
 

 

 

Hyvää uuden kevättalvea jäsenyhdistysten toimijat! Tässä teille 

ajankohtaista tietoa OAJ Päijät-Hämeen ja OAJ:n toiminnasta. 

 

Neuvottelutilanne ja Palkkapäivä-mielenilmaus 

Kunta-alan neuvottelutilanne on hankala. Neuvottelujen vauhdittamiseksi JUKO on 

asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja sekä antanut lakkovaroituksia. Tällä erää 

lakkovaroituksia ei ole vielä Päijät-Hämeeseen tullut, mutta OAJ Päijät-Häme on omalta 

osaltaan valmistautunut mahdollisiin järjestöllisiin toimiin. 

JUKO ja JAU järjestävät Helsingin Senaatintorilla Palkkapäivä- mielenilmauksen tiistaina 

5.4. klo 17-19. Mieltä ilmaistaan sen puolesta, että kunta-alan ammattilaiset saisivat 

tärkeästä työstään oikeudenmukaisen korvauksen. Luvassa on yhteishengen nostatusta ja 

ohjelmaa.  

 Tapahtuman juontajana toimii Ina Mikkola ja musiikista vastaavat Paleface ja Jonna 

Tervomaa. Puheenvuoroja kuullaan järjestöjen puheenjohtajilta sekä puolueiden 

nimekkäiltä’ edustajilta.  

 OAJ Päijät-Häme järjestää maksuttoman bussikyydin tapahtumaan ja takaisin. Bussi 

lähtee Lahden Matkakeskukselta klo 15.30 ja paluumatkalle Helsingistä tapahtuman 

päätyttyä.  

 

 Jokainen tapahtumaan osallistuva saa OAJ:n teltalta Senaatintorilla lämmittävän pipon, 

piristäviä eväitä sekä tietysti tapahtuman henkeen sopivia kylttejä sekä ilmapalloja.  

 

 Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä! Ilmoittaudu heti ja nähdään tiistaina 5.4.! 

Ilmoittaudu tästä: https://q.surveypal.com/Palkkapaiva-qwJTyprfDL64vRZg 

Tämän yhdistystiedotteen liitteenä on mainos Palkkapäivä-tapahtumasta jaettavaksi 

yhdistyksenne jäsenille.  

Tervetuloa joukolla mukaan! 

 

 

 

YHDISTYSTIEDOTE 2/2022 

30.3.2022 

https://q.surveypal.com/Palkkapaiva-qwJTyprfDL64vRZg


OAJ Päijät-Hämeen kevään tapahtumat 

OAJ Päijät järjestää kevään aikana mm. seuraavat tapahtumat: 

• 30.3. Anna Lohmanin työhyvinvointiluento 30.3. (mukaan on kutsuttu myös 
työnantajien edustajia) 

• Vaalileffailta 4.4., valtuustoehdokkaat esittäytyvät ennen leffaa. 

• Lukioilta 7.4. https://q.surveypal.com/Lukioilta-7.4.2022 

• Työsuojeluilta12.4.: Työsuojeluvaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten ja työnantajan 
edustajien yhteinen keskusteluilta.  
https://q.surveypal.com/Tyosuojeluilta-12.4%2E 

• Liikuntahaaste huhtikuun aikana: Palkintoina arvotaan kolme hierontalahjakorttia 

• Kevätkokous 26.4. Ravintola Kokka https://q.surveypal.com/Kevatkokous-2022 

• Varhaiskasvatuslain muutokset 27.4. (yhteistyössä OAJ Kanta-Hämeen ja 
Pirkanmaan kanssa) 

• Eläkeilta 4.5. 

• Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteereiden kevättapaaminen 12.5. 

• Ammatillisten Etkot 3.6. 

• School’s out 4.6. 

Yhdistyksen koulutuksiin on viime aikoina tullut paljon peruutuksia. Osa johtuu 
sairastapauksista, mutta joukossa on harmittavan paljoin myös tilanteita, joissa osallistuja 
ei ole ilmestynyt paikalle tai on ilmoittanut, että onkin jotakin muuta menoa. Peruutuksia/ 
peruuttamatta jättämisiä on ollut jopa 10-20% ilmoittautuneiden määrästä. Olisi tärkeää, 
että jäsenet, jotka eivät jostain syystä pääse tilaisuuteen, johon ovat ilmoittautuneet, 
peruisivat ilmoittautumisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin ei syntyisi 
yhdistykselle turhia kuluja, eikä kuluja jouduttaisi perumaan osallistujilta. Turhaan 
syntyneet kulut ovat pois meidän kaikkien yhteisestä toiminnasta. On myös harmittavaa, 
että jos tilaisuus on varattu täyteen, ulkopuolelle jää jäseniä, kun tilaisuuteen 
ilmoittautuneet eivät pääsekään paikalle, mutta unohtavat ilmoittaa peruutuksesta. 
Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse oaj.paijat-hame@phnet.fi 

Paikallisyhdistykset ovat saaneet työsuojeluillan kutsun välitettäväksi työnantajien 
edustajille. Lahden ja Salpauksen edustajat ovat saaneet kutsun suoraan. Toivoisimme, 
että innostatte kutsuttuja osallistumaan tilaisuuteen ja omat työsuojelutoimijanne 
osallistuisivat myös. Vaikuttamistilaisuuksissamme on viime vuosina ollut valitettavan 
vähän työnantajien edustajia paikalla ja olisi hienoa saada heidät tärkeän 
työhyvinvointiasian äärelle. 

