
  

 

 

Hyvää alkanutta lukuvuotta ja syksyä! 

 

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset aloittavat syksyä haasteellisissa oloissa. Kuntien ja 

työnantajien taloudellinen tilanne kiristää resursseja entisestään ja koronaepidemia 

aiheuttaa poikkeuksellisia järjestelyjä työpaikoilla. Me opettajat pidämme omalta 

osaltamme yhteiskuntaa pystyssä ja Suomea raiteillaan. OAJ Päijät-Häme toivottaa 

yhdistyksille intoa ammattiyhdistystyöhön ja kaikille jäsenille voimia tärkeään työhön! 

 

Alueyhdistyksen tapahtumat ja koulutukset 

Alueyhdistyksen hallituksen, jaosten ja työryhmien kokoukset järjestetään syksyn aikana 

tilanteen mukaan etänä tai normaalikokouksina. Yhteisöllinen kokousruokailu ei 

etäkokouksissa onnistu, mutta osallistujille halutaan kuitenkin tarjota mahdollisuus 

ruokailla kokouspäivänä. Osallistujat voivat tilata/noutaa itselleen kokousruuan max.15 € 

(sis. mahdollisen kuljetuksen) tai ostaa kaupasta yhdelle hengelle ruoka-annoksen tai 

välipalaa. Oston voi tehdä tarvittaessa jo muutamaa päivää ennen kokousta, mikäli 

noutoruuan hakeminen tai kaupassa käynti ei ole mahdollista kokouspäivänä. 

Kokouspäivän jälkeen tehtyjä hankintoja ei katsota kokousruokailuksi. Kuitti toimitetaan 

toimistosihteeri Hillevi Kivistölle oaj.paijat-hame@phnet.fi (valokuvana/skannattuna) tai 

toimistolle Vuorikatu 20b, 15110 Lahti.  

Haluamme sekä järjestää jäsenistölle toimintaa että toimia vastuullisesti COVID-19 tilanne 

huomioiden. Noudatamme viranomaisten antamia kokoontumis- ja hygieniaohjeita. Tästä 

syystä tapahtumien osallistujamäärää joudutaan rajaamaan. Toivomme, että osallistujat 

tulevat tapahtumiin terveinä ja sairastumisen sattuessa ilmoittavat peruutuksesta 

mahdollisimman ajoissa, jotta joku tapahtuman ulkopuolelle jääneistä jäsenistä pääsee 

mukaan. Tarkemmat ohjeistukset ilmenevät koulutuskutsuista.  

Tapahtumakalenteri: 

25.8. edunvalvontajaoksen kokous 

27.8. hallituksen kokous 

15.9. työvaliokunnan kokous 

16.9. YSI-jaos 

17.9. työsuojeluverkosto 
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19.9. ammatillinen jaos 

24.9. hallituksen kokous 

5.10. MOP- päivän vaikuttajatapaaminen ja jäsentapahtuma 

14.10. edunvalvontajaos 

13.10. kuntavaalikoulutus jäsenyhdistyksille 

15.10. varhaiskasvatusjaos 

26.10. työvaliokunnan kokous 

4.11. hallituksen kokous 

19.11. työsuojeluverkosto 

24.11. työvaliokunnan kokous 

24.11. vuosikokous 

30.11. YSI-jaos 

1.12. hallituksen kokous 

9.12. edunvalvontajaos 

10.12. ammatillinen jaos 

Näiden tapahtumien lisäksi on suunniteltu mm. lakikoulutusta, esimiesten 

edunvalvontailtaa, yhteysopettajailtaa ja liikuntapäivää. Näistä ilmoitetaan yhdistyksille 

tarkemmin, kun suunnitelmat tarkentuvat. 

 

Vaikuttamisavustukset 

Alueyhdistys myöntää jäsenyhdistyksilleen vaikuttamisavustuksia jatkuvan haun 

periaatteella. Hakekaa siis avustuksia ja tavatkaa yhteistyökumppaneita kasvatus- ja 

opetusasioiden merkeissä! 

Keväällä koronan takia pitämättä jääneet vaikuttamistilaisuudet voidaan siirtää syksyyn, 

eikä niihin tarvitse hakea avustusta uudelleen. Toteutettujen tilaisuuksien kuitit ja 

osallistujalistat lähetetään taloudenhoitaja Satu Varamalle 

taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi. 

 

Henkilövalintoja 

OAJ:n hallitukseen valittiin Päijät-Hämeestä OAJ-valtuutettu Anneli Vainik. Anneliin voitte 

olla yhteydessä sähköpostitse anneli.vainik@hollola.fi. Tarja Mäenpää valittiin Orimattilan 

vuosikokouksessa ammatillisten opettajien edustajaksi OAJ Päijät-Hämeen hallitukseen. 

 

OAJ Päijät-Hämeen nettisivut 

OAJ Päijät-Hämeen uudet nettisivut julkaistiin keväällä. Käykääpähän kurkkaamassa, 

miltä sivuilla näyttää!   
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Aineistot- välilehdeltä löydätte kätevästi esim. yhdistyksen säännöt ja muut perusasiakirjat. 

Sinne talletetaan mm. vuosikokousaineistoa, hallituksen kokousten tiivistelmät, 

yhdistyskirjeet, ohjeet (esim. vaikuttamisavustusten hakuohjeet) ja muut tarpeelliset 

lomakkeet. Tapahtumakalenterista löydätte tulevat tapahtumat ja koulutus- välilehdeltä 

koulutustilaisuuksien kutsut ja ilmoittautumislinkit. Kerran kuukaudessa sivuilla julkaistaan 

hallituksen toimijoiden blogikirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Yhteystiedot välilehdeltä 

näette sekä toimiston aukioloajat että aktiivitoimijoiden yhteystiedot. OAJ Päijät-Hämeen 

somepäivitykset näkyvät ajankohtaista- sivun alalaidassa. 

 

Yhdistysesittelyt  

OAJ Päijät-Hämeellä on viisitoista jäsenyhdistystä. Eikö olisikin mielenkiintoista kuulla, 

millaisia nämä yhdistykset ovat, miten ne toimivat ja mitä hyviä vinkkejä niillä on 

kerrottavana muille yhdistyksille? OAJ Päijät-Hämeen Facebookissa ja nettisivuilla 

julkaistaan syksyn aikana Yhdistykset tutuiksi- juttusarja. Yhdistyksiä pyydetään 

vastaamaan muutamaan haastattelukysymykseen ja lähettämään yhdistystoimintaan 

liittyvä kuva, joka julkaistaan jutun yhteydessä. Tiedottaja Anna Huhtamäki toimittaa 

kysymykset yhdistyksille ja antaa tarvittaessa lisätietoa asiasta. Jutut julkaistaan 

vastaamisjärjestyksessä. Mikähän yhdistys esitellään ensimmäisenä?  

 

Yhdistysterveisin, 

Heli Pohjonen                                                                                                                                                  

puheenjohtaja 

 

JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat 

Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat (tiedoksi) 

 

 


