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OAJ:n PäijätHämeen
alueyhdistys ry
OAJ Päijät-Häme

Y-tunnus:
1088673-0

1. YLEISTÄ

Vuosi 2020 oli OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistys ry:n eli OAJ Päijät-Hämeen
neljästoista toimintavuosi.

OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen tehtävät:
•
•

•
•

Vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla.
Tehdä koulutuspoliittista sekä tulo- ja palkkapoliittista edunvalvontatyötä
aluetasolla:
o olla yhteydessä aluetason päättäjiin,
o antaa lausuntoja ja osallistua mediassa käytäviin keskusteluihin
o ottaa osaa maakunnallisiin hankkeisiin,
o tukea paikallisyhdistyksiä edunvalvonnassa.
Edistää jäsenryhmien välistä yhteistyötä.
Järjestää alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistykseen kuuluvat kaikki opettajaryhmät PäijätHämeen maakunnan alueelta, kuten Yleissivistävät opettajat (YSI), OAJ:n
ammatilliset opettajat (OAO) ja Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton jäsenet (VOL).
Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksinä ovat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan,
Orimattilan, Padasjoen, Sysmän paikallisyhdistykset sekä Heinolan ammatilliset
opettajat ry, Lahden varhaiskasvatuksen opettajat ry, Lahden opettajien
ammattiyhdistys ry, LOAY, Lahden seudun ammatilliset opettajat ry, Lahden
sosiaali- ja terveysalan opettajat ry, Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry, Päijät-Hämeen
kaupan- ja kulttuurialan opettajat ry ja Tool Lahti ry. OAJ Päijät-Häme hoitaa Lahden
paikallisyhdistyksen tehtävät ja vastaa Lahtea kotipaikkanaan pitävien yhdistysten
edunvalvonnasta ja neuvottelutoiminnasta.

2. JÄSENYHDISTYKSET

OAJ Päijät-Hämeen jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 1.1.2020

yhdistys

jäsenmäärä

yhdistys

jäsenmäärä

OAJ Asikkala

85

Lahden
varhaiskasvatuksen
opettajat

241

OAJ Hartola

24

Lahden opettajien
ammattiyhdistys

1049

OAJ Heinola

207

Lahden seudun
ammatilliset
opettajat

159

OAJ Hollola

284

Lahden sosiaali- ja
85
terveysalan opettajat
ry

OAJ Orimattila

192

Päijät-Hämeen
aikuisopettajat

80

OAJ Padasjoki

30

Päijät-Hämeen
kaupan- ja
kulttuurialan
opettajat

123

OAJ Sysmä

34

Tool Lahti

23

Heinolan
ammatilliset
opettajat ry

24

3. HALLINTO
3.1. Yleiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena Orimattilassa 20.8. 2020. Kokous
siirrettiin koronaepidemian takia pidettäväksi syksyllä yhdistyslain määräaikaisen
muutoksen nojalla. Kokousjärjestelyistä vastasi OAJ Orimattila. Paikalla oli 26

kokousedustajaa ja 7 jäsentä. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista
sekä valittiin Tarja Mäenpää hallituksen jäseneksi.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin etäkokouksena OAJ:n Hämeen aluetoimistolla
8.12.2020. Kokousjärjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen kaupan- ja kulttuurialan
opettajat. Paikalla oli 34 kokousedustajaa ja 18 jäsentä. Kokous oli alun perin
tarkoitus järjestää lähikokouksena marraskuussa. Koronatilanteesta johtuvat
alueelliset kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan siten, että kokous oli
kutsuttava kokoon uudelleen etäkokouksena. Kokouksessa päätettiin
sääntömääräisistä kokousasioista.
3.2. Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen
kokouksiin kutsuttiin varsinaisten jäsenten lisäksi alueen OAJ-valtuutetut, Lahden
pääluottamusmiehet ja alueasiamies.
Hallituksen kokoonpano 2020:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen

henkilökohtainen
varajäsen

Airi Aikio

Mari Keituri

(6/8)

(0/8)

Tarja Mäenpää Marko Varjos
(20.8. alkaen)
(6/8)

Miia Alhonen
(8/8)
Anna
Huhtamäki

Jaana
Järvenpää

Heli Pohjonen
(8/8)

Maisa Penttala
Tiiu Salmi

(8/8)

(7/8)

