JÄSENTIEDOTE 1/2019

Puheenjohtajan terveiset
Hei elyläiset!
Vuosi 2019 on Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotis juhlavuosi. Lastentarhanopettajaliitto
perustettiin 11.1.1919 edistämään lasten asemaa ja ajamaan lastentarhanopettajien etuja
ja koulutuksen arvostusta. Liitto on kautta vuosikymmenten tuonut vahvasti esille varhaisvuosien merkitystä ja varhaispedagogiikkaa.
100- vuotista historiaa juhlistetaan moni tavoin. Lastentarhanopettajaliitto julkaisi Varhaiskasvatuspäivänä Intomielellä- juhlakirjan kutsuseminaarissa 21.3.19. Minulla oli puheenjohtajana ilo ja kunnia edustaa tässä arvokkaassa tilaisuudessa teitä kaikkia elyläisiä. Huhtikuussa Lastentarhanopettajaliiton valtuutetut kutsutaan juhlakokoukseen 26.-27.4.19.
Tuolloin myös elyläisillä valtuutetuille on järjestetty juhlava LTOL 100- illallinen.
ELY juhlistaa yhdessä jäsenten kanssa 100- vuotiaan Lastentarhanopettaliiton merkkipäivää yhdistyksen kevätkokouksessa ja rannikkoristeilyllä. Tilaisuus järjestetään Vispiläaluksella 23.5.2019. Kutsumme sinut nostamaan maljan klo 17:30. Juhlitaan arvokasta
työtämme ja meitä varhaiskasvatuksen opettajia! Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumiset@ely.fi
Juhlavuosi huipentuu Valtakunnallisilla Lastentarhanopettajapäivillä 21.-22.9.2019. Lastentarhanopettajapäivät järjestetään Lahdessa ja pitopaikka on Sibeliustalo Vesijärven Matkustajasatamassa. Päivät tarjoavat meille kaikille monipuolisen ohjelman sekä kaksi näyttelyä. ELYn hallitus kannustaa jäseniä osallistumaan Lastentarhanopettajapäiville, tarjoamme sinulle mahdollisuus anoa osallistumismaksuun tukea. Lisää tietoa sihteeri@ely.fi
Lastentarhanopettajapäivien ohjelma on julkaistu Lastentarha 2/19. Lisää tietoa Valtakunnallisten Lastentarhanopettajapäivistä sekä ilmoittautumisen linkin löydät LTO-päivien
sivuilta https://www.lastentarhanopettajapaivat.fi/

Valoisaa kevättä – intomielellä!
Toivottaa Merja

puheenjohtaja@ely.fi

ELYn HALLITUS 2019
Merja Laitinen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@ely.fi

Minttu Ilveskivi-Hentilä, varapuheenjohtaja

Saila Laatikainen (vara)

Elsi Kuosmanen, sihteeri

Terhi Hakkarainen (vara)

sihteeri@ely.fi

Sanna Salmi, jäsensihteeri

Johanna Kylä-Kause (vara)

jasensihteeri@ely.fi

Lotta Lahtonen, tiedottaja

Kirri Valli (vara), tiedottaja

tiedotus@ely.fi

tiedotus@ely.fi

Camilla Ojala

Juha-Pekka Tolamo (vara)

Riitta Ojanperä

Anna Pohjakallio (vara)

Hanna Iso-Kuortti

Päivi Kokko (vara)

Elina Puhakka (vara), taloudenhoitaja

Hallituksen kokoonpano on muuttunut Henrietta Suomalaisen ilmoittaessa erostaan hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen täydentäminen on Kevätkokouksen 23.5.19 esityslistalla.
Esitykset hallituksen varsinaisesta jäsenestä ja hallituksen varajäsenestä tuodaan Kevätkokoukselle päätettäväksi.
Tervetuloa Helsingin Kauppatorille Vispilä-alukselle torstaina 23.5.19 klo 17:30. Kutsu on
lähetetty yhteysopettajien kautta jäsenille. Kutsu on myös Jäsentiedotteessa.

