (esimiehet)

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 Sari Melkko, sari.melkko(at)kirkkonummi.fi
Luottamusmies

Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

Terveisiä luottamusmiehiltä
Luottamusmiesterveiset Espoosta
Vilkkaan neuvottelusyksyn ja alkuvuoden puserruksen jälkeen saatiin kunta-alallle ja myös
yksityiselle sektorille uudet sopimukset.
Neuvottelujen vauhdittamiseksi järjestetty vuoronvaihto- ja ylityökielto osoitti varhaiskasvatuksen
haavoittuvuuden ja sen kuinka jokapäiväinen toiminta on kiinni henkilöstön joustavuudesta.
Uusien sopimusten, 1.5. voimaantulevien muutosten ja arjen sujuvuuden takaamiseksi on
yksiköissä entistä enemmän kiinnitettävä huomiota työvuorosuunnitteluun. Varmasti jokaisen
yksikön tulee tarkastella työvuorosuunnitteluaan ja sovittaa se yhteen uusien lto
sopimusmääräysten ja toiminnansuunnittelun kanssa tarkemmin kuin aiemmin. Tähän tulee
esimiesten valmistautua hyvin ja vaatia työnantajalta koulutusta/tukea, sillä yksikön esimies
VASTAA työajan käytöstä, tekee mekaanisesti listat sitten kuka tahansa. Tätä vastuuta ei voi
siirtää työvuorolistojen kirjaajille. Uudet työnantajan ohjeet lto sopimusmääräysten soveltamisesta
on tulossa, kuten kiky asoista aikoinaan.
Luottamusmiehet ovat säännöllisesti, 2 kertaa vuodessa, tavanneet varhaiskasvatuksen johtajaa ja
päälliköitä, mukana on ollut aina myös ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen edustaja. Nämä
tapaamiset ovat olleet antoisia ja yhteisymmärrystä lisääviä tilaisuuksia ja niitä jatketaan varmasti.
Työnvaativuuden arviointi työ on Espoossa jo aloitettu; uusien hinnoittelujen mukaiset kuvaukset
valmistunevat kesään mennessä ja sitten ne käsitellään toimintamallimme mukaisesti, ennen kuin
henkilöstöjohtaja päättää niistä.
Kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen muutokset ovat edenneet suunnitelmallisesti. Maaliskuussa
käynnistyi varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteinen rekrytointi. Samaan aikaan
varhaiskasvatuksen erityisopettajien rekrytoinnin kanssa käynnistetään kieli- ja kulttuuri –
lastentarhanopettajien rekrytointi. Ensi syksynä varhaiskasvatuksen henkilöstön tukena tulee
olemaan noin 100 ammattilaista, joita ei lasketa suhdelukuihin.
Syksyn aikana varmasti joudutaan useassa yksikössä miettimään moneen kertaan ja istumaan
yhdessä pohtimaan miten varhaiskasvatuslain tuoman vaatimukset ja sopimusmuutokset saadaan
parhaalla mahdollisella tavalla käytäntöön.
Yhteistyöterveisin luottamusmiehet
Erja ja Kalevi

Terveisiä Kirkkonummen kunnasta
Yhteistyö on avainsana. Kirkkonummella niin lto-luottamusmies kuin pääluottamusmies rakentavat
asioita yhteistyön kautta. Kirkkonummella lastentarhanopettajien luottamusmies Elsi Kuosmanen ja
JUKOn pääluottamusmies tekevät yhteistyötä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Tähän kuuluu
mm. yhteiset tapaamiset. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että keskustelemme aktiivisesti
lastentarhanopettajien sak –ajasta ja pyrimme parantamaan lastentarhanopettajien asemaa sekä
luonnollisesti yhteinen asioiden valmistelu paikallisen OAJ:n kanssa.
Muita ajankohtaisia asioita Kirkkonummella on se, että työsuojeluvaalien valtuutettujen valinta
venyi vuoden 2018 puolelle. Kunnassa varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutetuksi tuli Ari Liuhta.
Hän vastaa samalla kuntakonsernin ja koko KVTES:n, pois lukien terveydenhuollon työntekijöiden
työsuojelusta.
Vuoden 2018 toivomme olevan täynnä positiivisia, työtä tukevia muutoksia.
Kirkkonummelta terveisin,
Sari Melkko – pääluottamusmies JUKO
Elsi Kuosmanen – lastentarhanopettajien luottamusmies