Sini
Lange- Josefiina
Härkönen
Marola

Laura Tarvonen

(7/8)

(7/8)

Anna Muikku
(8/8)

Ei varajäsentä

Jukka Vieri

Kirsi Makkonen

Tuija Tasa

Heidi Savolainen
(0/8)

Marko Varjos
(8/8)

Eveliina Mykrä

Minna Perälä

Satu Varama

(5/8)

(3/8)

(8/8)

Hanna Rantanen

Muut kokouksiin kutsutut:

nimi

tehtävä

nimi

tehtävä

Jussi Anttila

pääluottamusmies

Anneli Vainik

OAJ:n valtuutettu (1.8.
alkaen)

(7/8)
Leena Kalliolehto

(4/4)
OAJ:n valtuutettu

(7/8)
Marjut Koukkula
(7/8)
Ari Pakarinen
(2/4)
Tuija Tasa

Marko Varjos

alueasiamies,
pääluottamusmies/

(8/8)

Salpaus

OAJ:n
hallituksen Liisa Vehviläinen
jäsen, valtuutettu
(8/8)

pääluottamusmies/VOL

OAJ:n
varavaltuutettu
(31.7. asti)
OAJ:n valtuutettu

(3/8)

3.3. Tilintarkastajat

Vuoden 2019 toiminnantarkastajina ovat toimineet Jyrki Rahikainen ja Karita
Haapaniemi.
3.4. Toimihenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heli Pohjonen, sihteerinä Miia Alhonen,
varapuheenjohtajina Airi Aikio, Anna Muikku ja Laura Tarvonen, tiedottajana Anna
Huhtamäki, taloudenhoitajana Satu Varama ja koulutussihteerinä Anna Muikku.

Taloudenhoitopalveluja ostettiin Hillevi Kivistöltä. Jäsensihteerin tehtäviä hoitivat
Hillevi Kivistö ja Miia Alhonen.

3.5. Työvaliokunta ja toimikunnat

Työvaliokunta
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Heli Pohjonen, varapuheenjohtajat
Airi Aikio, Anna Muikku ja Laura Tarvonen, sihteeri Miia Alhonen, tiedottaja Anna
Huhtamäki, taloudenhoitaja Satu Varama ja alueasiamies Marko Varjos.
Työvaliokunta on kokoontunut kahdeksan kertaa vuoden aikana.
Koulutus- ja vaikuttamisjaos
Koulutus- ja vaikuttamisjaokseen kuuluivat koulutussihteeri Anna Muikku ja jäsenet
Tiiu Salmi, Tarja Mäenpää ja Eveliina Mykrä. Työryhmä on kokoontunut yhden
kerran vuoden aikana. Sen lisäksi käytännön asioita hoidettiin sähköpostin ja
Whatsappin välityksellä.
Huoneistotoimikunta
Huoneistotoimikunta muodostuu OAJ Päijät-Hämeen ja Lahden opettajien
ammattiyhdistyksen edustajista. Sen tarkoituksena on tehdä OAJ:n Hämeen
aluetoimistoa koskevia päätöksiä ja vastata huoneiston asioista.
Varapuheenjohtajat Airi Aikio, Anna Muikku ja Laura Tarvonen toimivat OAJ:n
Päijät-Hämeen alueyhdistyksen edustajina. Lahden OAY:tä edusti Mika Laitila.
Huoneistovastaavana toimii puheenjohtaja Heli Pohjonen ja sihteerinä toimii
alueyhdistyksen sihteeri Miia Alhonen. Huoneistotoimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Kokouksissa päätettiin mm. ilmalämpöpumpun ja etäkokouslaitteen hankinnasta.
Edunvalvontajaos
Edunvalvontajaoksen vetäjänä toimi alueasiamies Marko Varjos. Ryhmään kuuluivat
puheenjohtaja Heli Pohjonen sekä alueen pääluottamusmiehet.
Edunvalvontajaoksen tarkoituksena on toimia yhdistysten edunvalvonnan tukena,
keskustella ajankohtaisista edunvalvonta-asioista, tarjota pääluottamusmiehille
vertaistukea sekä tehdä edunvalvontaan liittyviä aloitteita ja mielipidekirjoituksia.
Edunvalvontajaos kokoontui neljä kertaa.
Työsuojeluverkosto
Työsuojeluverkoston muodostivat alueen opettajataustaiset työsuojeluvaltuutetut.
Verkoston koollekutsujanan toimi alueasiamies Marko Varjos. Kokouksiin osallistui
työsuojeluvaltuutettujen lisäksi puheenjohtaja Heli Pohjonen. Työsuojeluverkoston
tarkoituksena oli tarjota työsuojelutpoimijoille mahdollisuuksia keskustella
työsuojeluasioista ja ratkaista niihin liittyviä kysymyksiä yhdessä.
Työsuojeluverkosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Pysyväisluontoisten työryhmien ja toimikuntien lisäksi yhdistykselle perustettiin
työryhmiä, jotka toimivat hallituskauden 2020-2021 ajan.
Nettisivujen uudistamisen ryhmä
Nettisivujen uudistamisen ryhmään kuuluivat Heli Pohjonen (koollekutsuja), Anna
Huhtamäki, Airi Aikio ja Satu Varama. Nettisivujen uudistamisen ryhmä kokoontui
kaksi kertaa. Sen lisäksi pidettiin useita sähköpostipalavereja. Nettisivujen uudistus
valmistui keväällä 2020, joten työryhmän työ on päättynyt.
Esimiesten edunvalvonnan ryhmän muodostivat Marko Varjos, Anna Muikku,
Eveliina Mykrä ja Miia Alhonen. Ryhmä kokoontui sähköisesti.
Kuntavaalityöryhmä
Kuntavaalityöryhmään kuuluivat Airi Aikio, Marjut Koukkula, Sini Lange-Härkönen,
Anna Muikku, Laura Tarvonen ja Marko Varjos. Työryhmä kokoontui yhden kerran.
Ryhmän työ painottuu vuodelle 2021.
Työhyvinvoinnin lukukauden työryhmä
Työhyvinvoinnin lukukauden työryhmän muodostivat Anna Muikku, Laura
Tarvonen, Sini Lange-Härkönen, Tiiu Salmi. Työryhmä kokoontui yhden kerran.

