
 

 

Hyvät OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen jäsenyhdistykset 

 

On aika kiittää vuoden aherruksesta ammattiyhdistystoiminnan parissa. Vuosi on ollut 

poikkeuksellinen monin tavoin. Toivotaan, että pääsemme tapaamaan ensi vuoden 

puolella ihan livenäkin. OAJ Päijät-Häme toivottaa kaikille jäsenyhdistyksille ja jäsenille 

rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021! 

 

Muutokset toimihenkilöissä ja jäsenyhdistyksissä 

Tarja Mäenpää on valittu ammatillisen jaoksen varapuheenjohtajaksi ja OAJ Päijät-

Hämeen varapuheenjohtajaksi OAJ- aktiivitoiminnan jättävän Airi Aikion tilalle. Mari Keituri 

valittiin hallituksen jäseneksi syyskokouksessa. OAJ Iitti liittyy OAJ Päijät-Hämeen 

jäseneksi 1.1.2021. Tervetuloa mukaan! 

 

Tapahtumakalenteri 

 
12.1. työvaliokunta 
18.1. hallitus 
20.1. työsuojeluverkosto 
21.1. Yhdistysten vaaliaktiivien ilta 
26.1. Pedagogi pinteessä, opettaja otsikoissa- viestintäkoulutus 
27.1. Eläkeilta 
28.1. edunvalvontajaos (valtuutetut mukaan, aiheena valtuustoaloitteet) 
10.2. YSI- jaos 
11.2. Varhaiskasvatusjaos 
18.2. työvaliokunta 
22.2. ammatillinen jaos 
24.2. hallitus 
11.3. hallitus 
29.3. vuosikokous (järjestelyvastuussa joku paikallisyhdistyksistä) 
14.4. työvaliokunta 
20.4. YSI- jaos 
15.4. ammatillinen jaos 

 

YHDISTYSTIEDOTE 4/2020 

15.12.2020 



20-21.4. alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät 
27.4. hallitus 
5.5. Varhaiskasvatusjaos 
 
 

Ainakin alkuvuodesta kaikki kokoukset järjestetään etäkokouksina. Osallistujille halutaan 
kuitenkin tarjota mahdollisuus ruokailla kokouspäivänä, joten he voivat tilata itselleen 
kokousruuan tai ostaa kaupasta ruoka-annoksen tai välipalaa max 15€. Kuitista on oltava 
yksilöitävissä yhden henkilön ruokailu (sis. mahdolliset kuljetuskustannukset). Yli 15€ 
maksavien ruokien tilaaminen on myös mahdollista. Tällöin yli menevä osa jää itselle 
maksettavaksi. Jos annos maksaa vähemmän kuin 15€, siitä korvataan annoksen hinta. 
Oston voi tehdä tarvittaessa jo edellisenä päivänä 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. 
 
Vuosikokouksen järjestelyvastuussa on tällä kertaa joku alueen paikallisyhdistyksistä. 
Viimeisimmät kevätkokoukset on pidetty Orimattilassa, Heinolassa ja Hollolassa. Mikä 
paikallisyhdistys haluaisi toimia seuraavan vuosikokouksen järjestäjänä? Olkaa 
yhteydessä sihteeri Miia Alhoseen sihteeri@oajpaijathame.fi ja kertokaa 
kiinnostuksestanne järjestää kokous. Seuraamme koronatilannetta ja keväällä päätämme, 
pidetäänkö kokous etä- vai lähikokouksena. 
 
 

Toimihenkilö- ja jäsentietojen päivittäminen  

Vuoden vaihtuessa jäsenyhdistysten toimihenkilöt ovat saattaneet vaihtua. Jotta kutsut ja 

tiedotteet tulevat perille oikeaan osoitteeseen on tärkeää, että alueyhdistyksellä on 

jäsenyhdistysten ajanmukaiset yhteystiedot. Muistattehan siis päivittää muuttuneet 

toimihenkilö- ja yhteystiedot sekä OAJ:n jäsenrekisteriin että toimistosihteeri Hillevi 

Kivistölle sähköpostiosoitteeseen oaj.paijat-hame@phnet.fi., jotta postit löytävät oikeaan 

osoitteeseen heti vuoden alussa. OAJ:n jäsenrekisteriin muutokset tehdään sähköisesti 

Edustettavat jäsenet- sovelluksen kautta ja linkki siihen löytyy OAJ-areenan ylälaidasta. 

https://edustettavatjasenet.oaj.fi/#/fi/home 

Suuri osa yhdistyksistä on jo lisännyt yhteysopettajat Edustettaviin jäseniin. OAJ Päijät-

Häme aloitti syksyllä kampanjan, jossa tiedot päivittäneelle yhdistykselle maksetaan 

kertaluonteinen ruokaraha 10€/hallituksen kokoukseen kutsuttava, kun yhteysopettajien 

lisääminen tehdään ensimmäistä kertaa. Ruokarahan saa, kun päivityksen jälkeen 

ilmoittaa siitä toimistosihteeri Hillevi Kivistölle. 