Terveisiä Kauniaisista
Loka - marraskuussa 2017 toteutetun varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset olivat hyvät.
Yleisarvosana Kauniaisissa oli 4,56 (asteikko 1-5). Ilmeisesti tämä on korkein tulos
pääkaupunkiseudulla. Paras osa-alue oli lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä.
Eniten kritiikkiä tuli viestinnän osalta (3,81). Tämän perusteella yhdeksi kehittämiskohteeksi
valikoitui nimenomaan viestintä.
Kauniaisten kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös on erittäin hyvä. Kaupungin koko henkilöstö
palkitaan tuloksellisesta työstä. Osana palkitsemista e-Passiin tulee kertaluontoinen 100 euron
korotus tälle vuodelle. Käytettävissä oleva arvo 2018 on siis 200€/henkilö. Myös työsuhdematkaetuus otetaan uudelleen käyttöön.
Marcus Lång

TERVETULOA KEVÄTKOKOKOUKSEEN JA VASU-ILTAAN!
Varhaiskasvatus matkalla kohti pedagogista dokumentointia

Aika:

Tiistai 22.5.18 klo 17:00 - 20:00

Paikka:

Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus

Illan alustaja:

Kati Rintakorpi

Kati Rintakorpi on työskennellyt lastentarhanopettajana, päiväkodin johtajana, päiväkotiyrittäjänä ja
varhaiskasvattajien kouluttajana yli 20 vuoden ajan. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu lapsilähtöisiin ja
luoviin työskentelymenetelmiin, mediakasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin
kehittämiseen.
Väitöskirja luettavissa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229852
OHJELMA:
Klo 17.00

Ruokailu, suolaista ja makeaa
ELY Kevätkokous

Klo 18.15

Kati Rintakorpi

Klo 20:00

Illan päätös

Ilmoittautuminen Vasu-iltaan keskiviikkoon 9.5.18 mennessä: ilmoittautumiset@ely.fi
TERVETULOA!
Lisätietoja: puheenjohtaja@ely.fi

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen avaus
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntöjen 15 § mukaan yhdistyksen hallitus kutsuu sääntömääräisen kokouksen koolle viimeistään 10
päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan yhdistyksen, liiton tai järjestön lehdessä tai jäsenille
toimitetuin kirjein tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

VARSINAISET KOKOUSASIAT
5. Käsitellään hallituksen antama kertomus edellisen vuoden toiminnasta
6. Käsitellään tilikertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Käsitellään tilintarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen

UUSI HALLITUS ESITTÄYTYY:
Merja Laitinen
ELYn puheenjohtaja
Olen laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja työskentelen
Leppävaarassa Perkkaan alueella neljässä päiväkodissa sekä kolmessa
ryhmiksessä. Syksyllä 2018 siirryn toiseen vastuualueeseen MäkkyläPostipuu-Puustelli-alueelle. Edustan jäsenistöä OAJ:n Espoon ja
Kauniaisten paikallisyhdistyksen hallituksessa ja OAJ Pääkaupunkiseudun
alueyhdistyksen hallituksessa olen ELYn varapuheenjohtaja Mintun
varajäsenenä. Alueyhdistyksen LTOL- jaostossa olen toinen elyläinen.
Alueyhdistyksen Koulutustiimissä edustan kaikkia pääkaupunkiseudun LTO- jäseniä. Keväällä
2018 käynnistyy vielä kaksi todella tärkeää tehtävää: Olen LTOLn valtuuston ja OAJn valtuuston
jäsen seuraavan 4- vuotisen kauden. Kiitos äänestäjille luottamuksesta!
Elämääni mahtuu kyllä muutakin: Läheiset, ystävät, luonto sekä hyvä ruoka ja lasillinen punaviiniä!
Mottoni: Tästä jatketaan!

