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KOULUTUSTA JA TAPAHTUMIA:
Ilmoittautumiset
www.hoay.fi/tapahtumat:
• Palkkakurssi 23.11.2016
• Lukion opettajien sähköinen
palkkakurssi 7.12.2016
• Atk/av-opettajien
tapaaminen 16.11. 2016
• Yhdistyksen syyskokous
22.11.2016, Akavatalo
Yhteysopettajaseminaari
10.3.-12.3.2017, Viking Line
TYHJÄT TUOLIT JÄRJESTÄÄ:
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Rocky horror –show
3.11.2016, Kulttuuritalo - LM
Escape-room 9.11.2016,
Fredrikinkatu 34 A 1- LM
Komisario Palmun erehdys
29.11.2016,
kaupunginteatterin Arenanäyttämö- LM
Viininmaistelu 30.11.2016,
ravintola Vaelsa- LM
Manhattan Transferin
konsertti 8.12.2016,
Finlandia-talo- LM
Pikkujouluristeily Tallinnaan
10.12.2016- LM
YL:n joulukonsertti
11.12.2016 klo 16,
Temppeliaukion kirkko- LM
Kalevalanmaa 22.11.2017,
Kansallisooppera

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

Vertaistukea uraansa aloittaville opettajille
Uusi työ tuo eteen monenlaisia kysymyksiä ja tilanteita, arjen realiteetit ja haasteet voivat yllättää.
Uransa alussa oleville ja Helsingin opetusviraston perusopetuslinjan palveluksessa oleville
opettajille suunnatut ryhmätapaamiset alkavat marraskuussa. Tapaamisilla pyritään
työhyvinvoinnin ja voimavarojen ylläpitoon ja vahvistamiseen. Ilmoittautumiset eTaikakoulutuskalenterin kautta.
• Ryhmä 1. tiistait 8.11. ja 15.11. klo 14.00-16.00
• Ryhmä 2. keskiviikot 9.11 ja 23.11. klo 14.00-16.00

Arjen hyvät käytänteet jakoon
Onko työyhteisössänne jokin työhyvinvointia lisäävä käytänne jonka soisit päätyvän myös muiden
hyödynnettäviksi? Lähettäisitkö vinkin tai ideasi työsuojeluvaltuutetulle osoitteeseen
timo.saarinen@hel.fi.

HOAY:n kannanottoja
Helsingin opetuslautakunnan esityslistalla oleva opetuksen digitalisaato-ohjelman mittarit ovat
herättäneet paljon keskustelua opettajien keskuudessa. HOAY:n kannanotto luettavissa
kotisivuiltamme. http://bit.ly/2f0fweG

Toimialamuutokset Helsingin kaupungissa
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus etenee. Opetus on 1.6.2017 alkaen osa
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Toimialamuutokset eivät vaikuta opettajan työhön.
Rehtoreita on kuultu osana prosessia.

Koulujen kulttuurikoordinaattorien työ on vapaaehtoistoimintaa
Annantalo taidekeskus tarjoaa kulttuurikasvatusta koululaisille. Kouluissa on nimetty
kulttuurikoordinaattoreita, joiden vastuulla on tiedottaa tapahtumista kouluija. Kultus.fi on
Annantalon taidekeskuksen ylläpitämä ja opetusministeriön tukema verkkopalvelu, joka kokoaa
yhteen pääkaupunkiseudun ajankohtaisen, lapsille ja nuorille suunnatun kulttuuritarjonnan.
Kultuksesta löytyy myös opettajille suunnattuja seminaareja, koulutuksia ja infotilaisuuksia.
Kultuksen kautta opetusvirasto tukee kouluja ja opettajia sisällyttämään
kulttuurikasvatuksen osaksi opetussuunnitelmaa. Koulun kulttuurikoordinaattorin tehtävä on
vapaaehtoinen ja se tulee hyväksilukea YT-ajassa.

Lukuvuoden yhteysopettaja 2015-2016 - kisa ratkesi yhteysopettajapäivillä
Voittajakolmikkona Matti Leinonen Munkkiniemen ala-asteelta, Elina Roiha Aurinkolahden
peruskoulusta ja Elina Hiidenpalo Ruoholahden ala-asteelta. Lämpimät onnittelut voittajille.
Valintaperusteissa korostuivat ehdokkaiden positiivinen panos työyhteisössä sekä aktiivisuus
yhteysopettajapäivillä. Voittajat palkitaan Avec-lipuilla HOAY:n kulttuuritapahtumaan tulevana
keväänä. HOAY tarjoaa lisäksi kakkukahvit voittajien kouluilla.

