
 

 

 

Hyvää uuden lukuvuoden alkua ja syyskautta! Tässä teille 

ajankohtaiskatsaus alueyhdistyksestä: 

 

Uudet sopimukset 

Uudet sopimukset on saatu sovittua kaikille sopimusaloille. Painettuja sopimuskirjoja voi 

tilata KT:N verkkokaupasta syyskuusta alkaen. Sopimusmuutokset on esitelty KT:n 

yleiskirjeissä ja niihin pääsee tutustumaan seuraavista linkeistä: 

OVTES-sopimusmuutokset 

OVTES-soveltamisohjeet 

KVTES yleinen osa 

 

Muutokset hallituskokoonpanossa 

Marjut Koukkula ja Laura Tarvonen ovat aloittaneet hallituksessa. Josefiina Marolan 

siirryttyä työskentelemään toisen alueyhdistyksen alueelle, OAJ Päijät-Hämeeseen 

etsitään uutta varapuheenjohtajaa ja varhaiskasvatusjaoksen vetäjää. 

Varhaiskasvatusjaoksen toiminta on tämän vuoksi hiljaisempaa marraskuun 

vuosikokoukseen saakka.  

Taloudenhoitajaksi on valittu Mikko Tähkänen Salpauksesta (mikko.tahkanen@iki.fi, 

taloudenhoitaja@oajpaijathame.fi) 

Vuosikokous pidetään 28.11.2022. Siellä valitaan uudet hallituksen jäsenet pois jääneiden 

jäsenten tilalle. Varhaiskasvatuksen opettajista valitaan varsinainen hallituksen jäsen, joka 

toimii myös varapuheenjohtajana ja jaoksen vetäjänä, maakunnan YSI:stä valitaan 

varsinainen hallituksen jäsen ja ammatillisista opettajista varajäsen. Jaokset keskustelevat 
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asiasta syksyn kokouksessaan. Jos teidän yhdistyksestänne löytyy kiinnostusta hallituksen 

jäseneksi/varajäseneksi, olkaa yhteydessä puheenjohtaja Heli Pohjoseen 

(puheenjohtaja@oajpaijathame.fi) ja sihteeri Anna Muikkuun (anna.muikku@lyk.fi) tai 

oman jaoksenne puheenjohtajaan. 

 

OAJ:n valtuusto, hallitus ja toimikunnat 

Jaana Järvenpää jaana.jarvenpaa@edu.heinola.fi on aloittanut uutena valtuutettuna (YSI). 

Muita valtuutettuja ovat yleissivistävien opettajien Jussi Anttila (jussi.anttila@lahti.fi), Anne 

Kauppinen (anne.kauppinen@karkola.fi), ammatillisten opettajien Tarja Mäenpää 

(tarja.l.maenpaa@salpaus.fi) ja varhaiskasvatuksen opettajien Merja Lundgren 

(merja.lundgren@ahti.fi). Sini Lange-Härkönen (sini.lange-harkonen@hollola.fi) on valittu 

VOL:n hallitukseen. Pitäkää yhteyttä valtuutettuihin ja kertokaa ajatuksianne! Syksyllä on 

tulossa jäsentilaisuus, jossa pääsette tapaamaan valtuutettuja ja kertomaan heille asioista, 

joita toivoisitte otettavan esille valtuustossa. Valtuutetut kutsutaan alueyhdistyksen 

hallituksen kokouksiin, joten heidän kauttaan saatte jäsenyhdistysten ääntä kuuluviin myös 

alueyhdistyksessä.  

OAJ Kanta-Hämeellä ja Päijät-Hämeellä on yhteiset toimikunta- ja hallituspaikat ja niissä 

vuorotellaan. Kanta-Hämeestä Erja Oksa (erja.oksa@hameenlinna.fi) valittiin OAJ:n 

hallitukseen sekä Tulopoliittisen (TUPA) toimikunnan puheenjohtajaksi. Erjaan kannattaa 

olla yhteydessä, jos haluatte tuoda esille opettajan palkkaukseen liittyviä asioita. Katri 

Juvonen (katri.juvonen@hameenlinna.fi) valittiin OAJ:n Työhyvinvointiryhmän 

puheenjohtajaksi. Katri on luvannut tehdä yhteistyötä alueyhdistyksen työsuojeluverkoston 

kanssa ja mm. kysellä alueellisia kuulumisia. 

 

Jäsenyhdistysten vaikuttamisavustukset 

Kustannukset ovat nousseet viimeisimmän vuoden aikana, joten jäsenyhdistyksille 

myönnettävää vaikuttamisavustustakin on nostettu. Tukea myönnetään 35€/osallistuja. 