ELYn jäsenet muissa luottamustoimissa
LTOL valtuuston jäsenet kausi 2018- 2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Maria Ilveskivi-Hentilä

LTOL hallitus jäsenet kausi 2018-2022
Salla Sutinen VLY / Espoo-Vantaa vaalipiiri
Merja Laitinen (vara) ELY / Espoo-Vantaa vaalipiiri

OAJ:n valtuusto kausi 2018-2022
Hanna Iso-Kuortti
Merja Laitinen
Tarja Ojanen
Maria Ilveskivi-Hentilä (LTOL vaalipiirin vara)

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys (EKPY) hallitus 2019
Soili Latvala (varapuheenjohtaja)

Erja Lehtonen (vara)

Merja Laitinen

Kalevi Pesonen (vara)

Maria Ilveskivi-Hentilä

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus 2019
Hanna Iso-Kuortti (puheenjohtaja)
Maria Ilveskivi- Hentilä

Merja Laitinen (vara)

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen LTOL-jaosto 2019
Merja Laitinen
Maria Ilveskivi-Hentilä
Lotta Lahtonen (vara)

Riitta Ojanperä (vara)

OAJ:n Kirkkonummen paikallisyhdistyksen hallitus 2019
Elsi Kuosmanen

Terhi Hakkarainen (vara)

Maarit Savolainen

Hannele Stafford (vara)

Luottamusmiehet kevät 2019
ESPOO:
Pääluottamusmies JUKO Erja Lehtonen
p. 050 413 0840, erja.lehtonen(at)espoo.fi
Luottamusmies lastentarhanopettaja Camilla Ojala
p. 043 8259201, camilla.ojala(at)espoo.fi
Luottamusmies päiväkodinjohtaja Kalevi Pesonen
p. 046 877 1640, kalevi.pesonen(at)espoo.fi

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

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

KIRJAUDU jäsensivuille ja lue lisää: https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/oaj-apunasi/

Terveisiä luottamusmiehiltä
Espoon kuulumisia
Talven ja kevään aikana on luottamusmiehiin yhteydenotoissa korostunut henkilöstöpulasta johtuvat aiheet:



Työvuorosuunnittelu ja sen ongelmat
Joustaminen ja työaikojen venyminen

Molempiin vaikuttaa merkittävästi varsinkin pula varhaiskasvatuksen opettajista. Yksiköissä pitää miettiä kuinka hoidetaan vasut ja muut pedagoginen työ, kun kelpoisia opettajia ei
saa. Suvassa on tehty päätös, että ylityöt maksetaan pääsääntöisesti rahana. Muistathan,
että jos työvuoro on jo alkanut ja työaikaasi pidennetään, syntyy ylityötä!
Espoossa ei työnantaja suostunut lomarahojen vaihtamiseen, mutta varsinkin kesäaikaan
(etenkin jos ei ole täyttä lomaoikeutta) suositellaan työvapaata edullisin ehdoin (viikon vapaasta menee vain 5pv ym) lisätietoa Essin sivuilta. Toki vapaan antamisesta ja ajankohdasta päättää esimies, kuten vuosilomienkin osalta, kuultuaan työntekijää.
Pääluottamusmies on OAJ:n ohjeiden mukaan neuvotellut varhaiskasvatuksen opettajan
palkoista ja työn vaativuudesta, auki on vielä, kuinka korvataan ei kelpoisten vasujen teoista vastaaminen. Myös johtajien mahdollinen etätyö/varallaolo, päiväkotien henkilöstön
poissaoloista johtuvien sijaisten järjestelyyn sekä Svebin rekrylisää koskeva asia ovat vielä
kesken. Nämäkin asiat ratkennevat ennen kesää.
Jukon nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy 31.7.2019 ja uusi alkaa 1.8.2019 jatkuen
31.7.2022 saakka. Luottamusmiesten ehdokasasettelu päättyi 26.2. ja uusien luottamusiesten valinta vahvistetaan (=sopuvaali; sillä ehdokkaita ei ollut enempää kuin paikkoja) vaalikokouksessa huhtikuussa.
Vuoden 2019 alusta aloitettiin Espoossa kokeilu 37 esiopetusta antavan varhaiskasvatuksen opettajan (18 päiväkotia) työajan järjestämistä vuositasolla (52 viikkoa) tasoittuvaksi.
Paikallinen sopimus neuvoteltiin syksyn aikana ja sen hyväksyi OAJ:n hallitus. Huhtikuun
alussa yksikköesimiehet koottiin kertomaan kolmen ensimmäisen kuukauden kokemuksia.
Kokeiluun ollaan pääosin tyytyväisiä ja sen on koettu antavan mahdollisuuksia työajan parempaan suunnitteluun kiireisinä (esim. keskustelut vanhempien kanssa, vasujen teot ym.)
aikoina. Kokeilussa painottuu koko vuoden työajan, lomien ja erilaisten työtehtävien suunnittelu yhdessä esimiehen kanssa. Kokeilu kestää tammikuusta 2019 kesään 2020, sen
jälkeen päätetään, tuleeko tämä mahdollisuus työajan suunnitteluun käyttöön Espoossa
myös muille varhaiskasvatuksen opettajille. Myös OAJ seuraa kokeilua, sillä toistaiseksi
mikään muu kunta ei ole lähtenyt ko. työajan suunnittelua kokeilemaan.
Aurinkoista kevättä ja kesäloman odotusta
Camilla, Erja ja Kalevi

