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Puheenjohtajan palsta
Hei elyläiset!
Taas mennään kovaa vauhtia kevättä kohti. Tulossa on kevätkokous ja
luottamusmiesilta jossa paikalla myös työsuojeluvaltuutettuja. Viime
luottamusmiesillassa keskustelu kävi kiivaana. Toivottavasti muistit ilmoittautua.
Peruutuspaikkoja kannattaa toki kysellä.
Tämä lienee oikea paikka mainostaa tulevia Lastentarhanopettajapäiviä, jotka
järjestetään 26.-27.9.2015 Turun Logomossa. Ohjelma on julkaistu ja hyvältä
näyttää. Pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajat ovat suunnitelleet alustavasti
yhteistä kuljetusta Turkuun lauantai-aamulle ja paluuta sunnuntaille. Tästä
ilmoittelemme lisää sekä kotisivuillamme www.ely.fi että facebookissa
hakusanalla Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry ELY.
Olemme päättäneet siirtyä sähköiseen viestintään. Toivomme että talon
yhteysopettaja välittää tiedotteen talon muille elyläisille ja tulostaa tämän
tiedotteen vaikkapa päiväkodin kahvihuoneen pöydälle.
Muistakaahan tilata uutta Lastentarhanopettajan esitettä joka kertoo laaja-alaisesta
osaamisestamme! Esitettä voi tilata maksutta osoitteesta lastentarha@lastentarha.fi
Camilla Ojala
*
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ELYn hallitus
Puheenjohtaja

Camilla Ojala
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

040-7726959
Lehtikasken pk, Espoo

puheenjohtaja@ely.fi
Varapj

Hanna Iso-Kuortti

050-5229055

etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Sihteeri

Elsi Kuosmanen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

050-3256166
Jolkbyn pk, Kirkkonummi

sihteeri@ely.fi
vara: Terhi Hakkarainen
Jäsensihteeri

Sanna Salmi
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

044-0700810
Ajurinmäen pk, Espoo

jasensihteeri@ely.fi
vara: Eija Salo-Mattila
Tiedottaja

Lotta Kivelä
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

044-5409122
Lansantien pk, Espoo

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

09-5056893
Kielikylpy Grani, Kauniainen

Vara: Anna Pohjakallio
Merja Laitinen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

0500-606377
Mäkkylän pk, Espoo

Vara: Päivi Kokko
Kirri Valli
etunimi.sukunimi@opettaja.fi

044-2161521
Yläkartanonpk,
Kivenlahden ja Soukan asukaspuisto

vara: Niina Schmidt
*

*

*
Elina Keinänen
etunimi.sukunimi@opettaja.fi
Vara: Soili Latvala

044-2868984
Jorvin pk, Espoo

Luottamusmiehet / Kevät 2015
ESPOO

puh:

e-mail:

Erja Lehtonen, plm, JUKO

050-4130840

erja.lehtonen@espoo.fi

Kalevi Pesonen

046-8771640

kalevi.pesonen@espoo.fi

Vara: Soili Latvala

046-8772438

soili.latvala@espoo.fi

Kirsi Vuosalmi

kirsi.vuosalmi@kauniainen.fi

KIRKKONUMMI
Sari Uotila

sari.uotila@kirkkonummi.fi

Vara: Satu Westerlund

Työsuojeluvaltuutetut
ESPOO
Terttu Salonen (varhaiskasvatus)

terttu.salonen@espoo.fi

Nina Rantala (esimiehet)

niina.rantala@espoo.fi

KAUNIAINEN
Riitta Ojanperä (toimihenkilöt)

riitta.ojanperä@kauniainen.fi

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa
Lastentarhanopettajaliiton (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@opettaja.fi

Erja Lehtonen (vara)

erja.lehtonen@espoo.fi

Riitta Raitio

riitta.raitio@espoo.fi

Niina Seppä (vara)

niina.seppa@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)