Muistattehan toimittaa vaikuttamisavustuksiin liittyvät kuitit, osallistujalistat ym. 

alueyhdistyksen taloudenhoitajalle tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuksista ei tarvitse tehdä 

ennakkoilmoitusta, vaan tuki maksetaan tositteita vastaan tilaisuuden jälkeen, kun 

taloudenhoitaja on tarkastanut, kulut vaikuttamistoimintaan kuuluvaksi. 

 

Toimiston aukioloajat 

Toimiston aukioloajat ovat muuttuneet siten, että keskiviikosta torstaihin toimisto on auki 8-

13 ja perjantaisin klo 7.30-12.30. Toimisto aukeaa perjantaisin jo aiemmin siksi, että 

jäsenistöllä on halutessaan mahdollisuus käydä asioimassa toimistolla jo ennen 

työpäivän/oppituntien alkua. Maanantaista tiistaihin aukioloajat eivät ole muuttuneet eli 

toimisto on auki klo 9.00-16.30. Jos aukioloajat eivät ole muistissa, niin ne löytyvät 

kätevästi OAJ Päijät-Hämeen nettisivuilta www.oajpaijathame.fi yhteystiedot- välilehdeltä.  
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Koulutusilmoittautumisten peruutukset 

Koulutusilmoittautumisten peruutuksista keskusteltiin jäsenyhdistysten aktiivitoimijoiden 

illassa viime keväänä. Silloin sovittiin, että peruutusohjeet laitetaan kutusuihin selkeästi ja 

ennen tilaisuutta osallistujille lähetetään muistutusviesti ja kehotetaan perumaan 

ilmoittautuminen esteen sattuessa. Jos osallistuja ei ole ilmestynyt tapahtumaan, eikä 

ilmoittanut esteestä tilaisuuden jälkeenkään, hänelle on lähetetty lasku tapahtuman 

kuluista (esim. ruokailu). Kulujen perimisestä on ilmoitettu tapahtumien kutsuissa.  

Viimeisimmässä hallituksen kokouksessa päätettiin, että jäsen, joka ei ole tehnyt 

peruutusta/selvittänyt, miksi jäi pois tilaisuudesta, ei pääse osallistumaan seuraaviin 

koulutuksiin ennen, kun aiempi peruutuskululasku on maksettu. Myös tästä sanktiosta 

mainitaan jatkossa kutsuissa ja muistutusviestissä selkeästi. 

 

Vaikuttamistoiminta 

OAJ Päijät-Hämeen hallitus tapasi kansanedustaja Hilkka Kemppiä kesäkuussa. 

Tapaamisessa keskusteltiin mm. koulutuksen resursseista, varhaiskasvatuslaista, 

opettajareksiteristä, opettajan työn arvostuksesta, erityisopetuksen asioista ja koulutuksen 

rahoitusjärjestelmästä. Syyskuussa (8.9.) tapaamme Hämeen alueen kansanedustajia 

yhteistyössä OAJ Kanta-Hämeen kanssa. Kokosimme hallituksen kesken listaa esille 

otettavista asioista, mutta otamme mielellämme vastaan teidän ajatuksianne käsiteltävistä 

asioista. Ideoita voi lähettää sähköpostitse puheenjohtaja@oajpaijathame.fi tai 

kommentoimalla Facebookissa (23.8.) ollutta postausta. 

MOP-päivän yhteydessä pidetään lounastapaaminen, johon kutsutaan laajasti 

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhteistyökumppaneita. 

Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä. Vaalit ovat tärkeä osa OAJ:n ja alueyhdistysten 

toimintaa, joten tulevassa vaikuttamistoiminnassa panostetaan vaalityöhön. OAJ Päijät-

Häme on perustanut vaalityöryhmän suunnittelemaan yhdistyksen vaikuttamistoimintaa. 

työryhmään kuuluvat Heli Pohjonen (puheenjóhtaja@oajpaijathame.fi), Anna Muikku 

(anna.muikku@lyk.fi), Sini Lange-Härkönen (sini.lange-harkonen@holloal.fi), Marko Varjos 

(marko.varjos@salpaus.fi) ja Mikko Tähkänen (mikko.tahkanen@iki.fi). 

jos teillä on hyviä ideoita eduskuntavaalivaikuttamiseen tai eduskuntavaaliviestintään 

esim. Facebookissa, olkaa yhteydessä toimikuntaan. 