Minttu Ilveskivi-Hentilä
Toimin lastentarhanopettajana Sunan koulun esiopetusryhmässä. Olen ELYn
varapuheenjohtaja ja hallituksessa toista kautta. Olen myös OAJ:n Espoon ja
Kauniaisten paikallisyhdistyksessä hallituksen jäsen sekä OAJ
Pääkaupunkiseudun hallituksen ja LTOL-jaoston jäsen.

Elsi Kuosmanen
Työskentelen laaja-alaisena erityislastentarhanopettajana Kirkkonummen
keskustan alueella. Kirkkonummella on työskennellyt
lastentarhanopettajana ja erityislastentarhanopettajana 9 vuotta. ELYn
hallituksessa olen ollut nyt 8 vuotta. Ensin toimin hallituksessa
varajäsenenä. Hallituksen varsinaisena jäsenenä ja sihteerinä olen ollut
vuoden 2014 alusta asti. Toimin Kirkkonummella myös
lastentarhanopettajien luottamusmiehenä sekä edustan ELYä OAJ:n Kirkkonummen
paikallisyhdistyksessä (KOAJ).

Lotta Lahtonen
Työskentelen esiopettajana Lansantien päiväkodissa Kilossa. ELYssä
toimin toisena tiedottajana: välitämme elyläisille jäsenille rinkiviestejä,
päivitämme ELYn Facebooki-sivuja sekä nettisivuja. ELYn hallituksessa
olen nyt kolmatta kautta mukana.

Henrietta Suomalainen
Työskentelen tällä hetkellä esiopettajana Tillinmäen päiväkodissa.
Elokuusta 2018 aloitan esiopettajana Paapuurin päiväkodissa
Saunalahdessa. ELYssä olen ensimmäistä kauttani hallituksen
varsinaisena jäsenenä, sillä edellisen kauden olin varajäsenenä.
Vastuualueenani on toimia toisena tiedottajana yhdessä Lotan kanssa.

Riitta Ojanperä
Työskentelen päiväkodin johtajana ja olen kauniaislaisten edustajana ELYn
hallituksessa. Toimin luottamusmiehenä sekä toimihenkilöiden
ensimmäisenä varavaltuutettuna. Olen varajäsenenä LTOL:n valtuustossa
ja OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL –jaostossa.

Sanna Salmi
Toimin Karamäen päiväkodissa varhaiskasvatuksen erityisopettajana.
ELYn hallituksessa tehtäviini kuuluvat jäsensihteerin, liikuntavastaavan
sekä lakkopäällikön tehtävät.

Camilla Ojala
Olen kolmen lapsen äiti ja esiopetusryhmän opettaja Lehtikasken
päiväkodissa. Olen toiminut edunvalvontatehtävissä sekä
valtakunnallisella- että paikallisella tasolla. Elyn hallitukseen ajauduin
ystävän pyynnöstä hallituksen varajäseneksi vuonna 2006. Tästä jatkoin
tiedottajaksi. Tiedottajan töitä tein pari hallituskautta, jonka jälkeen siirryin
puheenjohtajan tehtäviin 2014. Puheenjohtajan tehtävistä siirryin
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen vaihtuessa 2018. Oman
hallituksen lisäksi olen toiminut LTO:n valtuustossa, OAJ
pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajajaostossa, Ekpyn hallituksen

varajäsenenä. Vaikuttamistyö on ollut minulle tärkeää jo nuoresta asti. Uskon että voimme yhdessä
vaikuttaa lastentarhanopettajien edunvalvontaan.