Kauniaisten kuulumisia


Henkilöstön kannalta työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä asioita.
Kauniainen on laatinut kaupungin strategian vaatiman uuden henkilöstön työhyvinvointisuunnitelman ajalle 2018-2022. Suunnitelmaan on valittu neljä painopistealuetta ja näillä alueille on laadittu tavoitteet sekä mittarit. Kokonaisuudet ovat:
1. Yksilön ja työyhteisön kyvykkyydet lisääntyvät
2. Johtaminen ja esimiestyö tukevat oppimista, vuorovaikutusta ja itseohjautuvuutta.
3. Työsuojelu ja työturvallisuus ovat työ hyvinvoinnin edellytyksiä ja vastuu niistä
kuuluu kaikille.
4. Olemme osaajia kiinnostava työnantaja - meille halutaan töihin



Kauniaisten kaupungin taloudellinen tila on hyvä. Vuoden 2018 tilinpäätös on ylijäämäinen. Kaupungilla ei myöskään ole velkoja. Taloudellisessa mielessä Kauniainen onkin hyvin valmistunut tuleviin haasteisiin.



Luottamusmiesvaalit olivat Kauniaisissa sopuvaalit, eli ehdokkaita oli saman verran
kuin paikkoja, joten vaaleja ei järjestetty. Luottamusmiehenä jatkaa Riitta Ojanperä
ja pääluottamusmiehenä Marcus Lång.

Pääluottamusmies JUKO/ Kauniainen Marcus Lång

Kirkkonummen kuulumisia


Syksyn 2018 aikana käytiin neuvotteluja paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta
Kirkkonummella. Neuvotteluiden tuloksena varhaiskasvatuksen erityisopettajien
palkka nousi 50 e/kk. Järjestelyvaraerästä kohdistetun osuuden lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien palkan nousuun vaikutti kunnan oma panostus. Näin ollen varhaiskasvatuksen opettajien palkka nousi 172 €/kk. 1.4. palkankorotuksen jälkeen
varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtainen palkka on 2 804,79 euroa ja
varhaiskasvatuksen opettajan (alin taso) 2613,57 euroa.



Työvuorosuunnitteluun käytettävän Titanian tasoitusjakso muuttuu kuudesta viikosta kolmeen viikkoon 3.6.2019 alkaen. Tasoitusjakson aikana syntyneet mahdolliset
työaikakorvaukset maksetaan tästä lähtien aina, niitä ei enää voi pitää aikana/vapaana. Mahdollisia muutoksia jo hyväksyttyyn työvuorotaulukkoon ei voi tehdä
kuin perustelluista syistä ja ne on tehtävä ennen työvuoron alkua.



Maaliskuun 2019 aikana käytiin luottamusmiesvaalit seuraavaa luottamusmieskautta 1.8.2019 - 31.7.2022 varten. Varhaiskasvatuksen osalta luottamusmiehissä ei tapahtunut muutosta. Pääluottamusmiehenä jatkaa Sari Melkko ja KVTES (varhaiskasvatus) -luottamusmiehenä jatkaa Elsi Kuosmanen.

