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Yhteysopettajille
tehdään kysely
integraatiooppilaiden määrästä
yleisopetuksessa
Lähiaikoina yhteysopettajat
lähestyvät sinua kyselyllä
integraatio-oppilaiden
määrästä yleisopetusryhmissä.
Koottua data hyödynnetään
yhteysopettajaseminaarissa
10.3. – 12.3.2017.

Vuosityöaikakokeiluista
Peruskoulun vuosityöaikakokeilut askarruttavat
opettajia – HOAY kerää
huolenaiheita yhteen sekä
seuraa Jyväskylän, Vaasan ja
Vantaan vuosityöaikakokeiluja.

Kiky-lisätunneista
käytännössä
Kiky-sopimus lisää keväällä
opettajien YT-aikaa 8-12
tunnilla sopimusalasta
riippuen. Ensi syksystä alkaen
opettajille on laadittava YT-ajan
käyttösuunnitelma ja
ajankäytöstä sopimista voi
harjoitella jo kevään aikana
kiky-tunnilla. YT-ajka tulee
käyttää tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Suomi 100v – Opettajat muutoksen
mahdollistajina
Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. Opettajilla on
ollut keskeinen rooli Suomen kehittämisessä maatalousmaasta
yhtenäiseksi ja vakaaksi hyvinvointivaltioksi. Koko ikäluokan
kattava sekä akateemisuutta että taito- ja taideaineita sisältävä
koulu on mahdollistanut Suomen nousun maaksi, joka menestyy
erinomaisesti erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa.
Opettajat ovat jatkossakin keskeinen yhteiskuntaa kehittävä
voima. Suomalainen koulu takaa jokaiselle kansalaiselle
mahdollisuuden yltää parhaimpaansa ja elää sivistyneessä ja
suvaitsevaisessa maassa. Hyvää itsenäisyyden juhlavuotta!
Toivottavat Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen
hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja Timo Saavalainen

Työniloa vuoteen 2017
Viime syksy oli opetuksen kentässä suurien muutosten aikaa;
opetussuunnitelmien käyttöönotto ja digiloikan askeleet vaativat
isoja ponnisteluja. Pisatulokset kuitenkin osoittivat, että
oppimistulokset olivat hyviä erityisesti pääkapunkiseudulla. Kunta
10 –tulokset kertovat, että vaikka kasvanut työmäärä kuormittaa
kaikkia opetusalalla, työnhallinta on hyvällä tasolla ja työniloa
koetaan. Toivotamme Helsingin opettajille ja rehtoreille hienoa
työvuotta 2017.
Pääluottamusmiehet Jaana Alaja ja Jukka Talvitie
Työsuojeluvaltuutetut Hanna Näremaa-Perälä ja Timo Saarinen

Epäselvyyksiä YT-ajankäytössä?
Opettajalla työn harrastaminen ja työnteko saattavat sekottua
keskenään. Käy tutustumassa OAJ:n listaan “Vältä
YT-ajan sudenkuopat” OAJ:n kotisivuilta. http://bit.ly/2eqRtCp
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HOAY:n koulutuksia ja tapahtumia:
• Rehtorikoulutus 17.1.2017
• Yhteysopettajaseminaari 10.3.-12.3.2017, Viking Line
• Eläkeinfo 22.3.2017, Akavatalo

• Macbeth 14.3.2017, Kansallisteatteri
• Kokki, varas, vaimo ja rakastaja 15.3.2017, Komu-teatteri
• Tahko 31.3.-2.4.2017, yksi paikka jäljellä
• Granada 23.3.2017, Kansallisteatteri
• Kirka-musikaali 4.4.2017, Kaupunginteatterin Peacock-näyttämö
•

Äidin rakkaus 2.5.2017, Kansallisteatteri

• Myrskyluodon Maija 1.9.2017, Helsingin kaupungin teatteri
• Kalevalanmaa 22.11.2017, Kansallisooppera, Loppuunmyyty

hoay.fi