4. EDUNVALVONTA
4.1. YHTEISKUNNALLINEN TULEVAISUUSTYÖ JA JÄSENTEN EDUN
RAKENTAMINEN JA VALVONTA NÄKYY KAIKESSA.
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
•
•
•

Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset.
Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa.
Työ ja tulokset näkyviksi.
OAJ Päijät-Häme vastasi lahtelaisten yhdistysten edunvalvonnasta.
Luottamusmiehet kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan
edunvalvonnan ajankohtaisasioista edunvalvontajaokseen. Kokouksissa oli
mahdollisuus ratkaista sopimuksiin ja edunvalvonta-asioihin liittyviä
kysymyksiä yhdessä ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Sopimusten
synnyttyä jaoksessa käytiin läpi uusien sopimusten sisältöä.
Jäsenistölle ja luottamusmiehille järjestettiin järjestövalmiustilaisuus, jossa
käytiin läpi neuvottelutilannetta ja mahdollisia järjestöllisiä toimia.
Yhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio päivitettiin. Eri opettajaryhmille ja
esimiehille järjestettiin edunvalvontakoulutusta.
Pääluottamusmiehet kertoivat hallituksen kokouksissa meneillään olevista
edunvalvonta-asioista ja niistä keskusteltiin. Wellamo-opistolle lähetettiin

neuvottelupyyntö koskien tuntiopettajan palkanmaksupäivää. Lisäksi
neuvoteltiin lukujärjestystä koskevasta asiasta erään koulun osalta.
Yhdistys seurasi YSI:n työaikakokeilun edistymistä Lahdessa.
Toimintavuoden edunvalvonnassa käytiin läpi paljon koronatilanteeseen
liittyviä asioita. OAJ:n kannanottoja ja ohjeistuksia jaettiin yhdistyksen
Nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Pääluottamusmiehiä ja
työsuojeluvaltuutettuja ohjeistettiin ja koronatilanteeseen liittyvissä
kysymyksissä. Neuvotteluja käytiin mm. yhtäaikaiseen etä- ja lähiopetuksen
toteuttamisesta sekä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Koronatilanteesta johtuvat lomautukset pystyttiin pääosin torjumaan.
OAJ Päijät-Häme lähti mukaan esimiesten edunvalvonnan kokeiluun.
Esimiesten edunvalvonnan kokeilua varten perustetiin työryhmä
koordinoimaan työtä. Esimiehille järjestettiin oma esimiestilaisuus.
Jäsenyhdistysten edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa tuettiin tiedottamalla
ja jakamalla vaikuttamisavustuksia hakemusten perusteella. Yhdistyksiä
innostettiin vaikuttamaan tulevissa kuntavaaleissa. Yhdistyksen
kuntavaalityöryhmä tarjosi apuaan jäsenyhdistysten kuntavaalityön
suunnitteluun. Perinteisten vaikuttamisavustusten lisäksi yhdistyksiä
päätettiin tukea taloudellisesti kuntavaalitilaisuuksien järjestämisessä.
Yhdistyksen yhdistys-, edunvalvonta-, työhyvinvointi ja
vaikuttamistoimintaan liittyvät toiminta ja kokoukset haluttiin tehdä näkyväksi
jäsenistölle, joten niistä tehtiin postauksia Facebookiin.

