
 

 

 

Hyvää uuden vuoden alkua jäsenyhdistysten toimijat! Tässä teille 

ajankohtaista tietoa OAJ Päijät-Hämeen toiminnasta. 

 

’Hallituksen toimihenkilöt ja palkkiot 

OAJ Päijät-Häme valitsi järjestäytymiskokouksessaan seuraavat toimihenkilöt ja 
työryhmät. OAJ:n ohjeen mukaan palkkiosta tiedotetaan avoimesti, joten toimihenkilön 
yhteydessä on kerrottu myös tehtävästä maksettava palkkio.  
 
varapuheenjohtajat Josefiina Marola (VOL), Tarja Mäenpää (OAO), Anna Muikku (YSI) 
1800€/hlö 

sihteeri Anna Muikku 2800€ 

kokousvastaava Anna Huhtamäki 500€ 

taloudenhoitaja Satu Varama 1500€ 

alueellinen koulutusvastaava Anna Muikku 2800 € 

aluetiedottaja Anna Huhtamäki 1800 € 

Puheenjohtajan (4000€) ja alueasiamiehen (3000€) palkkioista on päätetty 
syyskokouksessa. 

Lisäksi päätettiin seuraavista työryhmistä: 

Koulutus- ja vaikuttamisjaos: Maija Pirinen, Sini Lange-Härkönen ja Mikko Tähkänen 
700€/hlö. Ryhmän vetäjänä toimii alueellinen koulutusvastaava Anna Muikku. 

Esimiestyöryhmä: alueasiantuntija Marko Varjos, koulutusvastaava Anna Muikku, Anne 
Kauppinen ja Josefiina Marola. Ryhmän vetäjänä on alueasiantuntija Marko Varjos. 
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1.2.2022 



Työvaliokunta: työvaliokunnan muodostavat yhdistyksen toimihenkilöt: puheenjohtajisto, 
sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja ja alueasiantuntija. Työvaliokunta mm. valmistelee 
hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

Edunvalvontajaos: Toiminnasta ja koollekutsumisesta vastaa alueasiantuntija. Siihen 
kuuluvat alueasiantuntija, alueen pääluottamusmiehet ja alueyhdistyksen puheenjohtaja. 
Tarkoituksena on tukea alueen pääluottamusmiehiä tehtävässään ja tarjota 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja edunvalvontakysymysten pohtimiseen yhdessä.  

Työsuojeluverkosto: alueasiantuntija ja alueen työsuojeluvaltuutetut ja alueyhdistyksen 
puheenjohtaja. Koollekutsujana on alueasiantuntija Marko Varjos. Työsuojeluverkosto on 
perustettu tukemaan jäsenyhdistysten työsuojelutoimijoita ja mahdollistamaan yhteisen 
keskustelun työsuojeluasioista.  

OAJ Päijät-Hämeellä on myös opettajaryhmäkohtaiset jaokset, joiden tarkoituksena on 
tukea jäsenyhdistysten toimintaa, jakaa hyviä yhdistystoiminnan käytäntöjä ja keskustella 
jäsenyhdistysten kesken yhdistysten toimintaan liittyvistä asioista.  

 

Jäsenyhdistysten vaikuttamisavustukset 

Aiempina vuosina jäsenyhdistykset toimittivat ennakkoon suunnitelmat järjestettävistä 

vaikuttamistilaisuuksista OAJ Päijät-Hämeelle. Nyt ennakkosuunnitelmia ei tarvita, vaan 

tuki maksetaan, kun tilaisuus on pidetty, siihen liittyvät asiakirjat on toimitettu 

alueyhdistykselle ja hallitus on hyväksynyt tilaisuuden kulut. 

Toimintaohje yhdistyksille: 

1. Suunnitelkaa ja toteuttakaa vaikuttamistilaisuus. Vaikuttamistilaisuudeksi katsotaan 

tilaisuus, johon kutsutaan yhteistyökumppaneiden esim. työnantajan tai päättäjien 

edustajia ja tarkoituksena on vaikuttaa heidän ajatusmaailmaansa kasvatus- ja 

opetusalan kannalta positiivisesti. Yhdistyksen jäsenilleen järjestämään 

koulutukseen tai virkistystoimintaan avustusta ei myönnetä. 

2. Laatikaa vaikuttamistilaisuudesta vapaamuotoinen hakemus, jossa mainitaan 

tilaisuuden nimi, kohderyhmä ja ajankohta. Liittäkää hakemukseen mukaan 

tilaisuuden osallistujaluettelo sekä tilaisuuden kuitit. Tukea myönnetään max. 

