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HALLITUSPAIKAT 2018 

Syyskokouksessa 16.11. päätetään Vly:n hallituksesta seuraaville kahdelle vuodelle. 

Hallituksessa toimii sekä varsinaisia jäseniä että heidän varajäseniään, joilla on 

yhtäläinen oikeus olla kokouksissa läsnä. Vly:ssä toimii myös jaostoja, joihin voi 

kuulua vaikkei kuuluisi hallitukseen.  

• Hallituksen varsinaisena jäsenenä pääset eniten lähelle 

vaikuttamistyötä. Hallituksen jäsenet tapaavat kaupungin päättäjiä, järjestävät 

vaikuttamistilaisuuksia ja tarvittaessa äänestävät Vly:n kokouksessa. Heillä on myös 

mahdollisuus kuulua OAJ:n Vantaan paikallisyhdistykseen tai Pääkaupunkiseudun 

alueyhdistyksen Ltol-jaostoon.  

• Hallituksen varajäsenenä saat osallistua Vly:n kokouksiin, mutta 

äänestystilanteessa äänestää vain, jos oma varsinainen hallituksen jäsen ei ole 

paikalla. Varajäsenenä sinulla on mahdollisuus kuulua myös OAJ:n Vantaan 

paikallisyhdistykseen.  

• Jaoston jäsenenä pääset järjestämään jäsenille suunnattuja tapahtumia. 

Vly:n jaostot tällä hetkellä ovat: koulutus- ja virkistysjaosto, johtajajaosto, elto-jaosto 

ja edunvalvontatiimi, johon kuuluu puheenjohtajat sekä luottamusmiehet. Jäsenet 

ovat pääasiassa hallituksesta, mutta myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt ovat 

tervetulleita jaostojen toimintaan. 

Lisätietoa hallituksessa toimimisesta saat nykyisiltä jäseniltä, Fb-ryhmän kautta tai 

tulemalla syyskokoukseen paikalle. Hallituksessa toimimisesta maksetaan 

kokouspalkkio sekä matkakulut julkisen liikenteen mukaan. Hallitustoiminta on hyvä 

näköalapaikka vaikuttaa paikallisesti lastentarhanopettajan työhön! 

VAALEJA TULOSSA 

Työsuojeluvaalit 

Työsuojeluvaaleissa valitaan uudet työsuojeluvaltuutetut seuraavalle neljälle vuodelle. 

Ehdolle voi asettua, ja äänestää voivat kaikki kaupungin työntekijät. Lisätietoa 

Avaimen etusivun kautta. 

OAJ:n ja LTOL:n valtuustovaalit 

Lastentarhanopettajaliitolle valitaan maaliskuussa uusi valtuusto. Vaali toteutetaan 

sähköisenä vaalina ajalla 14.-27.3.18.  

Ehdokkaaksi voi asettua jäsen joka on kiinnostunut vaikuttamistyöstä ja sitoutuu 

siihen neljäksi vuodeksi. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu verkossa 15.1.2018 asti. 

Vaalikelpoisia ovat kaikki LTOL:n jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. 

Jos sinua kiinnostaa asettua ehdokkaaksi niin otathan yhteyttä yhdistyksemme 

puheenjohtajaan Salla Sutiseen. 

Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit joiden ehdokasasettelusta 

tiedotamme myöhemmin. 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

• ti 24.10. Kööpenhaminan 

matkan suunnitteluilta 

toimistolla klo 18.00 

• Kope-koulutus 4-5.11. 

• Alueyhdistyksen Ltol-

jaoston järjestämä Vasu-

koulutus esimiehille ja 

varajohtajille 7.11. Akava-

talolla. 

• Syyskokous 16.11.2017 

toimistolla klo 18.00 

alkaen. Kutsu tulossa 

yhteysopettajapostilla. 

• Huomaa hyvä lapsessa- 

kohti välittävää 

varhaiskasvatusta -

koulutus 29.11. klo.17-20. 

VOAY:n tiloissa. Mainos 

tulossa. 

• Työsuojeluvaalit 20.11-

4.12.2017 

 
 

 

VLYn edustajia ja Oplan jäseniä tapasivat syyskuussa 



ELTOJAOSTON KUULUMISIA 

Joukko eltojaoston jäseniä risteili lokakuussa ja keskustelu ajankohtaisista asioista oli 

vilkasta.  Keskustelua herättivät mm. kaupungin uusiutuvat kot-linjaukset ja niiden 

myötä eltojen ja reltojen työnkuva,  eltojen työhyvinvointi, työssä jaksaminen sekä 

työnohjauksen saatavuus. Jaoston toimintaan mahtuisi mukaan uusia jäseniä eli 

jos vähääkään olet kiinnostunut, laita viestiä. Ensi vuoden alkuun on 

suunnitteilla jäsenilta ja koulutusta nopeasta piirtämisestä. Pidäthän huolta, 

että yhteystietosi ovat jaoston tiedossa, jotta saat viestiä ajankohtaisista 

asioista, koulutuksista ja virkistyksistä. 