Otattehan aktiivisesti yhteyttä, jos teillä on kysyttävää!
Pääluottamusmies Sari Melkko, sari.melkko@kirkkonummi.fi
Luottamusmies Elsi Kuosmanen, elsi.kuosmanen@kirkkonummi.fi

TERVETULOA ELYn KEVÄTKOKOUKSEEN JA TILAUSRISTEILYLLE
VISPILÄ-ALUKSELLE TORSTAINA 23.5.2019 KLO 17.30 ALKAEN
Alus laiturissa Helsingin kauppatorilla, Lyypekin laituri, Vanhan Kauppahallin lähellä

OHJELMA Klo 17:30 alkaen
Malja 100-vuotiaalle Lastentarhanopettajaliitolle ja ELYn Kevätkokous
Alus lähtee laiturista ja jatkamme iltaa tilausristeilyllä Helsingin merimaisemassa
ELY tarjoaa illallisen noutopöydästä, ruokajuomat omakustanteisesti (aluksella kahvio Aoikeuksilla)
Paluu Kauppatorille klo 20:30
MIKÄLI OSALLISTUT RUOKAILUUN JA RISTEILYLLE sekä KEVÄTKOKOUKSEEN, ILMOITTAUDU:

ilmoittautumiset@ely.fi 6.5.2019 MENNESSÄ. Kerro samalla erityisruokavaliosi.
HUOM! ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA! Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

MENU VALLISAARI
Saaristolaisleipää & hapanta voita (L)
Hapanjuureen leivottua spelttileipää & kylmäsavutofukreemiä (V)
Ahlbergin salaatteja, uunikuivattua tomaattia, ruissipsiä ja sinappi-vinegretteä (G, V)
Escabeche marinoituja vihanneksia (G,V)
Paahdettua suolaperunaa& karhunlaukka majoneesia (G, M)
Haudutettua turskaa, savuheinäkastiketta ja rakuunaa G, L)
Kasvisruokailijoille: Karhunlaukalla maustettua härkäpaputempheä ja vegaanista sitrusmajoa (V, G)
Raparperikakkua, raparperihilloketta ja creme anglaise (L)

ESPOON SEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika:

Torstai 23.5.2019 klo 17:30

Paikka:

Vispilä- alus, Lyypekin laituri, Helsingin kauppatori

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. Hallituksen kokoonpanon täydentäminen
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Lastentarhaopettajaliiton puheenjohtaja
Anitta Pakanen ELY-yhdistysvierailulla
31.1.2019
Puheenjohtajan ELY-kuntakierroksen ensimmäinen vierailukohde oli Kolsarin päiväkoti
Kirkkonummella. Vierailumme järjestelyistä vastasi yhdistyksemme sihteeri Elsi Kuosmanen. Lämmin kiitos Elsi!
Kolsarin päiväkoti avattiin Bron asuinalueelle helmikuussa 2010.
Lapsi on oman kasvunsa toteuttaja,
maailmaa valloittava tutkija ja etsijä.
Matkaeväiksi maailmaan tarjoamme
erityisesti taide- ja taitokasvatusta sekä
kuulluksi tulemisen kokemuksia ja
kanssaihmettelyä. Toimintamme rakentuu lapsilähtöiselle pienryhmätoiminnalle ja kasvatuskumppanuudelle.
www.kirkkonummi.fi
Toimintaamme ohjaavat arvot ovat lapsen hyvä, hyvä arki, yhteisöllisyys, turvallisuus, kasvatuskumppanuus sekä
taide ja luovuus.

Kolsarin päiväkoti on mukana Diggaa mun
digimatkaa-hankkeessa ja Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmassa.