*
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Kirkkonummijaoston kuulumisia
Kevätterveiset Kirkkonummelta!
Tiistaina 3.3. kokoontuivat kirkkonummelaiset lastentarhanopettajat jäseniltaan Finnsbackan
päiväkotiin. Iltaan osallistui 25 lastentarhanopettajaa. Pienen purtavan äärellä tutustuimme
toisiimme. Finnsbackan päiväkodinjohtaja Elina Utriainen kertoi Finnsbackan päiväkodista ja
uusista tiloista. Tilaisuudessa oli myös mahdollista tutustua Finnsbackan päiväkodin tiloihin.
JUKOn luottamusmies-vaaleissa uudeksi lastentarhanopettajien luottamusmieheksi valittiin
Elsi Kuosmanen Jolkbyn päiväkodista ja varaluottamusmieheksi Satu Westerlund
Kartanonrannan päiväkodista. JUKOn pääluottamusmiehenä Kirkkonummella jatkaa Sari
Pääkkönen. Kaikkiin luottamusmiehiin saa yhteyden sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia mietityttää!
Mikäli sinulla on ideoita yhteiseksi tekemiseksi tai esimerkiksi yhteisen jäsenillan aiheeksi,
otathan yhteyttä. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen terhi.hakkarainen@kirkkonummi.fi.
*
*
*
*
*
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Kevätkokous ja luottamusmiesilta
ELYn kevätkokous ja luottamusmiesilta pidetään tänä vuonna yhdistetyssä illassa Sellon Glohotellin ravintolassa tiistaina 21.4. klo 17 alkaen. Ohjelmassa on kevätkokouksen lisäksi
hyvää ruokaa ja keskustelua ajankohtaisista lastentarhanopettajan työhön liittyvistä asioista
luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden kanssa. Ilmoittautuminen ruokailuun on päättynyt
mutta iltaan voi osallistua ilman ruokailua ja osoitteesta ilmoittautumiset@ely.fi voi vielä
kysellä peruutuspaikkoja.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika: 21.4.2015
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ESITYSLISTA
Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
1.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Päätetään kokouksen työjärjestys

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.

Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

9.

Kokouksen päättäminen

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
Lastentarhanopettajapäivien ohjelma
www.lastentarhanopettajapaivat.fi

ja

muuta

infoa

päivistä

osoitteessa

*
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TIESITKÖ?
Voit anoa ELYltä avustusta omakustanteisiin koulutuksiin. Lähetä vapaamuotoinen
anomus osoitteella sihteeri@ely.fi. Anomukset käsitellään hallituksen kokouksessa, tuen
määrä päätetään tapauskohtaisesti ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse. Tukea ei
myönnetä työnantajan tukemiin koulutuksiin eikä tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
Edellytys tuen saamiselle on koulutuksen annin jakaminen jäsenistölle esim. jäsenillan
merkeissä tai kirjoittamalla aiheesta jäsentiedotteeseen.

Nuori opettaja (Nope) – koulutukset
OAJ järjestää kymmenellä eri alueella Nope-koulutuksia. Kaikki opettajat, jotka ovat
OAJ:n jäseniä, alle 35-vuotiaita tai ovat olleet työelämässä alle 5 vuotta, ovat tervetulleita
koulutukseen. Kaikki kouluttajatkin ovat nuoria opettajia. Koulutus järjestetään
pääsääntöisesti kerran syksyllä ja keväällä. Mukaan mahtuu 26 koulutettavaa ja he ovat
lastentarhanopettajista ammatillisiin opettajiin. Te ELYläiset kuulutte Pääkaupunkiseudun
alueeseen ja nyt keväällä suuren suosion vuoksi kursseja järjestetään kaksi. Kouluttajina
Pääkaupunkiseudulla ovat Matti Kangasniemi ja Anna Vuoksiala.
Kahden koulutuspäivän (pe-la) aikana pohdimme minkälaista on olla nuori opettaja
työyhteisössä ja käydään opettajan ammattiin liittyviä laajoja vastuukysymyksiä mm.
juridiikan ja etiikan näkökulmista. Perehdytään palkkauskysymyksiin ja tutustutaan OAJ:n
edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen mahdollisuuksiin osallistua ja
vaikuttaa. OAJ tarjoaa meille nuorille opettajille erinomaisen väylän vertaistukeen ja
verkostoitumiseen.
Koulutuksissa tutustuu oman alueen uusiin mahtaviin opettajiin, oppii uutta omista eduista
ja oikeuksistaan. Jokaisen opettajan kannattaa valvoa omia etujaan työelämässä ja asioista
kannattaa aina ottaa selvää. Koulutus kasvattaa tiedon halua ja antaa työkaluja omiin
asioihin vaikuttamiseen. Lisäksi kursseilla on huomattu, että koska seura on mitä
parhainta, niin menokin on mukavaa.
Tämä koulutus on ilmainen sisältäen koulutuksen, matkakulut, majoituksen ja ateriat.
Perjantain koulutuspäivästä OAJ korvaa ansionmenetyksen. Osallistuminen ja
ansiomenetyksen korvaaminen edellyttävät paikallaoloa molempina päivinä koko
koulutuksen ajan. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja oma alue määräytyy
työpaikan sijainnin mukaan. Kurssit täyttyvät nopeasti, joten ole ripeä. Koulutukseen
ilmoittaudutaan OAJ:n jäsensivujen kautta ja kurssien ajankohdan saat selville OAJ:n
koulutuskalenterista ja Opettaja-lehdestä.
Olen itse ollut Nope-kouluttaja neljä vuotta. Jokainen kurssi on sisällöltään samanlainen,
mutta silti omanlaisensa ja jokaisella kurssilla itsekin opin aina jotain uutta. Kursseilta
saan uutta energiaa työhöni, vinkkejä työhöni, voin vaihtaa kuulumisia toisten opettajien
kanssa ja mikä parasta siellä on aina mukavaa. Tervetuloa kurssille yksin tai kollegasi
kanssa!
Terveisin,
Kaisa Viitanen
Uudenmaan Nope-kouluttaja

