JÄSENTIEDOTE 2/2018

Puheenjohtajan terveiset
Marraskuussa 2018

Hyvä elyläinen!
Syyskokouksessa 17.11.18 nostamme maljan uudelle 1.9.18 voimaan tulleelle Varhaiskasvatuslaille!
Lain tavoitteena on vahvistaa päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa,
laatua ja pedagogiikkaa. Laki nostaa lapsen edun ensisijaiseksi (4§). Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen
lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen (§10). Lain mukaan lasta tulee suojata
väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Lisäksi laki vaatii, että toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia, ja niissä on huomioitava esteettömyys.
Lakia tulee edelleen kehittää, mm. pedagogisen varhaiskasvatuksen määritelmän, lapsiryhmien
koon ja lapsen tuen järjestämisen osalta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) keräsi tietoa kyselyllä, joka oli suunnattu mm. kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille.
Lisäksi arvioitiin paikallisia ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia. Tuloksissa tuli esille mm. eroja
kuntien tulkinnassa lastentarhanopettajien vastuusta lasten vasujen laadinnassa. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset julkaistiin 25.10.18. Lue lisää: karvi.fi/varhaiskasvatus.
Keväällä 2018 ELY:n hallitus laati kuntakohtaiset kannanotot ”pätevien lastentarhanopettajien palkkatason nostamisesta, rekrytoinnin turvaamisesta ja henkilökunnan pysyvyyden takaamisesta” Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen päättäjille ja virkamiehille. Kiitoksemme pääluottamusmiehille,
syksy toi mukanaan hyvät uutiset palkankorotuksista Kauniaisissa ja Espoossa. Kirkkonummen neuvottelut ovat tätä kirjoittaessani meneillään. Hyvistä uutisista huolimatta vaikuttamistyö jatkuu. Lainaan Espoon pääluottamusmies Erja Lehtosta sanoilla: ”Jatkossa työn vaativuus ja myös Espoon
kilpailukyky työmarkkinoilla edellyttävät paikallisten erien lisäksi myös kaupungin omaa rahaa”
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu marraskuussa 11. kokoukseensa. Asialistalla mm. vuoden 2019
yhdistystoiminta. Toiminnan suunnittelutyössä huomioimme vuoden 2018 tilaisuuksien palautteet,
kiitos aktiivisuudestanne teille kaikille. Vuoden ensimmäinen jäsentilaisuus onkin jo sovittu: Tilaisuuden 31.1.19 vieraamme on LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen. Tämä ilta on myös vaikuttamistilaisuus, kutsumme mukaan myös kuntapäättäjiä, virkamiehiä ja mahdollisia eduskuntavaaliehdokkaita ELY:n toimialueelta.
Hallituksen puolesta toivotan teille hyvää syksyä ja mukavaa Joulun odotusta!

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

Työsuojeluvaltuutetut
ESPOO :

KAUNIAINEN:

Terttu Salonen (varhaiskasvatus)
Niina Rantala (esimiehet)

Riitta Ojanperä (toimihenkilöt)

Muut Espoon työsuojeluvaltuutetut alueittain löydät Essin sivuilta

Luottamusmiehet
ESPOO:
Pääluottamusmies Erja Lehtonen
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi
Varapääluottamusmies Sari Louko-Kosonen,
sari.louko-kosonen(at)espoo.fi
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus;
lastentarhanopettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat:
Luottamusmies lastentarhanopettaja Camilla Ojala
p. 043 8247 057, camilla.ojala(at)espoo.fi
Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus; esimiehet, hallinto:
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi
Varaluottamusmies päiväkodinjohtaja Jaana Taskinen
p. 046 877 3567, jaana.taskinen(at)espoo.fi

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

KIRKKONUMMI
Pääluottamusmies
Sari Melkko, sari.melkko(at)kirkkonummi.fi
Luottamusmies
Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen(at)kirkkonummi.fi

Tulostettavissa huoneentauluksi työpaikalle: oaj.fi/jäsensivut/materiaalipankki

Tervetuloa Espoon seudun Lastentarhanopettajien
SYYSKOKOUKSEEN ja PIKKUJOULUIHIN

Aika:

Lauantai 17.11.2018

Paikka:

Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Ilta alkaa sääntömääräisellä syyskokouksella.
Kokouksen aluksi kohotamme maljan uudelle varhaiskasvatuslaille!
Kokouksen jälkeen jatkamme pikkujoulujen merkeissä.

OHJELMA
Klo 17.00

Syyskokous, kokoustila Kristian

Klo 18.15

Presidentti Show & Dinner
SHOW-BUFFET

Klo 20.00

LASILLISET JUICEA, -1.krs teatterisalissa
Ilta jatkuu Pressan yökerhossa! Livebändi aloittaa klo 23.00.

Huom! Ilmoittautuminen pikkujouluihin on päättynyt! Peruutuspaikkoja voi kysellä osoitteesta ilmoittautumiset(at)ely.fi. Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet ilman ilmoittautumista.