4.2. VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ JA YHTEISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA
OSAAMISEN JA SIVISTYKSEN KEHITTÄJÄNÄ.
•
•
•

Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana.
Arvostaminen ja luottamus.
Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Työnantajien edustajia tavattiin vaikuttamistilaisuuksissa ja sen lisäksi heitä
kutsuttiin jäsenistölle järjestettyihin hyvinvointi- ja lakikoulutuksiin.
Perinteinen MOP -vaikuttajalounas jouduttiin siirtämään tulevalle vuodelle
koronatilanteen takia.
Kansanedustajille lähetettiin OAJ:n näkemysten mukainen kannanotto
koulujen lähiopetuksen turvallisuudesta Messengerillä ja sähköpostilla.
Muutamien kansanedustajien kanssa käytiin Messenger -keskustelua asiasta.
Puheenjohtaja Heli Pohjonen kirjotti lähiopetukseen palaamisesta
mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin Etelä-Suomen Sanomissa ja Forssan

lehdessä. Kansanedustajille ja Lahden sivistyslautakunnalle lähetettiin
Opettaja -lehden päättäjänumero sekä pieni lahja. Kansanedustajilta tuli
lähetyksestä myönteistä palautetta.
Jäsenyhdistysten edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa tuettiin tiedottamalla
ja jakamalla vaikuttamisavustuksia hakemusten perusteella.
Työsuojeluverkosto aloitti toimintansa vuonna 2020 ja se kokoontui
säännöllisesti keskustelemaan työsuojeluun liittyvistä asioista. OAJ PäijätHäme osallistui OAJ:n työhyvinvoinnin lukukauteen. Työnantajat haastettiin
mukaan tekemään hyvinvointitekoja ja työhyvinvointihaasteen
vastaanottaneiden työnantajien haastattelut julkaistiin Facebookissa.
Tarkoituksena oli jakaa hyviä työhyvinvointitekoja kaikkien työnantajien
käyttöön.
Yhdistykselle laadittiin OAJ:n mallipohjan mukainen työsääntö, jossa
määritellään yhdistyksen toimintatavat ja käytännöt. Samassa yhteydessä
aiemmin laaditut toimihenkilöiden työnkuvat päivitettiin.
Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuivat OAJ:n järjestämiin toimijakoulutuksiin
ja toivat hallitukselle tiedoksi siellä käsiteltyjä asioita. Yhdistyksen edustajat
osallistuivat SASK:n Solidaarisuuspäiviin OAJ:n kutsumina. Puheenjohtaja ja
alueasiamies kävivät kehityskeskustelun OAJ:n toimiston toimijoiden kanssa
ja toimistolta annettiin yhdistykselle positiivista palautetta.
Alueyhdistyskyselyssä OAJ Päijät-Häme sai hyvät tulokset. Yhdistyksen
edustajat ja valtuutetut osallistuivat erilaisissa tilaisuuksissa OAJ:n uuden
strategian laadintaan. Yhdistyksen edustajat osallistuivat OAJ:n ja itäisen
Suomen alueyhdistysten yhteiseen strategiapalaveriin, jossa jalkautettiin
strategiaa ja käytiin läpi OAJ:n järjestörakenteen uudistusta.
OKM:n järjestämästä valtakunnallisesta Opettajien juhlasta otettiin etäyhteys
OAJ Päijät-Hämeen juhlaan 05.10.2020. Juhlaan oli pyydetty puheenvuoroja
eri puolita Suomea eri opettajaryhmistä. Päijät-Hämeestä toivottiin
ammatillisten opettajien puheenvuoroa. Salpauksen lehtorit Ritva Kareketo,
Tarja Mäenpää ja Marko Varjos kertoivat juhlassa ajatuksiaan opettajan
arjesta.
OAJ Päijät-Häme osallistui Nenäpäivään Turvan toimintatonnilla ja hallituksen
kokouksen ruokailu- ja matkakuluilla.
OAJ:n Fiilismittarin tuloksia seurattiin ja hyödynnettiin alueyhdistyksen
toiminnassa.
Jäsenyhdistysten esittelyitä julkaistiin nettisivuilla ja Facebookissa.
Jäsenyhdistykset tutuksi -sarjassa. Tarkoituksena oli jakaa hyviä
yhdistystoiminnan ideoita muille yhdistyksille sekä luoda yhteistä me henkeä.