 

Vaikuttaminen 

Isot asiat päätetään lähellä sinua! 

Kuntavaalit 2021 lähestyvät ja meillä kaikilla on tärkeä vaikuttamisen paikka! Kuntavaalien 

vaikuttamistyössä paikallisyhdistyksillä on merkittävä rooli. Haluamme olla tukemassa teitä 

tässä tärkeässä työssä. OAJ Päijät-Häme on perustanut vallityöryhmän koordinoimaan ja 

auttamaan jäsenyhdistyksiä vaaliasioissa. Ryhmään kuuluvat Marko Varjos, Laura 

Tarvonen, Tarja Mäenpää, Sini Lange-Härkönen, Anna Muikku, Marjut Koukkula. Olkaa 

rohkeasti heihin yhteydessä. Tehdään yhdessä hyvä vaalikampanja! 

mailto:oaj.paijat-hame@phnet.fi
https://edustettavatjasenet.oaj.fi/%23/fi/home


OAJ:n areenassa on runsaasti hyvää materiaalia vaalien valmistelusta paikallisten 

tilaisuuksien järjestämiseen. 

https://areena.oaj.fi/display/KV/Kuntavaalit+2021%3A+%23koulutusratkaisee 

OAJ:n nettikaupasta on tilattavissa maksuttomia materiaaleja ehdokkaille jaettavaksi 

https://go.innoflame.fi/gokeep/OAJ/?ssoauth=login 

OAJ:n toivomus on, että jokaisessa kunnassa pidettäisiin jonkinlainen vaalitilaisuus. OAJ 

Päijät-Häme tukee jäsenyhdistysten järjestämiä tilaisuuksia seuraavasti: 

• Lähitapahtumina järjestettäviä tilaisuuksia tuetaan max 27€/osallistuja samoilla 

periaatteilla kun yhdistysten tavanomaisia vaikuttamistapahtumia (ruokailu ja 

tilakulut kutsua, osallistujalistaa ja kuitteja vastaan) 

• Etätapahtumia tuetaan 15€/paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Etätapahtumista 

ei tule yhdistyksille varsinaisia kuluja, joten haluamme tukea esim. tilaisuutta 

järjestävien aktiivien ruokailua. Tuen maksamiseen ei tarvita kuitteja, vaan se 

maksetaan hallituksen nimilistaa ja tilaisuuden osallistujalistaa vastaan 

• Tukea maksetaan max kahdesta vaalitilaisuudesta. 

• Erillistä ennakkohakemusta ei tarvita. Tukihakemukset lähetetään tilaisuuden 

jälkeen sähköpostitse oaj.paijat-hame@phnet.fi 

 

Vaalitilaisuuksien lisäksi OAJ Päijät-Häme tukee tavanomaisten vaikuttamistilaisuuksien 

järjestämistä. Vaikuttamisavustuksia voi hakea joustavasti koko vuoden ajan 

vapaamuotoisella hakemuksella. Suunnitelmat järjestettävistä tilaisuuksista toimitetaan 

taloudenhoitajalle taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi ennen tilaisuuksien toteuttamista. 

Hakemuksessa tulee olla mainittuna tilaisuuden nimi/kohderyhmä, arvioitu 

osallistujamäärä sekä arvioidut kustannukset. Avustusta voi käyttää tarjoilu- ja tilakuluihin 

max 27€/osallistuja. Tilaisuuden kustannukset voivat olla myös suurempia kuin 

avustusosuus ja tällöin loput kulut jäävät yhdistyksen itsensä maksettavaksi. 

Matkakuluihin, alkoholiin, materiaaleihin ja lahjoihin avustusta ei voi käyttää. Huomioikaa 

hallituksen kokousaikataulu tehdessänne vaikuttamisavustushakemuksia. 

Vaikuttamistilaisuudeksi katsotaan tapahtuma, johon kutsutaan yhteistyökumppaneiden 

esim. työnantajan tai päättäjien edustajia ja tarkoituksena on vaikuttaa heidän 

ajatusmaailmaansa kasvatus- ja opetusalan kannalta positiivisesti. Yhdistyksen jäsenilleen 

järjestämään koulutukseen avustusta ei myönnetä. Myönnetty avustus maksetaan 

tilaisuuden toteutumisen jälkeen jäsenyhdistyksen tilille kuitteja ja osallistujalistaa vastaan. 

 

Jouluisin OAJ- terveisin,    

Heli Pohjonen                                                                                                                                                  

puheenjohtaja 
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