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TARKASTA YHTEYSTIETOSI 

Syysloman jälkeen pidetään HOAY:n hallitusvaalit. Äänestyslinkki 
lähetetään jäsenille OAJ:n jäsenrekisterissä olevaan sähköpos-
tiosoitteeseen. Jäsentietojen päivittäminen onnistuu kätevästi kir-
jautumalla Omat tiedot -osioon. Kirjautuminen onnistuu pankki-
tunnuksilla tai jäsennunerolla ja salasanalla.

VASTAA TYÖHYVINVOINTIA SELVITTÄVÄÄN FIILARI-
KYSELYYN ENNEN SYYSLOMAA! 

Helsinki panostaa työhyvinvointiin. Työhyvinvointia seurataan 
vuorovuosin Kunta10- ja Fiilari-kyselyillä. Fiilari toteutetaan nyt 
ensimmäistä kertaa ja se korvaa aikaisemman työterveyskyselyn. 
Toivomme opettajien vastaan kyselyyn, jotta saisimme mahdol-
lisimman kattavasti tietoa myös opettajien hyvinvoinnista. Näillä 
tiedoilla on merkitystä, kun yhdistys, luottamusmiehet ja työsuo-
jeluvaltuutetut painostavat työnantajaa toimiin kuormittuneiden 
opettajien ja rehtoreiden työn johtamiseen järjelliselle tasolle. 
Tämä vaatii työnantajalta priorisointia, keskittymistä perusteh-
tävään.

Linkki Fiilari-kyselyyn pitäisi löytyä sähköpostistasi viestistä, jon-
ka otsikosta löytyy sana ”Fiilari”. Posti on voitu lähettää @hel.fi-
osoitteeseen, mikäli sinulla on joskus ollut sellainen käytössä.

TYÖHYVINVOINTI PAREMMAKSI 

Yhdistys edistää työhyvinvointia yhdessä luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Monet opettajat ja rehtorit koke-
vat olevansa kuormittuneita eikä työssäjaksamiseen meinaa riittää 
voimavaroja. Tästä kertovat muun muassa Kunta10-tuloksissa ja 
OAJ:n halukkuutta vaihtaa alaa koskevassa kyselyssä tapahtuneet 
muutokset viime vuosikymmenen aikana. Kuormittuneisuutta ei 
ole läheskään kaikkien opettajien kohdalla, mutta ammattiyhdis-
tyksen täytyy ajaa apua tarvitsevien opettajien etua. Kuka tahansa 
meistä voi tarvita apua jossakin tilanteessa.
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TAPAHTUMIA 

• Bolla 16.10.2021 LM 

• Once 24.11.2021 

TULOSSA 

• Ylioppilaskunnan laulajien 
joulukonsertti 10.12.2021 

• Sokea piste, Kansallisteatteri 
la 20.11 

• Lou Salomé, KOM-teatteri  
pe 3.12.2021 

• Helsingin Kaupunginteatteri 
Niin kuin taivaassa 
16.12.2021 

• Kansallisooppera Billy Bud 
03.02.2022 19:00 

KOULUTUKSIA 

• Neuvottelukierrosta koskeva 
jäsenilta 28.10.2021  

• Syksyn yhteysopettajakoulu-
tus 30.10.2021  
Marina Congress Center 

• Rehtoritilaisuus 5.11. 

• Yhdistyksen syyskokous 
9.11.2021 

• Hyvinvointitapahtuma 
13.11.2021 

• Palkkakurssi 23.11.2021 

• Kevään yhteysopettajakoulu-
tus 4.-6.3.2021

https://omattiedot.oaj.fi/#/fi/home
http://www.hoay.fi
http://hoay.fi
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Yhdistys ja luottamusmiehet voivat vaikuttaa työnantajan toimintaan viestimällä epäkohdista ja mah-
dollisista parannuksista. Mikäli kyse ei ole sopimusrikkomuksesta, päätösvalta on työnantajalla. 
HOAY on vienyt viestiä  työnantajan edustajille opettajien ja rehtoreiden kuormittuneisuuden  syistä. 
Esimerkiksi pandemian vuoksi olemme esittäneet, että nyt luovutaan kaikista mahdollisista muista 
hankkeista ja kehittämiskohteista, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea kasvua ja op-
pimista.

Jatkamme tätä työtä tänäkin vuonna.

VERTAISMENTOROINTI UUSILLE OPETTAJILLE 

Vertaismentorointikoulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa onni.hel.fi 
Vertaismentorointi perustuu työskentelyyn pienryhmissä, joissa jaetaan kokemusta, osaamista sekä 
työssä koettuja haasteita. 
Verme perustuu ajatukseen, että kaikki voivat oppia toisiltaan. Mielekäs oppiminen pohjautuu 
omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen. Verme ei ole valmiiksi 
mietitty tietopaketti, vaan ryhmän omaa suunnittelua ja keskustelua. Ryhmä luo itse oman polkunsa, 
jonka avulla selvitetään ratkaisuja koettuihin pulmiin ja tärkeiksi koettuihin kysymyksiin. 
Ryhmä kokoontuu vuoden aikana 7-8 kertaa, yksi kerta kestää 1,5 h. Ryhmä päättää keskuudessaan 
tarkemman aikataulun ja tapaamispaikat. Ryhmiä perustetaan, kun sopiva määrä 5-8 henkilöä ilmoit-
tautuu ryhmään. Ryhmät kokoontuvat oppituntien jälkeen. Yleisryhmien lisäksi tarjolla on erityis-
opettajien ryhmä. 
Vertaismentoriryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden valmistumisesta on enintään viisi vuot-
ta. 
Vermeen saat tulla sellaisena kuin olet!

KOULULIIKUNTALIITTO – KOULUN OMA LIIKUTTAJA 
Kurkkaa Koululiikuntaliiton vinkit liikkuvaan syksyyn. Koulun oma liikuttaja -
tiedotteesta(2-2021) löydät ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat:  https://www.kll.fi/liitto/koulun-
oma-liikuttaja/

Monipuoliset materiaalit saat: https://www.kll.fi/materiaalit/

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VAALI 

Muista äänestää opettajataustaista ehdokasta työsuojeluvaltuutettujen vaalissa. Äänestysaikaa on 
20.10. asti. Äänestämään pääset tästä linkistä.

Mikäli tunnistautuminen ei onnistu tai koet äänestämisessä muita teknisiä ongelmia, laita asiasta 
sähköpostia osoitteeseen tyosuojeluvaalit@hel.fi.

hoay.fi

M

https://www.kll.fi/materiaalit/
https://sahkoinenvaali.fi/helsinki-tsv/
http://hoay.fi
https://www.facebook.com/Helsingin-opettajien-ammattiyhdistys-114961542184190/

	TAPAHTUMIA
	KOULUTUKSIA