 

Tulevaisuudenkestävä Suomi- kiertue 

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vierailee vuoden aikana kaikkien alueyhdistysten 

alueella ja tutustuu koulutuskenttään ja jäseniin sekä kertoo OAJ:n terveisiä medialle, 

virkamiehille, päättäjille ja jäsenille. Päivä on siis yhdistykselle merkittävä osa 

vaikuttamistoimintaa. Päijät-Hämeessä vierailu on 14.12.2022.  
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Jokaiselle alueelle on määritelty koulutusmuoto, johon Katarina Murto tutustuu. Päijät-

Hämeessä vierailu suuntautuu lukiokoulutukseen. Päivään sisältyy toimintaa aamusta 

iltaan. Aamu alkaa virkamies-ja päättäjätapaamisella sekä mediainfolla yhdessä 

alueyhdistyksen aktiivien kanssa. Sen jälkeen on n. 2 h tutustuminen Gaudia-lukioon ja 

sen toimintaan.  

Illalla jäsenet pääsevät tapaamaan puheenjohtajaamme Katarina kuulolla- jäsenillassa. 

Tilaisuus on vapaamuotoinen ja tarkoituksena on kuulla jäsenistön ääntä ja alueellisia 

ajatuksia. Merkkaa siis päivä kalenteriin ja tule kuulolle! 

 

Yhdistysvierailut 

Haluamme tulla tutuiksi jäsenyhdistystemme kanssa. Pyytäkää siis meitä vieraaksenne 

esim. hallituksen kokoukseen, vuosikokoukseen tai tapahtumaan! Vierailijaksi voi tulla 

yhdistyksen toimihenkilö, hallituksen jäsen, alueasiamies tai OAJ-valtuutettu toiveidenne 

mukaan. Vierailuja voi toivoa yhdistyksen sihteeriltä anna.muikku@lyk.fi tai 

puheenjohtajalta puheenjohtaja@oajpaijathame.fi. 

 

Työsääntö ja toimihenkilöiden tehtävät 

Alueyhdistyksen työsääntö ja toimihenkilöiden tehtävälista on päivitetty. Työsääntöön on 

koottu sovittuja asioita, toimintatapoja ja käytäntöjä, joita ei ole mainittu esim. säännöissä. 

Näin asiat löytyvät kätevästi yhdestä paperista, eikä niitä tarvitse lähteä etsimään esim. 

aluetoiminnan velvoitteista, yhdistyksen perustamisasiakirjoista tai pöytäkirjoista. 

Työsäännön ja toimihenkilöiden tehtävät löytyvät yhdistyksen nettisivuilta materiaalit- 

välilehdeltä. https://www.oajpaijathame.fi/aineistot/ 

 

OAJ Päijät-Hämeen tapahtumat 

30.8. Koulutustyöryhmä 

8.9. Hämeen alueen kansanedustajien tapaaminen 

6.9. Työvaliokunta  

14.9. YSI-jaos 

15.9. Hallitus 

19.9. Ammatillinen jaos (Teams) 

26.9. Työvaliokunta  

27.9. Opettajan vastuut ja velvollisuudet (VAKA) 

5.10. MOP-vaikuttamistilaisuus 

5.10. MOP-jäsentilaisuus 
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10.10. Opettajan vastuut ja velvollisuudet (YSI ja amm.2. aste) 

12.10. Hallitus 

19.10. Valtuutettujen ja edunvalvonnan ilta 

1.11. Työvaliokunta 

2.-3.11. Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät (HML) 

7.11. Hallitus 

28.11. Syyskokous 

29.11. Työvaliokunta 

30.11. YSI-jaos (Teams) 

7.12. Ammatillinen jaos 

8.12. Hallitus 

14.12. Koulutuksella tulevaisuudenkestävä Suomi-kiertue/Katarina Murron vierailu 

15.12. Jäsenyhdistysten tapaaminen 

Ideoimme hallituksen suunnitteluseminaarissa tapahtumatarjontaa ja koulutustyöryhmä 

kokoontuu suunnittelemaan 30.8. Toteutamme sekä jäsen että aktiivikoulutuksia ja 

järjestämme kaikki OAJ:n velvoittamat koulutukset oman tarjonnan lisäksi.  

Jaosten kokouksista puolet toteutetaan Teams-kokouksina. Näin matkoihin ei kulu turhaa 

aikaa ja helpotamme niiden jäsenten osallistumista, jotka tulevat kokouksiin kauempaa. 

Tuemme Teams- kokouksilla myös OAJ:n ilmastotavoitteita. Jaosten kokousten 

ruokailurahaa on nostettu ja jatkossa lähikokouksissa voidaan tarjoilla max 35€ arvoinen 

ateria. Etäkokouksista maksetaan kokousruokailua korvaava 15€ kokouspalkkio. 

 

Hyvää edunvalvontasyksyä toivottaen,  

Heli Pohjonen 

puheenjohtaja 

 

JAKELU 

jäsenyhdistysten puheenjohtajat 

jäsenyhdistysten sihteerit 

pääluottamusmiehet 

alueyhdistyksen hallituskokoonpano 


