OAJ Pohjois-Savo
Kirkkokatu 33 B 15
70100 Kuopio
oajpsavo@dnainternet.net
puh. 050–5204 899
www.oajpohjoissavo.fi

OAJ POHJOIS-SAVO
LTOL-jaosto

TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Jaoston puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Puolet
jäsenistä on erovuoroisia vuosittain. Ensimmäiset erovuoroiset arvottiin
syksyllä 2012.
Vuoden 2014 kokoonpano vahvistetaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Uuden kokoonpanon toiminta alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.
1. JAOSTON KOKOONPANO
Tavoite

Jaoston kokoonpanon tavoitteena on kattava edustus koko Pohjois-Savon
alueelta.

Kokoonpano
Mirja Lyytinen puheenjohtaja 31.7.2014 saakka, LTOL-hallituksen jäsen
1. Ritva Jääskeläinen
Varkaus
2. Hanna Väänänen
Iisalmi, tiedottaja
3. Marjatta Meriläinen
Maaninka, koulutusvastaava
4. Päivi Sedergren
Rautalampi
5. Tarja Roivainen
Siilinjärvi
6. Anita Riekkinen
Kuopio,
7. Tiina Kaartinen
Kuopio, Riitta Silvosen tilalla hänen poissa olon ajan, 1.8.2014
saakka
Varajäsenet
Tiina Kaartinen
Kuopio
Tiina Siivola
Varkaus
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2. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
Tavoite

Alueellisen yhteistyön lisääminen ja syventäminen.

Toiminta

Aluetapaaminen Kuopiossa toukokuussa 2014
Osallistutaan EDUCA-messuihin ja OAJ:n risteilylle.
Yhteistyö Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen kanssa, tapaaminen keväällä
Kuopiossa.

3. KOULUTUSTOIMINTA
Tavoite

Jäsenistön ammatillisen edunvalvonnan tietämyksen
parantaminen.
Yksityisten päiväkotien lastentarhanopettajien huomioiminen
koulutuksessa.
Päiväkodin johtajille suunnattua koulutusta, jatkoa edellisen vuoteen.

Toiminta

LTOL Varhaiskasvatuspäivän seminaari 7.2.2014 Helsingissä.
Yksityisten päiväkotien LTOL-jäsenet: edunvalvontakoulutus syksyllä 2014.
Päiväkodin johtajille suunnattu edunvalvonta/KVTES jatkokoulutus syksyllä
2014.
Osallistuminen OAJ Pohjois-Savon yhteisiin koulutustapahtumiin.

4. EDUNVALVONTA
Tavoite

Varhaiskasvatusjaoston toiminnan tavoitteena on vahvistaa jäsenistön
alueellista yhtenäisyyttä sopimusedunvalvonnan sekä ammatillisten asioiden
osalta, niin kunnallisen kuin yksityisen työnantajan palveluksessa toimivien
varhaiskasvatuksen ammattilaisten osalta.
Varhaiskasvatuslain valmistelu ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikuttaminen
ovat painopisteenä vuonna 2014.
Aktivoidaan jäseniä asettumaan ehdolle LTOL ja OAJ:n valtuustovaaleissa,
sekä äänestämään.

Toiminta

Yhteysopettajatoiminnan kehittäminen toimivaksi (kaupunkien
sisällä ja alueellisesti).
Järjestetään alueittain jäsenilta varhaiskasvatuslaista tiedottamisen merkeissä,
jaoston puheenjohtaja on käytettävissä kouluttajana
- Varkaus, Leppävirta, Suonenjoki pitää 13.2. jäsenillan
- Kuopio ja Siilinjärvi yhdessä maalis/huhtikuussa
- Iisalmi maalis/huhtikuussa
Tiedotetaan LTOL ja OAJ:n valtuustovaaleista, sekä aktivoidaan äänestämään
mm. sähköposti tiedotteilla ja nettisivuilla. Laaditaan esittely Pohjois-Savon
ehdokkaista nettisivuille.
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Alueellinen tapaaminen/koulutus jäsenille: mm. OAJ:n 2014 valmistuneiden
mallitehtävänkuvausten/tva hyödyntäminen paikallisesti, varhaiskasvatuksen
tila ja laatu Pohjois-Savossa kyselyn tulosten hyödyntäminen,
varhaiskasvatuslaki

Työelämän arkeen liittyvien ja KVTES- asioiden koulutus päiväkotien johtajille
syksyllä 2014.
Edunvalvontakoulutus yksityisten päiväkotien jäsenille syksyllä 2014.

5. VAIKUTTAMINEN/ TIEDOTUSTOIMINTA
Tavoite

Vaikutetaan alueen päättäjiin kaikissa varhaiskasvatusta koskevassa
päätöksenteossa, kuntapäättäjät sekä kansanedustajat. Painopiste: tuleva
varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatuksen laatu ja tila Pohjois-Savossa.
Vaikutetaan jäsenten tietämykseen LTOL:n ja OAJ:n tavoitteista koskien
varhaiskasvatuslakia.
Jäsenhankinta, opiskelijainfo ammattikorkeakouluissa keväällä 2014.
Varhaiskasvatussektorin tiedotuksen tehostaminen.
Alueyhdistyksen nettisivujen hyödyntäminen tiedotuksessa.

Toiminta

Tavataan kunnanvaltuuston valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä
paikkakuntakohtaisesti.
Pidetään yhteyttä oman alueen kansanedustajiin mm. rakennepoliittisen
ohjelman ja tulevan varhaiskasvatuslain osalta.
Tehdään tammi-helmikuussa kysely päiväkotien johtajille varhaiskasvatuksen
nykytilasta Pohjois-Savossa; tietoa hyödynnetään mm . laki ym.
vaikuttamistoiminnassa.
Hyödynnetään yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa laadittua vaka-laki
vaikuttamissuunnitelmaa.
Jaosto on hankkinut lakivaikuttamismateriaalia 2013 mm. huulirasvoja ja
heijastimia, jaetaan palkkakuntien käyttöön
Tiedottaminen tapahtuu yhteysopettajien kautta.
Päättäjäkummi päiväkodeille – toiminnan laajentaminen, paikallisyhdistysten
kautta.

Tiedotetaan LTOL ja OAJ:n valtuustovaaleista, sekä aktivoidaan äänestämään
mm. sähköposti tiedotteilla ja nettisivuilla. Laaditaan esittely Pohjois-Savon
ehdokkaista nettisivuille
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