Ajankohtaista Kirkkonummen varhaiskasvatuksesta, keskustelussa mukana: pääluottamusmies Sari Melkko, ELYn Merja
Laitinen, luottamusmies Elsi Kuosmanen, Kirkkonummen
varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma sekä LTOL puheenjohtaja Anitta Pakanen 

ANITTA PAKASEN ELY-YHDISTYSVIERAILU 31.1.2019 JATKUI:
KAUNIAINEN JA ESPOO
Sansinpellon päiväkodin vierailumme järjestelyistä vastasi yhdistyksemme hallituksen jäsen Riitta Ojanperä, suurkiitos Riitta antoisasta iltapäivästä 

Kauniaisten varhaiskasvatuksesta keskustelivat: Pääluottamusmies Marcus Lång, Kauniaisten varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, luottamusmies Riitta Ojanperä, Anitta
Pakanen  sekä ELYn Merja Laitinen.
Tervehdyksen päiväkodille vastaanotti varajohtaja Minna
Nevala-Lehtonen.

Sansinpellon pk on suomenkielinen päiväkoti 1 – 6 –vuotiaille, noin 100 paikkaa.
www.kauniainen.fi

ka

Teksti ja valokuvamuistot: Merja Laitinen

LTOL kuntakierros päättyi Espoon keskukseen.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimitiloissa
tapasimme Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattilan sekä pääluottamusmies Erja Lehtosen (kameran takana)

ELYn vaikuttamisilta 31.1.2019
Puheenjohtaja Anitta Pakasen vierailupäivän lopuksi järjestimme vaikuttamisillan Valtuustotalon kahviossa.
Vieraanamme jäsenille suunnatussa illassa keskustelemassa varhaiskasvatuksesta oli
myös eri puolueiden edustajia ja eduskuntavaaliehdokkaita.

Puheenvuorossaan Anitta Pakanen kertoi mm.










Varhaiskasvatuslain keskeisistä uudistuksista: Henkilöstön uudet tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet, henkilöstömitoitus ja rakenne, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys kunnissa kevät 2019
Varhaiskasvatuslain valmistelun jatko
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi karvi.fi
Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset
Varhaiskasvatuksen laatutekijät ja niitä kuvaavat indikaattorit
KVTES 2018-2019 työaikaa koskevat erityismääräykset 1.5.2018
Varhaiskasvatus sivistykselliseksi perusoikeudeksi: LTOL eduskuntavaalitavoitteet

KIITOS VIERAILUSTASI ANITTA
ja ONNEA #ltol100v
Toivottavat elyläiset 

ELYn After work –ilta
yhteysopettajille
ELY järjesti yhteysopettajille after work -tilaisuuden 8.4.2019 Tapiolassa. Ilta alkoi maittavalla salaattibuffetilla. Illan avasi ELYn puheenjohtaja Merja Laitinen. Tämän jälkeen ELYn jäsensihteeri Sanna Salmi kertoi alkuun yhteysopettajan tehtävistä. Yhteysopettaja on
tärkeä linkki työpaikoilla. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa
ELY TIEDOTTAA -postin välittäminen työpaikalla, jotta kaikki jäsenet pysyvät ajan tasalla liiton ja yhdistyksen ajankohtaisista asioista.
Illan aikana todettiin myös, että yhteysopettaja voi toimia myös tiedonvälittäjänä yhdistykseen päin. Yhteysopettajat saivat myös kattavan paketin hyödyllistä tietoa ja materiaalia muistitikuille pakattuna.
ELYn hallituksen jäsen Hanna Iso-Kuortti, joka toimii myös monissa
luottamustehtävissä Opetusalan Ammattijärjestössä ja Lastentarhanopettajaliitossa, käsitteli puheenvuorossaan ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Hän nosti keskusteluun muun muassa tulevan
neuvottelukierroksen sopimustavoitteet. Neuvottelutavoitteista keskusteltaessa nostettiin esiin varhaiskasvatuksen opettajien siirto
KVTES:stä OVTES:iin, koulutuksen huomioiminen palkassa, palkkatason nostaminen, eri työtehtävien hinnoittelutunnusten tarkastelu
sekä palkkaohjelma. Hanna Iso-Kuortti kertoi myös, että 2019-2020
ovat OAJ:ssa työhyvinvoinnin teemavuodet, jolloin on kuukausittain
vaihtuvia teemoja. Teemoja ovat mm. ”Ope ja pomo jaksaa”, ”Unelmaduuni” ja ”Johda ja toimi!”
Erityisen paljon keskustelua herätti suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika. OAJ lähetti yhteysopettajille alkuvuodesta kyselyn SAKtyöajan käytöstä. Tuloksia ei ollut vielä saatavilla. Keskustelu kuitenkin
osoitti, että työpaikasta riippuen vaihtelua SAK-työajan toteutumisessa
on luvattoman paljon. Kertasimme myös, mikä kuuluu SAK-työajan
piiriin ja mikä ei. Iltaan osallistui myös varhaiskasvatuksen opettajien
luottamusmies Camilla Ojala. Hän kertoi aiheista, joista jäsenet ottavat
yhteyttä.
Ilta oli onnistunut ja totesimme yhteen ääneen, että jatkossakin ELY järjestää yhteysopettajille omia tilaisuuksia.
ELY:n hallitus haluaa nostaa esiin yhteysopettajien
tärkeyttä ja tukea heitä tehtävässään.
Teksti: Minttu Ilveskivi-Hentilä Kuvat: Merja Laitinen