Työniloa kaikille syksyyn ☺Paula Ojalehto 

PUHEENJOHTAJAN PORINAT 

Tässä tiedotteessa on paljon tärkeitä asioita tulevaa ajatellen: VLY:lle 

valitaan uusi hallitus marraskuun syyskokouksessa, 

Lastentarhanopettajaliitolle ja OAJ:lle uusi valtuusto maaliskuussa - 

kiinnostaisiko sinua joku näistä tehtävistä -- otathan yhteyttä niin kuulet 

lisää :)  

OAJ:n kysely päiväkodin johtajille on julkaistu, kyselyn tuloksiin voit 

tutustua osoitteessa www.oaj.fi /julkaisut ja esitteet. Tämä selvitys osoitti 

johtajien työn monimuotoistumisen - odotukset ja vaatimukset päiväkodin 

johtajia kohtaan ovat kasvaneet. Kyselyn avulla OAJ haluaa parantaa 

päiväkodin johtajien asemaa, työoloja ja palvelussuhteen ehtoja. VLY:ssä 

toimii myös aktiivinen johtajajaosto! 

Oppivelvollisuuden uudistaminen saa tukea useilta eduskuntapuolueilta. 

Julkisuudessa on käyty keskustelua pitäisikö oppivelvollisuutta pidentää 

alusta, lopusta vai kummastakin päästä. OAJ tulee julkisuuteen helmikuun 

alussa oman mallinsa kanssa. 

Lokakuun alussa kokoonnuimme jäseniltaan toimistollemme, illassa 

oli  mukana työsuojeluvaltuutettu Matti Nurmi ja luottamusmies Nina 

Rintanen. Keskustelu kävi vilkkaana ja jatkoa tämän kaltaisille illoille 

toivottiin. Tähän toiveeseen vastaamme ja vuoden alusta jatkamme 

jäseniltoja erilaisilla teemoilla ja eri puolilla Vantaata. 

Syksyn tuulien ja sateiden aikaan Hemulin ajatuksia: 

" Mikään ei ole niin vaarallista kuin sisällä istuminen, silloin saa helposti 

kaikenlaisia aatteita " 

Maailmassa ei ole koskaan järjestystä. Eilen oli liian kuuma ja nyt on liian 

märkää!" 

Mukavaa syksyä :) 

Salla Sutinen, VLY:n puheenjohtaja, salla.m.sutinen@gmail.com 

  

 

Eltot tapasivat toisiaan lokakuussa. 

Ota yhteyttä 

Vantaan Lastentarhanopettajat ry 

Silkkitie 5P 

01300 Vantaa 

vantaanltot@gmail.com 

www.vly.kotisivukone.com 

 

Puheenjohtaja:  

Salla Sutinen 

salla.m.sutinen@gmail.com 

 

Luottamusmiehet: 

Helena Lehtinen 0407162047 

helena_ilmarinen@hotmail.com 

Nina Rintanen 0408610184 

nina.t.rintanen@gmail.com 

 

Eltojaoston puheenjohtaja: 

Paula Ojalehto 

paula.ojalehto@gmail.com 

 

Johtajajaoston puheenjohtaja: 

Leena Laaksonen 

 

KV-jaoston puheenjohtaja: 

Anna-Mari Ukkonen 

annamari.ukkonen@gmail.com 

 

http://www.oaj.fi/
mailto:salla.m.sutinen@gmail.com


Kilpailukykysopimus on valtakunnallinen sopimus ja se astui voimaan 1.2.2017. Luottamusmiehet ovat saaneet 

yhteydenottoja liittyen kiky-työajanlisäykseen liittyviin käytänteisiin varhaiskasvatuksessa.  

KIKY PÄHKINÄNKUORESSA: 

1. 24 tunnin vuotuinen työajanlisäys (PYSYVÄ LISÄYS).  

- viikkotyöaika on vanhan 38h 15min sijasta 38h 45min. Viikkotyöaika on viikottaisen ylityön raja. Mikäli käytössä olevan 

kuuden viikon työvuorojakson viikkotyöajat vaihtelevat, viikottaisen ylityön raja on kunkin viikon viikkotyöaika. 

- puolen tunnin viikkotyöaikalisäys sijoitetaan pääsääntöisesti yhteen päivään 

- 3-5 kertaa vuodessa järjestetään kahden tunnin mittainen kehittämisilta. Ilta järjestetään päiväkodin aukioloajan 

ulkopuolella. Illan vuoksi yhteenlaskettu työpäivä on enintään 9 tunnin mittainen. Iltalisät korvataan aikana. Iltoja voi 

olla enintään yksi kuuden viikon listaa kohden. 

- kikyn mukainen työajanlisäys tulee näkyä työvuorolistoissa etukäteen suunniteltuina 

- myös osa-aikaisten työaika pitenee (poikkeuksena osittaisella hoitovapaalla olevat) 

- arkipyhäviikoilla viikkotyöaika lyhenee 7h45min/ arkipyhäpäivä 

- KVTES liite 5:n mukainen lapsiryhmän ulkopuolisen työajan VÄHIMMÄISmäärä on 8 % työajasta ja se tulee näkyä 

työvuorolistoissa. 

2. lomarahojen leikkaus -30% (MÄÄRÄAIKAINEN, 1.2.2017-30.9.2019). 

Lisätietoa: avain.vantaa.fi/palvelut/palvelusuhteen_elinkaari/työaikasuunnittelu 

Olkaa tarvittaessa yhteydessä! terv. Nina ja Helena 

 

AJANKOHTAISTA 

 Kasvatus ja Aika -lehden ”Varhaiskasvatus” teemanumero. 

 Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen  

 OAJ Pääkaupunkiseudun tapahtumiin ilmoittautuminen 

 Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset kommentoitavana  

http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=851
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80737/okm39.pdf?sequence=3
http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat-kauppa/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemusuutiset/uusi-vrn-nimetty-kaudelle-4.10.2017-3.10.2020/varhaiskasvatukseen-ensimmaista-kertaa-oma-ruokailusuositus---nyt-julkisesti-kommentoitavana/