*
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Ajatuksia kestävään kehitykseen ja kannanotto
“kestävyysajattelun” puolesta ekososiaalisen sivistyksen
näkökulmasta
Hei, oletko kuullut sanonnan: maailman pelastaminen on lasten leikkiä? Sanonta on itse
asiassa aika mojova kielikuva. Kun annat kasvattajana lapselle esimerkin hyvistä ekologisista,
luontoa ja ihmistä kunnioittavista arvoista, asenteista ja teoista, annat lapselle hyvät eväät
ekososiaalisen sivistyksen poluille. Kun annat lapsen osallistua päätöksentekoon päiväkodissa
jokapäiväisten rutiinien ja suunnitelmien tekemiseen, autat lasta elämään valossa, jonka turvin
hänen itseluottamuksensa vahvistuu suuntaan, jonka voimin hän oppii kokemuksensa kautta
ymmärtämään oman osallistumisensa merkityksen asioiden hoitamisessa, mikä auttaa häntä
myös myöhemmässä elämässään uskomaan omaan mielipiteeseensä ja sen kertomisen
merkitykseen. Mikä taas on tärkeää silloin kun oikeita ja hyviä elämänarvoja halutaan
kuuluttaa yhä useampien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kun liikutat lapsia luonnossa ja lähiympäristössä välittäen tietoa ympäristön historiasta,
kulttuurista ja monipuolisista esteettisistä elämyksistä, joita siihen sisältyy, välität lapselle
hyvän olon tunnetta, välittämistä ja rakkautta omaa ympäristöä kohtaan. Näin hän jatkossakin
välittää ympäristöstään ja oppii tekemään sen puolesta hyviä asioita ja päätöksiä. Myös
muualta muuttaneiden lasten tutustuttaminen omaan ympäristöön sitä kunnioittavasta
näkökulmasta juurruttaa heidät kokemaan ympäristön omakseen.
Toinen toisistamme välittäminen on osa sosiaalista kestävää kehitystä. Se, samoinkuin
muutkin kestävän kehityksen osa-alueet,(kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen) ovat aina
jokaisen yksilön valinta, aikuinen ohjaa esimerkillään lasta. Aikuisella on valtava vastuu
ekososiaalisen sivistyksen jakamisesta, tartuttamisesta. Seuraavat asiat auttavat meitä aikuisia
vaativassa ohjaustyössämme: puhuminen kauniisti toinen toisillemme ja lapsillemme,
toistemme kunnioittavasti kohteleminen ja se, että päivittäin otamme sydämellisesti huomioon
jokapäiväiset niin tutut kuin myös vieraammat kanssamatkustajamme. Myös kuunteleminen ja
läsnäoleminen hetkessä, sekä ympäristöjuurien luomisen lisäksi lasten rohkaiseminen
mielikuvituksen siipien käyttämiseen ovat tärkeitä ohjaamisessa. Sallivassa ilmapiirissä
eläminen, joka antaa lapsen oman kokemisen ja tekemisen innostuksen täyttää hetket, kuuluu
myös välittävän kasvatuksen elementteihin, samoin kuin pettymyksen siedon opettelu, joka
parhaimmillaan johtaa yrityksen ja erehdyksen kautta uusille ilahduttaville poluille. Välillä
tarvitaan aikuisen apua ja välillä lapsen omat vahvistuneet siivet kantavat.
Kaikilla kestävän kehityksen alueilla voimme valita kestävän tien tai välinpitämättömyyden
tien. Lyhyellä jänteellä itse valinnalla ei ole ehkä niinkään merkitystä mutta piilomerkitys on
sitäkin suurempi ja myös pitkällä aikavälillä merkitys kasvaa jopa mittaamattoman suureksi.
Hyvinvoivasta lapsesta voi suuremmalla todennäköisyydellä kasvaa hyvinvoiva,
ympäristöstään ja muista ihmisistä välittävä sekä heitä myötätuntoisesti ja
oikeudenmukaisesti kohteleva aikuinen. Mitä enemmän sellaisia ihmisiä on, sitä mukavampaa
on kaikkien elämä.
Tanssimmeko me aikuiset kuitenkin aika ajoin liian pienissä tai muuten tanssiin
sopimattomissa kengissä, tai onko lasten kipeästi tarvitsema satumaailma tullut meille liian