27€/henkilö. Tukea ei myönnetä matkakuluihin, materiaaliin, lahjoihin tai 

alkoholikuluihin. 

3. Lähettäkää hakemus taloudenhoitajalle taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi tai 

satu.varama@orimattila.fi. Hakemus kannattaa lähettää heti tilaisuuden jälkeen 

4. OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys käsittelee hakemuksen. Kun hallitus käsittelee 

hakemuksen kokouksessaan ja toteaa sen olevan hakuehtojen mukainen, tuki 

maksetaan jäsenyhdistyksen tilille. 

 

Alueyhdistyksen vaikuttamistoiminta 

OAJ lähettää yhdistystoimijoille vuosittain alueyhdistyskyselyn, jonka tarkoituksena on 

kehittää alueellista toimintaa. OAJ Päijät-Häme on käsitellyt alueyhdistyskyselyn tulokset 

hallituksen kokouksessa ja lisäksi ne olivat aiheena yhdistysten joulutapaamisessa, jossa 

pohdittiin kehittämistoimia kyselyn pohjalta.  
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Alueyhdistyskyselyssä toivottiin, että OAJ Päijät-Hämeen vaikuttamistoimintaa tuotaisiin 

enemmän esille. Tässä siis hiukan tietoa vaikuttamistoiminnastamme.  

Keväällä vaikuttamistapaamiset keskittyivät kuntavaaleihin. Puheenjohtaja Heli Pohjonen 

ja varapuheenjohtaja Laura Tarvonen kiersivät läpi kaikki lahtelaiset puoluetoimistot, joissa 

vierailijat haluttiin ottaa vastaan. Tapaamisissa keskusteltiin OAJ:n vaalitavoitteista ja 

jaettiin OAJ:n vaalimateriaalia. Kaikille puoluetoimistoille toimitettiin OAJ Päijät-Hämeen 

vaalityöryhmän laatima vaalikirje ja vaalimateriaalit sähköisesti sekä tarjouduttiin 

tapaamaan puolueiden ehdokkaita. Liike nyt otti tarjouksen vastaan ja tapasimme 

hallituksen aktiivien kanssa heidän päijäthämäläisiä ehdokkaitaan Teamissa hyvien 

keskustelujen äärellä. Tavanomaisen vaikuttamistuen lisäksi jäsenyhdistysten 

vaalivaikuttamistoimintaa tuettiin erillisellä vaalitilaisuustuella. 

Keväällä järjestettiin myös Oppivelvollisuusseminaari, johon kutsuttiin mm. alueen 

sivistystoimenjohtajat, kuntapäättäjiä, oppilaitosjohtoa, rehtoreita, opinto-ohjaajia ym. 

Tilaisuudessa oli reilusti yli 100 kuulijaa ja luennoitsijoina oli sekä OAJ:n Kuntaliiton että 

Opetushallituksen eturivin asiantuntijoita. 

Viime syksynä tapasimme kansanedustajia yhdessä OAJ Kanta-Hämeen kanssa. 

Tapaamisessa käytiin läpi laajasti kasvatus- ja opetusalaa koskevia kysymyksiä. Päijät-

Hämeen opettajataustaiset valtuutetut kutsuttiin keskustelemaan hallituksen edustajien 

kanssa oppivelvollisuuden laajentamisesta. Paikalla oli valitettavan vähän 

opettajavaltuutettuja, mutta keskustelu oli antoisaa. Keskustelun pohjalta päädyimme 

tekemään kunnille kannanoton/kirjelmän oppivelvollisuuden laadukkaasta toteuttamisesta. 

Kirjelmä julkaistaan helmikuussa. Maailman opettajien päivän vaikuttamistapaamiseen oli 

kutusuttu laajalla joukolla Päijät-Hämeen kasvatus- ja opetusalan vaikuttajia, 

sivistystoimenjohtajia ja oppilaitosjohtoa. Myös tämän tapaamisen pääaiheena oli 

oppivelvollisuuden laajentuminen, sen resurssointi ja toteutus varhaiskasvatuksesta 

korkea-asteelle. Osallistujille oli tilattu kotilukemiseksi Opettaja-lehden 

päättäjä/vaikuttajanumeroita. 

Tammikuussa 2022 laadimme kannanoton ffp2-maskien tarpeellisuudesta. Kannanotto 

lähetettiin kaikille kunnille. Yksityisille työnantajille se toimitettiin jäsenyhdistysten 

avustuksella. Kannanotto julkaistiin myös Facebookissa. Facebookissa ja Twitterissä 

julkaistiin niiden työnantajatahojen nimiä, jotka tarjoavat työntekijöilleen ffp2- maskit.  

