Yhdistys järjesti vuoden ensimmäisen jäsentilaisuuden helmikuun
alussa Joku Roti –teemalla. Olimme saaneet vieraaksemme
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakasen. Illan
aikana kävimme hyvää ja rakentavaa keskustelua
varhaiskasvatuksesta Helsingissä, työtehtävistä ja työajasta, mitkä
ovat työmme kipupisteitä ja millä tavalla voimme itse vaikuttaa
omaan työhömme.
KIRSI SUTTON, PUHEENJOHTAJA

Hyvät jäsenet,
Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille ! Täytyy
toivoa, että tämä vuosi alkaisi paremmissa
merkeissä kuin edellinen loppui, jolloin
pakkolakipaketin uhka oli vielä ilmassa.
Keskusjärjestömme Akava on hyväksynyt
osaltaan yhteiskuntasopimuksen. Useat meitä
huolettaneet heikennykset kuten
vuosilomapäivien vähentäminen ja,
sairaspäiväkarenssi onnistuttiin tässä kohtaa
estämään. Kuten olette varmasti huomanneet,
tilanne elää vielä eikä lopullista ratkaisua ole
löytynyt.
Lisää tietoa asiasta löydätte OAJ :n kotisivuilta
osoitteesta www.oaj.fi.

Keräsimme illan aikana palautetta yhdistyksen toiminnasta ja
saimme runsaasti vastauksia. Olimme yhdistyksessä todella
ilahtuneita saamastamme positiivisesta palautteesta. On hienoa
kuulla, että toiminnallamme on jäsenistön tuki. Saimme teiltä
myös toiveita toiminnallemme, kuten työtä sen eteen, että
esiopetusryhmään mitoitettaisiin kaksi opettajaa, tiedottamiseen
ja yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien jäsenten
huomioimiseen toiminnassa. Toiveena oli myös viraston johdon
haastaminen pedagogiseen keskusteluun. Saimme myös
palautetta syksyn mielenilmaisun järjestämisestä ja toiveen
selkeämmistä ohjeista poikkeustilanteisiin.
Ainakin yhteen toiveeseen pystymme vastaamaan jo huhtikuussa,
kun saamme kevätkokouksen vieraaksi kehittämispäällikkö Mikko
Mäkelän kertomaan vasutyön toteutuksesta Helsingissä. Syksylle
on suunnitteilla isompi keskustelutilaisuus, jossa virasto haluaa
kuulla jäsenistöltä toiveita siitä, mitä siellä vasussa pitäisi olla.
Lupailin viime Helappussa, että uudet kotisivut otettaisiin
käyttöön vuoden alkupuolella. Nyt sivut ovat avautuneet, mutta
sisältöön täytyy tehdä vielä pientä viilausta. Käy tutustumassa
uudistuneisiin sivuihimme http://www.hela-ry.fi/

Helsingin Lastentarhanopettajat ry.
Rautatieläisenkatu 6, 00520, Helsinki
www.hela-ry.fi, hela@hela-ry.fi

Kevään tapahtumia ja jäsentilaisuuksia:
to 3.3. Yhteysesimiesten tapaaminen

to 10.3. S2-lastentarhanopettajien
jäsentilaisuus
pe 18.3. OAJ Pääkaupunkiseudun LTOLjaosto järjestää Varhaiskasvatuspäivän
iltamat Akava-talolla
ke 6.4. Kevätkokous ja keskustelua Helsingin
vasusta, Akava-talo
ke 20.4. Peda-klubi / Digivälineet
varhaiskasvatuksessa, Akava-talo
(Jos peda-klubiin on runsaasti halukkaita
osallistujia, voimme järjestää samanlaisen
tilaisuuden myöhemmin)

Muistattehan viettää Valtakunnallista
Varhaiskasvatuspäivää to 17.3.2016

Oikeesti, leikisti !

