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 Tule HOAY:n syyskokoukseen 25.11.2014 

Helsingin opettajien ammattiyhdistys pitää sääntömääräisen 
syyskokouksen tiistaina 25.11.2014 klo 18.00. Kahvia tarjolla 
klo 17.30 Kokous järjestetään osoitteessa Maistraatinportti 2. 
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet.

Puheenjohtaja vaihtuu 

HOAY:n pitkäaikainen puheenjohtaja Laura Nurminen siirtyy 
OAJ:n toimistoon työmarkkina-asiamieheksi. 
Syyskokouksessa valitaan hänelle seuraaja loppukauden eli 
vuoden 2015 ajaksi. 10.11 mennessä hallitukselle 
ilmoittautuneet ehdokkaat esitellään Seinälehdessä viikolla 47.

Muista ottaa uusi jäsenkortti talteen 

Uusi  OAJ:n jäsenkortti tulee Opettaja-lehden välissä 
31.10. On tärkeää, että jäsenet ottavat uuden kortin talteen 

vakuutusyhtiön 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.

Seuraava Rihveli ilmestyy 7.11.2014 

Seuraava Rihveli kannetaan jäsenistön koteihin perjantaina 
7.11.2014. Lehden teemana on sähköiset oppimateriaalit ja 
sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Vierailevina kirjoittajina 
lehdessä ovat mm. Helsingin yliopiston tietokirjallisuuden 
professorina aloittava Pirjo Hiidenmaa sekä Ylioppilas-
tutkintolautakunnan suunnittelija Anna von Zansen. 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Opettajille ilmainen 
influenssarokotus 
työterveyshuollosta 

Työterveyshuolto järjestää 
tehorokotusviikon 22.–
28.10.2014 Helsinginkadun 
työterveysasemalla, Rokotus on 
paras suoja 
influenssaa vastaan. Saat 
maksuttoman rokotuksen 
ilman ajanvarausta.
Työterveyskeskus tarjoaa 
tänäkin vuonna kausi-
influenssarokotuksen 
kaupungin henkilöstölle 
osoitteessa Helsinginkatu 24.  
Tällöin voit käydä 
ottamassa rokotuksen ilman 
ajanvarausta klo 8–15. 
 
- Influenssarokotus kannattaa 
ottaa, sillä influenssa on 
tavallista flunssaa rankempi 
tauti ja usein siihen liittyy ikäviä 
jälkitauteja, muistuttaa 
opetusviraston 
työsuojelupäällikkö Marja 
Paukkonen.  

- Rokottaminen suojaa meitä 
itseämme ja samalla myös 
perheenjäseniämme ja 
lähityöympäristön ihmisiä. Kun 
itse emme sairastu 
influenssaan, emme myöskään 
tartuta muita ihmisiä.
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HOAY:n koulutuksia ja tapahtumia: 

• Syksyn yhteysopettajaseminaari 25.10.2014, Paasitorni 
• Educoden koulutus rehtoreille 29.10.2014, Leena Liusvaara kouluttajana 
• Palkkakurssi, 17.11.2014, Maistraatinportti 2 
• 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 
• Salsatonttutanssikurssi 2.12, 9.12 ja 16.12 klo 17-18 Olympiastadionin sali 
• Viitta/Pajatso 3.12.2014, Kansallisooppera (lm) 
• Ylioppilaskunnan Laulajien joulukonsertti la 20.12 klo 18.30, Johanneksen kirkko 
• SOFT-bileet 30.5.2015 
• 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. Hakemus tulee jättää 28.2.2015 mennessä.

Tähtikoulu 2015-kilpailun säännöt

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

