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LAKKOINFO KESKIVIIKKONA 

HOAY järjestää etäyhteydellä lakkoinfon jäsenilleen keskiviik-

kona 27.4. klo 17.00. Aluksi yleistä infoa ja sitten kysymyksiin 

vastaamista. 

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

THE SON OF LAKKO TULEE – OLETKO VALMIS  

Opettaja, lakonuhka on jälleen todellinen. Valmistaudu 

lakkoon seuraavasti: 

1.Tarkista, että OAJ:n omissa jäsentiedoissasi on puhelinnu-

mero sekä yksityinen sähköpostiosoite. Tieto lakon alkamisesta 

ja päättymisestä tulee tekstiviestinä. omattiedot.oaj.fi 

2.HOAY:n jäsenten velvollisuus on jäädä lakkoon. 

3.Älä tee mitään ennakkovalmisteluja lakkoajankohtaan liit-

tyen, vaikka työnantaja pyytäisi. Ei tehtäväpaketteja oppilaille, 

eikä mitään muutakaan. 

4.Lakon aikana ei tehdä mitään työtehtäviä. Älä suunnittele, 

älä arvioi, älä lue Wilmaa. 

5.Lakon aikana ei saa käydä työpaikalla.  

6.Yhteysopettaja laatii listan lakkovahtivuoroista. Jäsenten 

velvollisuus on toimia lakkovahtina vuorollaan. 

7.Lakkokorvaus on hyvä eli 180€/pv. 

Lisätietoa https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/

usein_kysytyt/#lakossaolijan-muistilista  
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• HOAY:n toimintakeskus 
Akavatalolla  kaikkina 
lakkopäivinä. 
Paikalla luottamusmiehiä ja 
yhdistyksen edustajia. 
Lounas jakolinjastosta. 

• ti 3.5. päivystys ja kysymyksi-
in vastaaminen, lounas klo 
11-13,  

• ke 4.5. päivystys ja kysymyk-
siin vastaaminen, lounas ja 
pianisti klo 11-12, elokuva 
Coda Kino Engelissä 

• to 5.5. päivystys ja kysymyk-
siin vastaaminen, lounas klo 
11-12, 

• pe 6.5. päivystys ja kysymyk-
siin vastaaminen, lounas klo 
11-13 

• ma 9.5. päivystys ja 
kysymyksiin 
vastaaminen, lounas klo 11-
13. Klo 18 alkaen standup-
koomikko ja muuta ohjel-
maa Akavatalon Valopihalla 

Lounaalle ja tapahtumiin ilmoit-
tauduttava hoay.fi/tapahtumat
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LAKKOVAHTINA TOIMIMINEN 

1.Lakkovahdin tehtävänä on puhumalla estää työntekijöitä mene-

mästä työpaikalle. Jos lakon rikkomista tästä esiintyy, lakkovahti 

ilmoittaa rikkeistä eteenpäin HOAY:lle.  

2.Lakkovahti viestii lakkoon liittyvistä asioista. Hän esimerkiksi 

jakaa flyereitä ja informoi ulkopuolisia, kuten mediaa, huoltajia ja 

opiskelijoita lakon syistä ja järjestön tavoitteista. 

8.Lakkovahdit eivät saa olla koulun tontilla, vaan esim. koulun 

läheisyydessä olevalla jalkakäytävällä. 

9.Lakkovahtien materiaalia ei voi säilyttää koulun tiloissa. Yrittäkää 

löytää jokin paikka, esim. läheinen kioski tms., jossa tavarat voivat 

olla vuorojen välissä. 

10.Jokaisen vuoron päätteeksi täytetään sähköinen lakkopäiväkirja. 

Käytä oheista QR-koodia tai tätä linkkiä. HOAY pyrkii dokumen-

toimaan lakkotoimintaa ja lakkopäiväkirjaan on mahdollista liittää 

valokuvia lakkovartioinnista. 

11.HOAY on linjannut, että jäsenrehtorit eivät toimi lakkovahteina, 

elleivät erityisesti halua.

hoay.fi

 Vartiosaaren 
varaaminen on  
alkanut 

Vartiosaaren Kartanon ja 
Rusthollin varaaminen 
kesäkaudelle alkaa tiistaina 5.4. 
klo 18.00. Varauksia otetaan vas-
taan numerossa 050 3111 886. 

Varaaminen on mahdollista 
kaikille HOAY.n jäsenille. 

Lisätietoa aiheesta täältä. 

http://hoay.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/441069DDF85768EC
https://lomatuki.wordpress.com/
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