totiseksi? Tämä voi viedä ilon tanssista tai satumme saattaa jäädä pyörimään paikalleen.
Kavaljeerin vaihto ei olekaan aina se oikea avainsana vaan se, että suostumme vaihtamaan
sopivan kokoiset jalkineet tai jatkamaan paljain jaloin. Autetaan muitakin tanssijoita
huomaamaan tämä itsessään ja vaihtamaan popot sopiviksi. Yhteisen tanssiajan ja -paikan
määrittäminen on tärkeää samoin yhteisten ja erillisten osuuksien määrittäminen tanssissa tai
sadussa. Askeleet hiottuina yhteen musiikin kanssa ovat esteettisiä ja tuntuvat sopivilta. Mitä
tarkemmin musiikkia kuuntelee, sitä mukavammalta askeleet tuntuvat, yhdessä tanssimisesta
tulee joustavaa ja kaunista. Tällaiselta pohjalta myös soolot saavat huoletta loistaa sopivassa
paikassa.
Espoolla on yhteinen visio, joka pätee myös Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa:
“Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikilla on hyvä asua ja
oppia ja tehdä työtä ja jossa espoolainen voi vaikuttaa.” Jotta tämä nyt ja tulevaisuudessakin
toteutuu, jokaisella yksiköllä tulee olla oma kestävän kehityksen ohjelmansa, joka ohjaa kohti
konkreettista tekemistä yhteisten koko maailmaa ja elämää ylläpitävien asioiden puolesta.
Pienet purot kasvavat suureksi virraksi. Kestävän kehityksen ohjelma voi olla kuvaamani
kaltainen tanssikoreografia, joka tähtää ekososiaalisen sivistyksen juurruttamiseen tulevien
aikojen hyvinvoinnin puolesta. Mielestäni meidän tulisi tässä ja nyt liputtaa voimakkaasti
tulevaisuuden hyvinvoinnin puolesta, kasvattaa lapsemme kohtuullisuuden periaatteen
nimissä, opettaa kuluttamaan kohtuullisesti, opettaa huolehtimaan omasta terveydestä,
liikkumaan liikkumisen ilosta, välittämään myös naapurin hyvinvoinnista, välttämään
roskaamista, elämään henkisen hyvinvoinnin lähteillä, säästämään energiaa ja puhdasta vettä.
Tämä kaikki voidaan suurelta osin toteuttaa leikin varjolla, lapselle ominaisen tavan kautta
toimia.
Meidän kaikkien on oikeasti hyvä miettiä, miltä ympäristömme näyttää 50 vuoden kuluttua!
On suuri ero otammeko vakavasti kestävän kehityksen ajattelun vai emme.Tulevaisuudelle
luodaan pohjaa nyt. Annetaan hyvälle tulevaisuudelle mahdollisuus! Se on lasten leikkiä!
Kirjoittanut, Kirri Valli, Yläkartanon päiväkodin johtaja, Soukan ja Kivenlahden
asukaspuistojen esimies, Elyn hallituksen jäsen

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! Työsähköpostissa rinkipostit
saattavat mennä roskapostilaatikkoon!) ilmoitetaan yhdistyksen sihteerille:
sihteeri(at)ely.fi
-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

