
  

                       

 

 

 

   

TIEDOTE 3/2022 
 
 
EKOAY:n koulutus- ja vaikuttamissseminaari 30.9.-2.10.2022. 
 
 

EKOAY:n koulutus- ja vaikuttamisseminaarissa oli mukana yhteysopettajia, 
luottamusmiehet, työsuojelu, EKOAY:n hallitus ja OAJ:n puheenjohtaja Katarina 
Murto ja OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil, sekä kansanedustajia, 
kaupunginvaltuutettuja, kasvun- ja oppimisenlautakunnan jäseniä ja 
virkamiesjohtoa. 
 
Keskustelu oli avointa ja yhteistyö aktiivista. Aiheina oli muun muassa inkluusio, 
kotouttaminen, budjetti, resurssit ja tvt:n tuottama lisätyö opettajille. Yhteisopettajat 
toivat kouluilta terveisiä päättäjille ja OAJ:lle. Kiitämme yhteysopettajia kouluilta 
tulleiden asioiden esiin tuomisesta päättäjille ja aktiivisesta osallistumisesta! 
 
Lisätietoja tapahtumasta: https://ekoay.fi/ekoayn-koulutus-ja-
vaikuttamisseminaari-30-9-2-10-2022/ 
 
Koulutusjaoston yhteystiedot: koulutus@ekoay.fi 
 

 

Liikunta- ja kulttuuri 

 
EKOAY on järjestänyt syksyn aikana monenlaista liikunta- ja kulttuuritoimintaa. 
Lisätietoa toiminnasta löydät EKOAY:n kotisivuilta: 

 https://ekoay.fi/liikunta-ja-kulttuuri/ 

Liikunta- ja kulttuuritoimintaan liittyvät kysymykset ja toiveet voi 
lähettää osoitteeseen: liiku@ekoay.fi 

 

EKOAY toimii ja vaikuttaa 

Keräämme kotisivuillemme 3-4 kertaa vuodessa koosteen tekemästämme 
vaikutustyöstä. Käy lukemassa, minkälaista vaikutustyötä olemme tehneet syksyn 
aikana! 

Tutustu: https://ekoay.fi/ekoay-vaikuttaa/ 
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Työyhteisöpalkinto ja tapahtuma-avustukset 
 

EKOAY:n hallitus jakaa vuosittain kiertävän työyhteisöpalkinnon, joka on nimetty 
idean isän ja palkinnon lahjoittajan Pekka Leinosen mukaan.  

 
Tämän vuoden palkinnon voitti Leppävaaran lukio. Onnittelut voitosta! 
 
Yhdistykseltä voi hakea avustusta EKOAY:n jäsenille suunnattuun toimintaan ja 
tapahtumiin. 
 
https://ekoay.fi/avustukset-ja-palkitsemiset/ 

 
Lisätietoja voi kysyä järjestöasiainjaoston puheenjohtajalta Petra Siltainsuulta 
osoitteesta varapuheenjohtaja@ekoay.fi 
 

 
OAJ:n ohjeita leirikouluista 
 

Opettajalle leirikoulu on aina vapaaehtoinen. Osa kunnista ja yksityisistä kouluista 
maksaa leirikoulun järjestäville opettajille erillisen korvauksen, osa ei. 
Työehtosopimuksen mukaan opettajalle kuuluu palkan lisäksi päiväraha jokaisesta 
leirikoulupäivästä.  

 
Lue lisää: 
 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/koulun-retket-ja-leirikoulut 
https://www.oaj.fi/arjessa/opettajan-vastuut-ja-velvollisuudet/matkustaminen-ja-
retket/ 
https://www.opettaja.fi/tyossa/suupalat-leirikouluun-vai-ei/ 

 
 
Tulevat tapahtumat 

 
Tiedotamme tulevista tapahtumista ensi vuoden puolella, mutta laita kalenteriin jo 
nyt seuraavat tapahtumat: 
 
● Koulutus- ja hyvinvointipäivä 4.3.2023 tai 11.3.2023 
● Koulutus- ja vaikuttamisseminaari 29.9.-1.10.2023 tai 6-8.10.2023 
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Yhteysopettajan rooli ja viestintä 

 
Yhteysopettaja ja varayhteysopettaja toimivat tärkeässä tehtävässä 
linkkinä  yhdistyksen ja jäsenistön välillä.    
 
Varmistakaa, että koulullanne on sekä yhteysopettaja- että varayhteysopettaja. 
Mikäli jompi kumpi vaihtuu, muistakaa ilmoittaa asiasta EKOAY:n toimistoon ja 
viestintään. (toimisto@ekoay.fi ja viestinta@ekoay.fi) 
 
Lisätietoja yhteysopettajan tehtävistä: https://ekoay.fi/yhteysopettaja/ 
 
Viestimme sähköpostilla yhteysopettajien kautta EKOAY:n, EKPY:n ja OAJ PKS:n 
(Pääkaupunkiseudun) toiminnasta ja tapahtumista. 
 
Ajankohtaista tietoa löydät tämän lisäksi  yhdistysten kotisivuilta: 
 
https://ekoay.fi/ 
https://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/ 
http://oaj-ekpy.blogspot.com/ 
https://www.oaj.fi/ 
 
Facebookista EKOAY löytyy nimellä EKOAY ja Instagramista nimellä @ekoayry. 
 
Jäsenet voivat olla yhteydessä EKOAY:n hallitukseen tai valtuuston edustajiin 
sähköpostitse. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme: 
https://ekoay.fi/hallitus/ 
 
Luottamusmiesten ja työsuojelun yhteystiedot löytyvät myös kotisivuiltamme. 
Luottamusmiehiä  on mahdollista pyytää käymään kouluille esimerkiksi pitämään 
koulutusta YS-ajasta tai palkkakuitin lukemisesta.  

 
 

 
Noudatamme tietosuojaa. Tietosuojamme on kuvattu: http://ekoay.fi/tietosuojaseloste/ 
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