Yle Lahti kutsui OAJ Päijät-Hämeen osallistumaan 13.1. pidettyyn aluevaalien Vaaliteltta-

chatiin. Paikalla oli aluevaaliehdokkaita, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän väkeä 

sekä kansalaisia keskustelemassa aluevaaleihin ja hyvinvointialueen tehtäviin liittyvistä 

asioista. Kommentoinnissa käytettiin OAJ:n aluevaalitavoitteiden ajatuksia ja linjauksia.  

Opettajuuden arvostushankkeen vaikuttamistoimintaan on osallistuttu viestinnän keinoin. 

Yhteysopettajat kirjoittivat positiivisia opettajamuistojaan ja niitä julkaistiin päivittäin 

yhdistyksen Facebookissa ja Twitterissä. Opettajakirjoituksia pyydettiin myös 

päijäthämäläisiltä julkisuuden henkilöiltä. Facebookissa on järjestetty jäsenistölle 

arvontoja, joilla on tuotu esille opettajan merkitystä. Palkintoina oli Marimekko- paitoja. 

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan työhöntutustuminen järjestettiin Kivimaan 

koululle. Sahimaa julkaisi juttuja opettajan arjesta ja korosti opettaja työn tärkeyttä. 

OAJ Päijät-Häme vaikuttaa sekä vaikuttamistapaamisten muodossa että viestinnän kautta 

Kannattaa ottaa yhdistyksen Facebook ja Twitter seurantaan. Siellä jaetaan OAJ:n 



valtakunnantason uutisia ja kannanottoja sekä paikallisia uutisia sekä postauksia erilaisista 

tapahtumista. Tarkoituksena on herätellä alueellista keskustelua kasvatus- ja 

koulutusasioista sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen koulutuksen resursseista. OAJ 

Päijät-Hämeen seuraajina on useita eri kuntapäättäjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka näin 

saavat tietoa opetus- ja koulutustyön arjesta päätöksentekonsa tueksi. Pääsääntöisesti 

vaikuttamistapahtumista tehdään postaus Facebookiin. Facebookissa käydyn 

keskustelun/kommentoinnin kautta olemme saaneet yhteydenottoja päättäjiltä ja päässeet 

keskustelemaan ajankohtaisista asioista mm. ffp2- maskien tarpeellisuudesta ja 

koulutuksen resursseista. 

 

OAJ:n valtuustovaalit 

OAJ:n valtuustovaalit pidetään seuraavan aikataulun mukaisesti: 

Sähköinen ennakkoäänestys 28.2.–14.3.2022 

Varsinaiset vaalipäivät 4.–5.4.2022 

Päijät-Hämeestä ehdokkaina ovat: 

Jussi Anttila (YSI), Jaana Järvenpää (YSI) Leena Kalliolehto (YSI), Anne Kauppinen (YSI), 

Sini Lange-Härkönen (VOL), Anna Muikku (YSI), Merja Lundgren (VOL) ja Tarja Mäenpää 

(OAO).  

OAJ Päijät-Häme julkaisee Facebookissa ja nettisivuilla ehdokkaiden esittelyt kuvien kera. 

Toivomme, että mahdollisimman moni jäsen löytää ehdokkaista itselleen sopivan ja käy 

sähköisellä vaaliuurnalla äänestämässä. Päijät-Hämeen alueella äänestäneiden kesken 

arvotaan Rouxin Sunnuntaibrunssi kahdelle (arvo n. 80€).  

Mikäli koronatilanne sallii, maaliskuussa järjestetään jo perinteiseksi muodostunut 

vaalileffailta, jossa jäsenet pääsevät tutustumaan ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa. Jos 

teillä on kysyttävää tai ehdotuksia vaaliasioista, olkaa yhteydessä vaalisihteeri Anna 

Huhtamäkeen (anna.huhtamaki@edu.lahti.fi) 

 

Apua yhdistystoimintaan 

Yhdistysten joulutapaamisessa toivottiin tietoa, mistä yhdistystoimijat löytävät tukea 

yhdistystoiminnan arkeen. OAJ:n Areena on yhdistystoiminnan loputon aarreaitta. Sieltä 

löydätte mm. valmiit kokousasiakirja- toimintasuunnitelma- ja toimintakertomusmallit, 

