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TAPAHTUMIA

OLE HUOLELLINEN VIRKAVAPAIDEN KANSSA

Kirka-musikaali 4.4.2017,
Kaupunginteatterin Peacocknäyttämö. Loppuunmyyty.

Virkavapaa on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on
anottu. Epäselvyydet virkavapaissa voivat johtaa usean viikon palkan
menetykseen tai virkavapaan keskeyttämiseen. Kannattaa aina ottaa
yhteyttä omaan luottamusmieheen ennen vapaan anomista.

Erkkailta. 4.4.2017. AKAVAtalo. Valopiha.

Harkinnanvaraisissa virkavapaissa esimies päättää voiko pyyntöösi suostua. Älä siis varaa matkaa, ennen kuin päätös on tehty.

Viininmaistelu 21.4.2017 Ravintola Le Petit Chaperon Rouge.
Loppuunmyyty.

Ennen virkavapaa-anomuksen täyttämistä, tutustu HOAY:n verkkosivujen yhteysopettajakansion lukuun 7. Virkavapaat.

Kevätkokous 25.4. 2017.
AKAVA-talo. Tulossa.
Andrea Bocellin konsertti
29.4.2017, Hartwall Areena.
Loppuunmyyty.
Äidin rakkaus 2.5.2017, Kansallisteatteri. Loppuunmyyty
Get together –tilaisuus
3.6.2017, Dubrovnik-baari.
Tulossa.

Muutamia esimerkkejä:
• Palkatonta vapaata (yli 5 pv)seuraava loma on opettajalle palkaton.
Esimerkiksi joululomaan päättyvä hoitovapaa, johtaa siihen, ettei joululomalta makseta palkkaa. Varmista yksityiskohdat kuitenkin omalta
luottamusmieheltäsi.
• 5 pv palkatonta virkavapaata ennen hiihtolomaa ja hiihtoloman
jälkeinen maanantai - > hiihtoloma palkaton.
• Virkavapaa on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on anottu.
Älä siis esimerkiksi käy sijaistamassa omalla koulullasi virkavapaan
aikana.

Seitsemän veljestä 24.8. 2017
Suomenlinna. Tulossa
Myrskyluodon Maija 1.9.2017,
Helsingin kaupungin teatteri.
Loppuunmyyty.
Kalevalanmaa 22.11.2017,
Kansallisooppera. Lopuunmyyty.
Kunnon Laiva, 18.–20.8.2017
Silja Serenade.
Tiedotamme loppuunmyydyistä tapahtumista, ettei tahattomia poisjääntejä tulisi.

PÄIVITÄ ITSESI
Jotta jäsenyydestä saa kaiken irti, on jäsentietojen oltava ajan tasalla.
Päivitä itsesi -kampanjalla OAJ kannustaa jäseniä tarkistamaan omat
tietonsa. Jos haluat OAJ:n taskukalenterin ensi vuonna, rastita kalenterikohtaan ”Kyllä”.
Kaikkien 8.3.–30.4.2017 jäsentietonsa päivittäneiden kesken arvotaan
Helkama Jopo -polkupyörä. Arvonnan voittaja voi halutessaan vaihtaa
palkintonsa muuhun Helkaman samanarvoiseen pyörään tai Holiday
Clubin lomaviikkoon.
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?
contentID=1408918823166&page_name=Paivita+jasentietosi+voit
+voittaa+Jopon
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APUA VEROTUKSEEN
Verottaja on julkaissut esitysmateriaalipankissaan esityksen: Opettajien tulonhankkimiskulut. Esityksessä
käydään läpi opettajien mahdolliset verovähennykset ja opastetaan niiden ilmoittamisessa.
Verottaja on julkaissut vuodenvaihteessa myös vero-opetussivuston nuorille, Verokampuksen. Sivuston
tarkoituksena on auttaa nuoria ottamaan veroasiat haltuun. Verokampukselta löytyy apua, ohjeita ja
videoita nuoria koskettaviin veroasioihin. Aiheet tuodaan esiin elämäntilanteiden, ajankohtaisten aiheiden ja henkilökohtaisten näkökulmien kautta. Sivusto toimii myös tietopankkina ja opetuksen apuvälineenä. Verokampuksella on oma osio opettajille, joka sisältää materiaalia veroasioiden opetuksen tueksi.

#KANNUSTUSRYHMÄ
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lanseeraa uuden kampanjan kiusaamisen ehkäisemiseksi.
Mukana presidentin kampanjassa ovat myös laulajat Robin ja Diandra.
– Haluan, että Suomessa kaikki pidetään mukana. Jos jotakuta kiusataan, niin otamme hänet
takaisin porukkaan ja kannustamme eteenpäin. Aion oman kannustusryhmäni eli Diandran ja
Robinin kanssa viedä näitä ajatuksia eteenpäin. Haluan kuulla kaikkien tarinoita onnistuneista
kannustuksista, jotta saamme hyvän kiertämään, Niinistö sanoo.
Sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kannustusryhmä ja kampanjan verkkosivuilla (siirryt
toiseen palveluun) kerätään onnistuneita kannustustekoja. Oman kannustustarinansa tai positiivisen kokemuksen kiusaamisen vähentämisestä voi jättää toukokuun loppuun mennessä.
Kampanjassa löytyneitä hyviä käytäntöjä on tarkoitus saada laajempaankin levitykseen.
Robin kertoi kampanjan julkistamistilaisuudessa presidentin lähestyneen häntä aiheen tiimoilta
jo Linnanjuhlissa. Laulajalle kampanjaan mukaan lähteminen oli heti ilmiselvää.
– Tarvitsemme Suomeen enemmän kannustamista, positiivista asennetta ja asennevaikuttamista
kiusaamisen vähentämiseksi. Voimme kaikki olla mukana tässä muutoksessa kertomalla omat
hyvät kokemuksemme ja ottamalla kantaa kiusaamista vastaan, Robin hehkuttaa.
Kampanjassa ovat mukana myös muun muassa Me-säätiö, Opetushallitus, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen lukiolaisten liitto, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI sekä monia urheilu- ja harrastusliittoja.
HOAY kannustaa koulujen oppilaskuntia osallistumaan #kannustusryhmä-kampanjaan.
OSOITTEENMUUTOSILMOITUSVELVOLLISUUS
Kun osoitteesi vaihtuu, ilmoita asiasta sekä esimiehellesi että palkkasihteerille Talpaan. Tällä on
merkitystä mm. työmatkaseteleiden postituksen kannalta.
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