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 Tule HOAY:n syyskokoukseen 25.11.2014 

Helsingin opettajien ammattiyhdistys pitää sääntömääräisen 
syyskokouksen tiistaina 25.11.2014. Kokous järjestetään osoit-
teessa Maistraatinportti 2. Kokoukseen ovat tervetulleita 
kaikki yhdistyksen jäsenet."

Ota uusi jäsenkortti talteen 

Uusi  OAJ:n jäsenkortti tulee Opettaja-lehden välissä 31.10. 
On tärkeää, että jäsenet ottavat uuden kortin talteen vakuu-
tusyhtiön vaihtumisen vuoksi."
OAJ on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan matka- ja tapatur-
mavahinkojen varalle."
Kaikki OAJ:n ottamat vakuutukset siirtyvät Vakuutusyhtiö 
Ifistä Vakuutusyhtiö Turvaan vuoden 2015 alusta."

 Tule OAJ-PKS:n syyskokoukseen 26.11.2014 

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry järjestää sääntö-
määräisen syyskokouksen keskiviikkona 26.11.2014 
Ruusutorpan koululla Espoossa. Kokouksen puheenjohtajana 
toimii OAJ:n entinen puheenjohtaja Erkki Kangasniemi. 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki HOAY:n jäsenet."

HOAY:n kannanotto 

HOAY on ilmaissut huolensa opetustoimeen kohdistuvista 
yhä uusista leikkauksista, erityisesti esitetystä sijaisten palk-
kaamiskiellosta ja lukioiden tuntikehysleikkauksista. OAJ:n 
kannanotto on toimitettu kaupunginhallitukselle, valtuusto-
ryhmien puheenjohtajille ja Helsingin kaupungin opetuslau-
takunnalle. 

hoay.fi

Näin kirjaudut 
OAJ:n jäsensivuille 

OAJ:n jäsensivuille 
kirjaudutaan jäsennumerolla ja 
salasanalla. Löydät 
jäsennumeron jäsenkortistasi. 
Jos et tiedä salasanaasi, voit 
tilata uuden salasanan 
kirjautumissivun ”Unohditko 
salasanasi?” -linkin kautta. Voit 
myös vaihtaa salasanasi 
helpommin muistettavaan 
muotoon ”Haluatko vaihtaa 
salasanasi?” –linkin avulla. 

Salasana lähetetään 
automaattisesti 
jäsenrekisterijärjestelmään 
tallennettuihin yhteystietoihin: 
matkapuhelinnumeroon ja/tai 
sähköpostiosoitteeseen. Jos 
yhteystietosi puuttuvat tai ovat 
vanhentuneet, voit pyytää 
yhteystietojen päivittämistä 
puhelimitse OAJ:n 
jäsenrekisteristä. 

 Kun sinulla on tiedossasi 
jäsennumerosi ja salasanasi, 
voit päivittää yhteystietojasi 
jäsensivujen Omat tiedot –
toiminnon kautta. 

Sivuilta löytyy runsaasti tietoa 
virka- ja työsuhteesta, 
työsuojelusta, opettajan 
ammatista, eläkkeistä. 
koulutuksesta sekä 
yhdistystoiminnasta.

 HOAY 

  Hallitus tiedottaa:

http://hoay.fi
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HOAY:n koulutuksia ja tapahtumia: 

• Syksyn yhteysopettajaseminaari 25.10.2014, Paasitorni 
• Educoden koulutus rehtoreille, Leena Liusvaara kouluttajana 
• Palkkakurssi, 17.11.2014 
• Syyskokous, 25.11.2014 
• Pedagogisten yhdistysten tilaisuus OPS:iin liittyen alkuvuodesta 2015 
• Rehtorien edunvalvontakoulutus 27.1.2015 klo 12-16 
• Koulutus yksityisten koulujen rehtoreille alkuvuodesta 2015 
• Pedagogisten yhdistysten tilaisuus opetussuunnitelmaan liittyen alkuvuodesta 2015  
• Kevään YOP-seminaari 6.-8.3.2015, Silja Line, Tukholma 

Tyhjät tuolit ja Liikuntatoimikunta  

• Juoksukoulu syyslukukaudella (alkanut 4.9.) 
• Tähtiä ja timantteja 28.10.2014, Musiikkitalo (lm) 
• Semmareiden konsertti, 19.11.2014, Kulttuuritalo (lm) 
• XVI Panorama filharmonica, 22.11.2014, Ateneum (lm) 
• Pikkujouluristeily 29.11.2014, Viking Line 
• Viitta/Pajatso 3.12.2014, Kansallisooppera (lm) 
• Ylioppilaskunnan Laulajien joulukonsertti la 20.12 klo 18.30, Johanneksen kirkko 
• SOFT-bileet 31.5.2015 
• Kesämatka Vietnamiin, kesäkuu 2015 
• Phantom of the Opera 15.9.2015, Kansallisooppera (lm) 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.hoay.fi

Tähtikoulu 2015 -kilpailu 

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys on julistanut kilpailun, jossa etsitään koulua, 
joka on yhteistyöllä edistänyt koulujen kasvatus- ja opetustyötä, lasten ja nuorten 
hyvinvointia sekä koulujen kehittämistä. Kilpailu on avoin kaikille perusopetuksen 
kouluille, lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla."

Tarkoituksena on levittää hyviä käytäntöjä ja saada aikaan keskustelua 
kodeissa, kouluissa ja vanhempainyhdistyksissä laadukkaasta kodin ja 
koulun yhteistyöstä."

Tähtikoulu 2015-kilpailun säännöt

http://www.hoay.fi
http://www.hoay.fi
http://hoay.fi
http://www.hoay.fi/fileadmin/user_upload/Taehtikoulu_2015_saeaennoet_FINAL.pdf
http://www.hoay.fi/fileadmin/user_upload/Taehtikoulu_2015_saeaennoet_FINAL.pdf