HEI ELYn JÄSEN!
TERVETULOA VALTAKUNNALLISILLE
LASTENTARHANOPETTAJAPÄIVILLE LAHTEEN
21.-22.9.2019.
Lisää tietoa ja ILMOITTAUTUMINEN 14.6.2019 mennessä:
https://www.lastentarhanopettajapaivat.fi/
Lastentarhanopettajapäivien osallistumismaksu on 120 euroa / jäsen. Osallistumismaksu
sisältää päivien korkeatasoisen ohjelman sekä päivien runsaan näyttelytarjonnan.
ELYn hallitus päätti 10.4.2019 kokouksessaan tukea jäsenistön osallistumista LTOpäiville:
Yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaan tuki kohdentuu LTO-päivien osallistumismaksuun (120 e). ELYn jäsenillä mahdollisuus hakea 50 euron suuruista tukea LTO-päivien
osallistumismaksuun. Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, 40 ensimmäiselle. Tämän
jälkeen saapuneet mahdolliset muut tukihakemukset käsitellään hakemus kerrallaan.
Mikäli päätit osallistua LTO-päiville ja hakea ELYn tukea - TOIMI SEURAAVASTI:
1. Ilmoittaudu LTO-päiville https://www.lastentarhanopettajapaivat.fi/
2. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa on yhteystietosi ja OAJ:n jäsennumerosi
sekä tilitieto (johon haluat tuen maksettavan)
3. Liitä hakemukseen kuittikopio/valokuva maksetusta osallistumismaksusta
4. Lähetä osoitteeseen: sihteeri@ely.fi
TAVATAAN LASTENTARHANOPETTAJAPÄIVILLÄ!

Suksi Lahteen!
Valtakunnalliset Lastentarhanopettajapäivät 2019 – tiedettä, kulttuuria ja juhlaa!
#LTOL100v #suksilahteen @suksilahteen2019

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, jasensihteeri(at)ely.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

Jäsentietojen päivittäminen
OAJ:n sivuille
Sinun kannattaa pitää jäsentietosi ajan tasalla, jotta voimme parhaiten ajaa etujasi
työelämässä. Kun tietosi ovat ajan tasalla, vältyt aiheettomilta muistutuksilta ja
OAJ:stä sinulle lähetetty posti ja viestit tulevat oikeaan osoitteeseen. Tieto esimerkiksi
työnantajan vaihtumisesta, palkattomasta jaksosta, opintojen päättymisestä tai eläkkeelle siirtymisestä ei välity jäsenpalveluun automaattisesti. Päivitä jäsentietosi, kun
yhteystietosi muuttuvat, sinulla on palkattomia jaksoja, työnantajasi tai työpaikkasi
vaihtuu, kun valmistut, jäät eläkkeelle tai haluat tilata OAJ:n kalenterin.
Näin jäsentietojen päivittäminen onnistuu
Jäsentietojen päivittäminen onnistuu kätevästi kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille
Omat tiedot -osioon. Kun kirjaudut sisään, voit mm. tarkistaa ja päivittää omat jäsentietosi, tarkistaa ja laskea jäsenmaksusi ja ilmoittautua koulutuksiin. Erityisen tärkeää
on pitää yhteystiedot ajan tasalla.

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!