4.3. TEEMME JÄSENYYDESTÄ JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA ENTISTÄ
HOUKUTTELEVAMPAA
•
•
•

Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa.
Osallistavat toimintatavat.
Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut.

Yhdistyksen koulutuksien suunnittelussa ja aiheiden valinnassa otettiin
huomioon jäseniltä ja yhdistyksiltä tullut palaute ja koulutusideat ja pyrittiin
järjestämään mielenkiintoista koulutusta jäsenpalveluna. Toiminnassa
huomioitiin edellisen vuoden joulutapaamisessa esiin tulleet ideat ja
kehittämistoiveet. Koulutustilaisuuksissa käytettiin monipuolisia pedagogisia
menetelmiä. Kaikissa lähikoulutuksissa tarjottiin hyvää ruokaa.
Jäsenistölle järjestettiin hyvinvointipäivä Vierumäellä ja MOP- päivää juhlittiin
elokuvaillan merkeissä. Keväällä jäsenet haastetiin liikkumaan. Eniten
liikuntaa harrastanut jäsen palkittiin ja kaikkien osallistujien kesken arvottiin
palkintoja.
Toimivan yhteysopettajaverkon syntymistä edistettiin viestinnällä ja
tarjoamalla tarjoilurahaa hallituksen kokoukseen niille yhdistyksille, jotka
päivittivät yhteysopettajatietonsa OAJ:n jäsenrekisteriin.
Yhteisöllinen kokousruokailu on tuonut yhdistyksen toimintaan osallistuville
erilaisten jaosten, työryhmien ja toimikuntien edustajille hyvää mieltä. Koska
kokousruokailua ei voitu etäkokouksissa toteuttaa, kokousten osallistujille
hankittiin kokousruokaa 15€:lla.
Syyskokouksen osallistumisesta haluttiin tehdä houkuttelevaa lupaamalla
osallistujille hyvän kokousruuan lisäksi lahjakortti Kahiwa Coffee & Wineryyn
kahvilatuotteiden hankkimista varten.
OAJ Iitti haki OAJ Päijät-Hämeen jäsenyyttä maakuntavaihdoksen vuoksi. Iitin
jäsenyyshakemus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ja Iitin jäsenille
lähetettiin tervetulopaketti, joka sisälsi tervetulokirjeen, uusia jäseniä varten
laaditun OAJ Päijät-Häme -esitteen sekä OAJ Päijät-Häme -lahjan.
Toimintavuoden aikana myönnettiin OAJ:n pronssiset ansiomerkit Sini
Lange-Härköselle ja Jarkko Härköselle. Heli Pohjoselle haettiin OAJ:n
hallitukselta OAJ:n hopeista ansiomerkkiä.

5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET

Koulutustoiminnassa otettiin huomioon OAJ:n aluetoiminnan velvoitteissa
määrittelemät ohjeistukset. Koulutustoimintaa järjestettiin omien koulutusten lisäksi
yhteistyönä OAJ Kanta-Hämeen ja OAJ Pirkanmaan kanssa. Vuoden aikana
järjestettiin seuraavat tilaisuudet:
20.1.2020 hallituksen mentorointi -ilta Taivaanranta Lahti (18)
12.2.2020 Erityisopeilta GreenStar Hotel Lahti (71)
18.2.2020 Esimieskoulutus Lahden Seurahuone Lahti (23)
2.3.2020 Lukio-ilta GreenStar Hotel Lahti (17)
5.3.2020 Vaka-ilta GreenStar Hotel Lahti (60)
11.3.2020 Järjestövalmiustilaisuus Lahden Seurahuone Lahti (83)
13.-14.3.2020 Yhdistystietokoulutus GreenStar Hotel Lahti PH/KH/Pirkanmaa
peruttiin liian vähäisen osallistujamäärän takia
20.9. Opettajan ja oikeudet ja velvollisuudet, Teams -koulutus yhteistyössä KantaHämeen kanssa
3.10.2020 Liikuntapäivä Vierumäki Heinola (36)
5.10.2020 MOP Opettajien juhla Finnkino Lahti (159)
13.10.2020 Kuntavaali-ilta Opiston kunkku Lahti (9)