 

Jäsenyhdistysten vaikuttamisavustukset 

Kun järjestätte työnantajatapaamisia ja muita vaikuttamistilaisuuksia, muistattehan, että 

teidän on mahdollisuus saada tilaisuuksiinne OAJ Päijät-Hämeen vaikuttamistukea. 

Hakeminen on helppoa. Ennakkosuunnitelmia ei tarvita ja hakeminen onnistuu 

vapaamuotoisella sähköpostiviestillä. Vaikuttamistuki maksetaan, kun tilaisuus on pidetty, 

siihen liittyvät asiakirjat on toimitettu alueyhdistykselle ja hallitus on hyväksynyt tilaisuuden 

kulut. 

Toimintaohje: 

https://q.surveypal.com/Lukioilta-7.4.2022
https://q.surveypal.com/Tyosuojeluilta-12.4.
https://q.surveypal.com/Kevatkokous-2022
mailto:oaj.paijat-hame@phnet.fi


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. 

 

OAJ:n valtuustovaalit 

OAJ:n valtuustovaalien varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.2022. Varhaiskasvatuksen 

Opettajien Liiton vaalipiirin ennakkoäänesprosentti oli 22,75, Päijät-Hämeen ysi- vaalipiirin 

23,38 ja OAJ:n ammatillisten Opettajien vaalipiirin 28,38. Eiköhän laiteta vielä yhdessä 

äänestysprosentti nousuun! Innostakaa siis jäseniänne käyttämään ääntään ja 

vaikuttamaan, keitä valtuustoon valitaan. Valtuusto valitsee ensimmäisessä 

kokouksessaan OAJ:lle uuden puheenjohtajan. Vaaleissa äänestäneet pääsevät 

valtuuston jäsenten kautta päättämään myös uudesta puheenjohtajasta sekä järjestömme 

tulevista linjauksista. OAJ Päijät-Hämeen Facebook- tilillä on postaus, johon voitte laittaa 

kysymyksiä ehdokkaille ja selvittää, kenen ehdokkaan kanssa ajatuksenne käyvät yksiin. 

 

Valtuustovaaliehdokkaina ovat: 

 

Ammatilliset opettajat: 

Tarja Mäenpää 53 

VOL: 

Sini Lange-Härkönen OAJ 7, VOL 7 

Merja Lundgren OJA 5, VOL 8 

Josefiina Marola VOL 9 

Laura Tarvonen VOL 6 

YSI: 

Leena Kalliolehto 2 (vaaliliitto) 

Anne Kauppinen 3 (vaaliliitto) 

mailto:taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi
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Jussi Anttila 4 (vaaliliitto) 

Jaana Järvenpää 5 

Anna Muikku 6 

OAJ Päijät-Häme arpoo Päijät-Hämeen alueella vaaleissa äänestäneiden kesken 

jokaisessa vaalipiirissä yhden brunssilahjakortin sekä 13 kahvilalahjakorttia. OAJ arpoo 

koko maan äänestäjien kesken sähköpyöriä. 

 

Puheenjohtajatentit 

Uusi valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaanjärjestöllemme uuden 

puheenjohtajan. Ehdokkaina ovat Matti Helimo, Antti Korhonen, Katarina Murto, Kari 

Nieminen, Leena Pöntynen ja Tuomo Suihkonen. Kaikkien jäsenten on mahdollisuus 

tutustua ehdokkaisiin OAJ Saunan vaali-illassa 7.4. sekä Akava- talolta striimattavassa 

vaalitentissä 11.4. Merkitkää ajankohdat kalenteriin ja tulkaa tutustumaan 

puheenjohtajaehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa. 

 

Yhdistysvierailut 

Olette saaneet OAJ Päijät-Hämeen sihteeriltä Anna Muikulta kutsun pyytää 

alueyhdistyksen toimijoita vierailulle yhdistykseenne. Osa yhdistyksistä onkin jo vastannut 

kutsuun. Käyttäkää tätä mahdollisuutta ja kutsukaa meidät kylään. Näin voimme tulla 

tutuiksi jäsenyhdistysten jäsenten ja toimijoiden kanssa ja yhdessä kehittää 

alueyhdistyksen toimintaa. 

 

Hyvää vaali- ja sopimusneuvottelukevättä toivottaen,  

Heli Pohjonen 

puheenjohtaja 

 

JAKELU 

jäsenyhdistysten puheenjohtajat 

jäsenyhdistysten sihteerit 

pääluottamusmiehet 