Hanna Iso-Kuortti
Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja ja musiikkileikkikoulun opettaja,
syksyllä myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Työskentelen tällä
hetkellä esiluokanopettajana Lintulaakson koulussa. Yhdistystoiminnassa
ja lastentarhanopettajien edunvalvojana olen toiminut erilaisissa tehtävissä
vuodesta 1997. Tällä hetkellä toimin OAJ Pääkaupunkiseudun
alueyhdistyksen puheenjohtajana, ELYn hallituksen jäsenenä sekä valitsitte
minut juuri jatkamaan OAJ:n ja LTOL:n valtuutettuna – lämmin kiitos
äänestäjille!
Olen toiminut kohta päättyvän nelivuotiskauden myös OAJ:n tulo- ja
palkkapoliittisen toimikunnan jäsenenä, OAJ:n hallituksen vara- ja varsinaisena jäsenenä, LTOL:n
valtuuston varsinaisena ja varapuheenjohtajana sekä LTOL:n työmarkkinapoliittisen työryhmän
jäsenenä vaikuttaen lastentarhanopettajien työ- ja palvelussuhteen ehtoihin, mutta myös ajanut
tavoitettamme siirtää lastentarhanopettajat KVTES:sta OVTES:iin.
Järjestötyö ei ole aina helppoa, mutta koen sen antoisana. Koen voivani vaikuttaa asioihimme.
Verkostoituminen ja kollegat ympäri Suomen tuovat tähän työhön iloa. On hyvin avartavaa kuulla ja
oppia, miten varhaiskasvatusta tehdään muualla Suomessa. On ilo olla edustajanne!
Vapaa-ajalla – mikä jää varsinaisesta ja järjestötyöstä – liikun paljon. Kolme vuotta sitten aloitin
lasteni innoittamana pelata pesäpalloa vastaperustamassamme urheiluseurassa, Latokasken
Tiikereissä. Tämä liikunnallinen harrastus yhdessä viikoittaisten kuntosalikäyntien kanssa antavat
voimaa ja virtaa tehdä tärkeäksi kokemiani töitä lasten ja lastentarhanopettajien edunvalvonnan
parissa.

Anna Pohjakallio
Olen Anna Pohjakallio ja toimin Tapiolan alueella, Mankkaalla laaja-alaisena
varhaiskasvatuksen erityisopettajana.
ELYssä olen Riitta Ojanperän varajäsen.

Päivi Kokko
Olen Päivi Kokko, pitkänlinjan lastentarhanopettaja ja varajohtaja
Lähderannan päiväkodissa.
ELYn hallituksessa olen varajäsenenä.

Saila Laatikainen
Olen Saila Laatikainen, Lähderannan päiväkodin esiopettajana olen ollut nyt
viisi vuotta. Sitä ennen Viherkallion päiväkodissa vuodesta 1995. Elyn
hallituksessa olen ensimmäistä kautta varajäsenenä.

Juha-Pekka Tolamo
Olen Juha-Pekka Tolamo ja olen Elyn hallituksen varajäsen kaudella 20182019. Olen toiminut lastentarhanopettajana lähes 30 vuotta, sekä
yksityisellä, että kunnallisella puolella. Tästä ajasta 18 vuotta
vuorohoitopäiväkodissa Espoon Suomenojalla, jossa työskentelen edelleen.

Elina Puhakka
Toimin lastentarhanopettajana Jorvin päiväkodissa. ELYn hallituksessa olen
ollut mukana varsinaisena jäsenenä 2014-2017 ja varajäsenenä vuodesta
2018 alkaen. Olen toiminut ELYn taloudenhoitaja vuodesta 2017 alkaen.

Kirri Valli
Olen Kirri Valli, Yläkartanon päiväkodin johtaja. ELYn hallituksessa olen
varajäsenenä.

Johanna Kylä-Kause
Olen Johanna Kylä-Kause ja toimin Jupperin päiväkodissa
esiopettajana. Olen toiminut lastentarhanopettajana tänä vuonna 10
vuotta. Olen ensimmäistä vuotta ELY:n hallituksen varajäsenä ja
Leppävaaran alueen työsuojeluvaltuutetun 1. varavaltuutettu.