Koronatilanteen takia yhdistyksen koulutustoiminnan järjestäminen oli
haasteellista. Kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumia jouduttiin perumaan
lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraavat tilaisuudet peruuntuivat koronan takia.
18.3.2020 Hyvinvoinnin leffa -ilta/ Olga Temonen Finnkino Lahti
15.4.2020 Aivoluento LAB-ammattikorkeakoulu Lahti
23.4.2020 Eläkeilta GreenStar Hotel Lahti
25.11.2020 Edunvalvonta-ilta Kulinaaritalo Lahti
15.12.2020 Yhdistysten joulutapaaminen Seurahuone Lahti
12.12.2020 Yhteysopettajien koulutus Nowene Nordic Spa Heinola
Omien tilaisuuksien lisäksi jäsenille markkinoitiin yhteistyökumppaneiden (mm.
OAJ, KEVA, Opetushallitus) järjestämiä tilaisuuksia.

6. VIESTINTÄ
OAJ Päijät-Hämeen nettisivut uudistettiin alueyhdistysten yhtenäisen ilmeen
mukaisiksi. Nettisivuja päivitettiin säännöllisesti. Hallituksen aktiivitoimijat
kirjoittivat sivuille kuukausittain julkaistavia blogikirjoituksia. Yhdistyksen
tapahtumista tehtiin sivuille uutisjuttuja.
Yhdistyksen Facebookissa ja Twitterissä jaettiin aktiivisesti OAJ:n postauksia ja
kannanottoja sekä koulutukseen liittyviä paikallisia uutisia. Näiden avulla herätettiin
keskustelua ajankohtaisista asioista sekä tuotiin esille OAJ:n onnistumisia
edunvalvonnassa ja muussa toiminnassa sekä markkinoitiin jäsenetuja.
Paikallisille medioille on tarjottu juttuja ajankohtaisista asioista. Keväällä medialle
jaettiin OAJ:n lehdistötiedotteita opettajille tehdyistä kyselytutkimuksista ja
tarjottiin haastateltaviksi eri opettajaryhmien edustajia. Etelä-Suomen Sanomat teki
jutun ammatillisen koulutuksen etäopetushaasteista tarjottujen juttuvinkkien
pohjalta. Lakikoulutuksesta ja Vierumäen hyvinvointipäivästä kirjoitettiin uutiset
Etelä-Suomen Sanomien Meidän juttu -sarjaan. Puheenjohtaja Heli Pohjonen oli
haastateltavana Ylen Lahden radiossa Maailman opettajien päivänä.
Alueyhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa aloitettiin Yhdistykset tutuksi juttusarja, jonka tarkoituksena oli esitellä jäsenyhdistyksiä ja niiden toimivia
käytäntöjä- ja toimintatapoja.
Yhdistyksen hallituksen pöytäkirjat lähetettiin jäsenyhdistyksille tiedoksi.
Tiivistelmät pöytäkirjoista julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla.
Jäsenyhdistyksiä informoitiin ajankohtaisista asioista mm. yhdistyskirjeillä,
sähköpostiviesteillä, nettisivujen kirjoituksilla ja Facebook -postauksilla.
Yhdistyskirjeitä lähetettiin neljä ja ne olivat luettavissa myös yhdistyksen
nettisivuilla.
7. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintaa toteutetaan taloudellisesti kestävältä pohjalta. OAJ:n
alueyhdistysavustus ja kerätyt jäsenmaksutulot riittivät kattamaan varsinaisen
toiminnan kulut, ja tilikauden kokonaistulos oli huomattavasti positiivinen. Koronan
hiljentämän toiminnan takia. OAJ:n uusi tilikartta oli käytössä.

