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KUNTA10-KYSELY TULEE TAAS 

Työterveyslaitos toteuttaa jälleen Kunta10-tutkimuksen. Kysely 
avautuu 4.9. ja vastaamiseen menee keskimäärin noin 20 minuut-
tia. Työterveyslaitos käsittelee kaiken tutkimustiedon eikä yksit-
täistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Korkea vastausprosentti 
on tärkeää tulosten hyödynnettävyyden kannalta. Kyselyn tulokset 
julkaistaan 4.12.2018.

HELMI INTRAAN OSOITTEESTA OVI.HEL.FI 

Osoitteesta www.ovi.hel.fi pääsee selaamaan Helmi-Intran sisältöä 
muiltakin kuin hallinnon koneilta. Kirjautumiseen tarvitaan 
helsinki1-tunnukset. Tunnukset ja salasanat tarvittaessa osoit-
teesta helsinki1@edu.hel.fi.

VUOSITYÖAIKAKOKEILU KÄYNNISTYMÄSSÄ 
HELSINGISSÄ 

Poikkilaakson ala-asteella ja Laakavuoren ala-asteella aloitetaan 
kolmevuotinen vuoityöaikakokeilu. Kokeilussa olevien opettajien 
vuotuinen työaika on 1520 tuntia ja siitä 25 – 40 % on aikaan ja 
paikkaan sitomatonta työaikaa. Edellisen kerran työaikakokeiluja 
Helsingissä toteutettiin noin kymmenen vuotta sitten. HOAY 
seuraa tarkasti kokeilua ja raportoi jäsenistölle siitä saatavista tu-
loksista.

KOLMESSA LUKIOSSA TYÖAJANSEURANTAA 

Ressussa, Etu-Töölön lukiossa ja Sibelius-lukiossa kirjataan kol-
men erilaisen viikon ajan työaikaseurantaa. Jaksoon tulee kuulua 
yksi ylioppilaskirjoitusviikko.
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TAPAHTUMIA 

Syyskuu 

Musta Saara, 12.9. 
Kansallisteatteri, loppuunmyyty 

VES/TES ABC 25.9. Akavatalo 

Lokakuu 

ATK/AV Opettajat 2.10. 
Akavatalo 

Kinky Boots 5,10. Helsingin 
kaupunginteatteri, 
loppuunmyyty 

Yhteysopettajapäivä 27.10. 
Kalastajatorppa 

Marraskuu 

Stand up -ilta 2.11. Apollo live 
Club 

HOAY:n syyskokous 7.11. 
Akavatalo 

Palkkauksen ABC 19.11. 
Akavatalo 

Ahola Torikka show 17.11. 
Hartwall Arena, loppuunmyyty 

Joulukuu 

Pikkujouluristeily Tallinnaan 
8.12. 

Tuhkimo – baletti 
Kansallisoopperassa 8.12.
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KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN  
OSALLISUUSSUUNNITELMA 

Kaupunkistrategiassa osallisuus on mukana erittäin vahvasti ja kouluille saattaa sekä tilojen että koulu-
jen toimintakulttuurin osalta tulla merkittävä rooli oman alueensa kaupunkilaisten osallistumisen 
lisäämisessä. Koska tämä vaikuttaa koulujen toimintaan ja opettajien tehtäviin sekä kuntalaisten hy-
vinvointiin, kannattaa osallistua verkkokeskusteluun. Keskusteluun voi osallistua 9.9.2018 asti.

Tuo parhaat ideasi esiin ja osallistu keskusteluun verkossa 9.9.2018 asti Tässä linkki keskustelualustalle:  
https://app.viima.com/hel/kasko_osallisuussuunnitelma

Kuka tahansa voi osallistua. Oman idean jättäminen ja kommentointi vaatii kirjautumisen. Kirjautu-
minen onnistuu esimerkiksi o365-, LinkedIn- ja Facebook-tunnuksilla. Keskustelun lukeminen ja 
muiden ajatuksista tykkääminen onnistuu myös kirjautumatta.

HOAY:N TOIMISTO PALVELEE JÄSENASIOISSA 

Oletko jäämässä perhevapaalle, pitkälle virkavapaalle tai eläkkeelle. HOAY:n toimisto palvelee puhe-
limitse ja sähköpostitse jäsenmaksuihin ja muihin jäsenasioihin liittyen nopeasti ja henkilökohtaisesti. 
Toimiston puhelinpalveluaika on tiistaista perjantaihin klo 9 – 15. Sähköpostiin vastataan kaikkina 
arkipäivinä.

Talousasiat   
Terhi Hautamäki   
020 7489 550 

Jäsenasiat  
Virve Björklund  
020 7489 551 

toimisto@hoay.fi

HOAY:N JÄRJESTÄMIEN TAPAHTUMIEN INFOT 

Missä liput jaetaan? Monelta koulutustilaisuus alkaa? Kaikkien HOAY:n järjestämien tapahtumien 
tiedot löytyvät osoitteesta https://hoay.fi/tapahtumat/tapahtumainfo/.

HOPE-KUORO  

HOAY:n omassa jäsenkuorossa hOPE-kuorossa pääset laulamaan viikottain, viettämään aikaa 
mukavassa ryhmässä ja keikkailemaan muutaman kerran lukuvuoden aikana. Meillä ei ole koelauluja 
eikä nuotinlukutaitoa vaadita. Kuoro treenaa tiistaisin klo 17-19 Vallilan ala-asteella, treenejä vetää Anu 
Makkonen Ohjelmisto koostuu pääosin pop/kansanmusa/laulelmamusasta, sovitukset useimmin 
kolmiäänisiä. Lisätietoja: Anu Makkonen anu.makkonen@edu.hel.fi 

Löydät meidät myös Facebookista https://www.facebook.com/hopekuoro/
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