OAJ:n viestintämateriaalit, yhdistyskirjeet, jäsenhankintamateriaalit ym. Tarjolla on myös 

koulutusvideoita ja diasarjoja erilaisista aiheista mm. Edustettavat- jäsenet sovelluksen 

käytöstä, jäseneduista ja jäseneksi liittymisestä. Areenaan pääsevät yhdistystoimijat, joille 

on merkittynä joku toimihenkilötehtävä. Sivustolla on erilaisia tasoja sen mukaan, millainen 

tehtävä henkilöllä on. Jos olette rekisteröineet yhteysopettajat yhdistyksen toimijoiksi, 

myös he pääsevät yhteysopettajien omille sivuille OAJ Areenaan. 

Alueyhdistyksen toimijat auttavat teitä Areenassa olevan materiaalin lisäksi. Yhdistys- ja 

jäsenyysasioista osaavat vastata ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri. 
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Alueasiamies toimii pääluottamusmiesten ja työsuojelun toimijoiden tukena. Häneen voi 

ottaa yhteyttä edunvalvonnan ja työsuojelun kysymyksissä. Edunvalvontajaos ja 

työsuojeluverkosto kokoontuvat säännöllisesti. Kannattaa yhdistyksessä yhdessä pohtia, 

millaisiin kysymyksiin tarvitsette apua ja ottaa niitä esille näissä kokoontumisissa. 

Kokoontumisissa asioita voidaan ratkaista yhdessä ja saada käsitystä, millaisia käytäntöjä 

ja soveltamisohjeita muilla työnantajatahoilla on edunvalvontaan ja työsuojeluun liittyvissä 

asioissa. 

OAJ Päijät-Hämeen hallituksen jäsenet ja toimijat tulevat mielellään vierailemaan 

yhdistyksessänne. Mikäli toivotte vierailua, olkaa yhteydessä puheenjohtajaan 

(puheenjohtaja@oajpaijathame.fi), alueasiantuntijaan (marko.varjos@salpaus.fi) tai 

sihteeriin (anna.muikku@lyk.fi). Jos OAJ Areenan käyttö ontuu, voimme tarvittaessa 

tarjota myös sen käyttöön apua esim. OAJ:n Päijät-Hämeen toimistolla Lahdessa. 

 

Neuvottelutilanne 

Kunta-alan virka-ja työehtosopimukset on irtisanottu. Nykyisiä sopimuksia kuitenkin 

noudatetaan, kunnes uudet sopimukset astuvat voimaan. Sopimusneuvotteluissa sovitaan  

mm. palkkauksesta, työajoista, palvelussuhteen ehdoista, työn tekemisen reunaehdoista ja 

työhyvinvoinnista. Sopimusneuvottelutilannetta voi seurata OAJ:n nettisivuilta.  

Sopimusneuvotteluiden yhteydessä järjestövalmiutta kohotetaan. Tämä on tärkeää 

neuvotteluiden tasapainon ja tavoitteiden uskottavuuden vuoksi on. Muistattehan päivittää 

järjestövalmiusorganisaationne ja ilmoittaa tiedot OAJ:lle Edustettavat jäsenet- 

sovelluksen kautta. 

 

Kevään tapahtumat 

8.2. Työsuojeluverkosto 

9.2. Edunvalvontajaos 

11.-12.2. Aktiivien viestintäkoulutus 

18.2. Kape Aihisen kokkauskurssi 

21.3. TVK 

23.-24.3. Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät 

29.3. Hallitus 

30.3. Anna Lohmanin stressinhallinta-luento 

31.3. Edunvalvontajaos 

11.4. TVK 

5.4. Työsuojeluverkosto 

6.4. Ammatillinen jaos 
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21.4. Hallitus 

26.4. Vuosikokous Hollolassa 

9.5. TVK 

11.5. Työsuojeluverkosto 

12.5. Edunvalvontajaos 

18.5. Hallitus 

Kevään aikana järjestetään lisäksi liikuntapäivä Vierumäellä. Jäseniä kannustetaan 

liikkumaan liikuntahaasteella. Osallistuneiden kesken arvotaan 50€ palkinto. Helmikuulle 

suunniteltu uusien yhdistystoimijoiden koulutus jouduttiin valitettavasti perumaan vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi.  

 

Hyvää vaali- ja sopimusneuvottelukevättä toivottaen,  

Heli Pohjonen 

puheenjohtaja 

 

JAKELU 

jäsenyhdistysten puheenjohtajat 

jäsenyhdistysten sihteerit 

pääluottamusmiehet 