Terhi Hakkarainen
Toimin Elsin varajäsenenä ELYn hallituksessa sekä OAJ:n Kirkkonummen
paikallisyhdistyksen hallituksessa. Vastaan myös Kirkkonummen
yhteysopettajien sähköpostiringistä.

AFTER WORK –ilta yhteysopettajille 1.3.2018
Maaliskuun alussa joukko yhteysopettajia kokoontui Kepelin päiväkotiin Leppävaaraan
viettämään After work –iltaa edunvalvonnan ja hyvinvoinnin merkeissä.
Illan aikana OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtaja ja ELYn hallituksen jäsen Hanna IsoKuortti valotti ajankohtaisia asioita edunvalvonnasta, kuten työehtosopimukseen liittyviä
teemoja. Lisäksi illan aikana tiedotettiin lähestyvistä valtuustovaaleista ja yhteysopettajilla
oli mahdollista tavata valtuustovaaliehdokkaita. Ilta päättyi rentouttavaan pilatestuntiin.

VAKA-Jäsenilta 14.3.2018
Keskiviikkoisena iltana saimme Espoon
Valtuustotalolle odotetun vieraan. Espoon
suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi
Mattila saapui tapaamaan ELYn jäsenistöä ja kertoi
samalla ajankohtaisia asioita. Mattila kertoi muun
muassa siitä, miten kasvun ja oppimisen tuen
järjestämisen muutokset tulevat vaikuttamaan
työnkuvaan. Lisäksi keskustelua heräsi
sijaisjärjestelyistä ja lastentarhanopettajien
suunnitteluajasta. Illan aikana sivuttiin myös
viimeaikaista palkkakeskustelua. Jäsenistöllä oli ollut
mahdollisuus esittää kysymyksiä, jotka oli etukäteen
toimitettu Virpi Mattilalle.
Kiitos Virpi Mattilalle vierailusta ja jäsenistölle
aktiivisesta keskustelusta illan aikana!

Ei leikkirahaa –mielenosoitus 21.4.2018
ELYn jäseniä oli hieno joukko mukana osoittamassa
mieltä #eileikkirahaa-kansanliikkeen organisoimassa
mielenosoituksessa. OAJ ja LTOL olivat myös
näkyvästi esillä tapahtumassa. Pitkä letka
lastentarhanopettajia ja meitä tukevia vanhempia,
isovanhempia ja asiantuntijoita marssi
Musiikkitalolta Mannerheimintietä ja
Aleksanterinkatua pitkin Senaatintorille. ”Työ on
tärkeä, palkka on törkeä!”, kaikuivat huudot
Helsingin kaduilla. Senaatintorilla useat poliitikot,
asiantuntijat ja vaikuttajat antoivat tukensa tälle
tärkeälle asialle.

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
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 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:
Espoon keskus: Minttu Ilveskivi-Hentilä, minttu.ilveskivi(at)gmail.com
Espoonlahti: Camilla Ojala, camilla.ojala(at)espoo.fi
Tapiola: Anna Pohjakallio, anna.pohjakallio(at)saunalahti.fi
Matinkylä-Olari: Sanna Salmi, sanna.salmi(at)opettaja.fi
Leppävaara: Saila Laatikainen, saila.laatikainen(at)espoo.fi
Kirkkonummi: Terhi Hakkarainen, terhi.hakkarainen(at)kirkkonummi.fi
Kauniainen: Riitta Ojanperä, ojanpera.riitta(at)gmail.com

HUOM!
ELY siirtyy käyttämään Facebook-sivua suljetun ryhmän sijaan.
Olethan käynyt tykkäämässä ELYn uudesta Facebook-sivusta?
Sivu löytyy Facebookista nimellä (myös klikkaamalla linkkiä pääset
suoraan sivulle)
Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry ELY.
Käy tykkäämässä sivusta niin pysyt selvillä ajankohtaisista asioista!