ESPOON SEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
ESITYSLISTA

AIKA:
PAIKKA:

17.11.2018 klo 17:00
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 KOKOUKSEN AVAUS
2 VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

3 VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

II VARSINAISET KOKOUSASIAT
6 PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA KALENTERIVUODEKSI 2019
7 PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALLE JA HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA KOKOUSPALKKIOISTA JA KULUKORVAUKSISTA SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT KALENTERIVUODEKSI
2019

8 PÄÄTETÄÄN JÄSENILTÄ KANNETTAVIEN JÄSENMAKSUJEN SUURUUS JA KANTOTAPA KALENTERIVUODELLE
2019

9 PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN TALOUSARVIO KALENTERIVUODELLE 2019

10 VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE KAKSI VARATOIMINNANTARKASTAJAA TARKASTAMAAN SEURAAVAN KALENTERIVUODEN TALOUTTA JA HALLINTOA

11 PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISEN TAVASTA YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 15§
MUKAAN

12 KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUKSEN ESITYSLISTASSA MAINITUT ASIAT
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkonummen jäsenilta 26.9.2018 Finnsbackan päiväkodilla
Syksyisenä keskiviikkoiltana kokoontui 15 kirkkonummelaista elyläistä kuulemaan varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille kuuluvasta suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta (SAK) ja keskustelemaan yhdessä. Vieraanamme oli Kirkkonummen varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma sekä
pääluottamusmies Sari Melkko. Tilaisuudessa olivat mukana
myös varhaiskasvatuksen opettajien luottamusmies Elsi Kuosmanen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Merja Laitinen. Tilaisuudessa Anu Vesiluoma esitteli Kirkkonummen kunnan ohjeistusta
suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan soveltamiseen. Aiheesta
virisi keskustelua ja kuulimme myös hyviä käytännön ratkaisuja
siihen, miten varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille
kuuluva aika on saatu päiväkodissa järjestettyä.

Illan päätteeksi Anna-Lotta Aaltonen ohjasi osallistujille niskahartiaseudun jumppaa, joka ainakin sai veren kiertämään niskan ja hartioiden seudun lisäksi jaloissakin.

Illassa oli mukava tunnelma ja tarkoituksena on järjestää tulevaisuudessa lisää jäseniltoja kirkkonummelaisille jäsenille. Mitä sinä toivoisit? Ota yhteyttä elsi.kuosmanen@kirkkonummi.fi ja vaikuta!

Espoon ja Kauniaisten jäsenilta 3.10.2018
Lokakuussa viitisenkymmentä elyläistä kokoontui kuulemaan ja keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista. Näistä tärkeimpänä olivat työaikajärjestelyt ja S-A-K-aika:
Toteutuuko S-A-K-aika säädetyllä tavalla,
minkälaisia haasteita tai hyviä käytäntöjä
aiheeseen liittyen on tullut esille. Illan aikana oli mahdollista myös esittää kysymyksiä luottamusmiehille ja työsuojelun edustajille.

Kuva: Kirsi Sutton, OAJ:n erityisasiantuntija
OAJ:n sivuilta löydät julkaisun: ”Opettaja, tiedä vähintään tämä varhaiskasvatuslaista”

Miksi kannattaa olla OAJ:n jäsen?

OAJ:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonta. OAJ tarjoaa jäsenilleen apua palkka- ja palvelussuhde-epäselvyyksissä ja muissa työhön liittyvissä ongelmissa.
Edunvalvonnan lisäksi OAJ:n jäsenet saavat runsaasti rahanarvoisia etuja. Järjestön jäsenetuihin
kuuluvat mm. työttömyyskassan jäsenyys ja laaja vakuutuspaketti.
Lue myös 10 syytä kuulua liittoon: oaj.fi / jäsenyys / 10 syytä kuulua liittoon

Tiesitkö, että raha kasvaa puussa, jos olet OAJ:n jäsen?
Tässä rahapuussa syitä versoo runsaasti lisää!
Kiinnostavatko jäsenedut? Mene sivulle oaj.fi / jäsenyys / mitä jäsenmaksulla saa
 Klikkaa: Puun lehdistä avautuu lisää tietoa!

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen
vierailee yhdistyksessämme torstaina 31.1.2019.
Illalla jäsentilaisuus
Paikkana Valtuustotalon kahvio
Kutsu tulee tammikuussa!

Eduskuntavaalit 2019
Lue lisää OAJ:n tavoitteista sivuilla oaj.fi
#koulutusratkaisee

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 vuoden loppuun mennessä käyttämään vain avointa ELYn
Facebook-sivua suljetun ryhmän sijaan (ryhmä siis suljetaan ja poistuu
käytöstä).
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!

OAJ:n jäsenkortti on samalla Turvan matkavakuutuskortti!
Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Matkustajavakuutus
Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
Tapaturmavakuutus
Vakuutusturva järjestötehtävissä
Vapaaehtoiset vakuutukset

OAJ:n jäsenyys oikeuttaa lukuisiin rahanarvoisiin etuihin.
Pidä jäsenkortti aina mukanasi, niin voit parhaiten hyödyntää järjestön tarjoamia jäsenetuja.
Kortilla saat myös kaikki muut OAJ:n ja jasenedut.fi-palvelun tarjoamat edut.

