
OAJ Orimattila- jäsenkirje tammikuu 2017 
 
 
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Oopyn hallitus järjestäytyi 9.1.2017. Kokouksessa 
valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Satu Varama ja 2. 
varapuheenjohtajaksi Hanna Rantanen. 
Taloudenhoitajaksi valittiin Matti Olkkonen, tekniseksi 
tiedottajaksi Olli Alanko, emännäksi Nina Karjalainen, 
liikuntavastaavaksi Mervi Aherto ja 
lastentarhanopettajien yhteyshenkilöksi Pauli Väntönen. 
Kulttuuri –ja matkavastaavana jatkaa Satu Varama 
saaden kaverikseen Hanna Rantasen. Sihteerinä jatkaa 
Heli Heikkilä.  
Hallitus kokoontuu keväällä noin kerran kuukaudessa. Seuraava kokous on tiistaina 
7.2.2017 klo 15.30. Oopyn kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.3.2017 ja 
Päijät-Hämeen alueyhdistyksen kevätkokous tiistaina 25.4.2017. 
 
LIIKUNTAEDUT 
Oopy tukee jäsenistöään myös tänä vuonna kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. 
Yhden setelin käyttöarvo on 5e, josta yhdistyksen jäsen maksaa itse 4e (yhdistyksen 
tuki 1e/seteli). Seteleitä voi ostaa kalenterivuoden aikana 50kpl (kevätlukukaudella 
25kpl ja syyslukukaudella 25kpl). Minimimäärä ostaessa on 5kpl. Tietoja setelin 
käyttökohteista saa www.smartum.fi. Seteleitä voi tilata sähköpostitse 
oopy.liikunta@gmail.com  ja ne toimitetaan koulullesi. Setelit maksetaan yhdistyksen 
tilille seteleiden mukana tulevan ohjeen mukaisesti.  
 
Muistathan myös Orimattilan kaupungin ja OOPY:n tuen uimahallin ja kuntosalin 
käyttöön liittyen. (Kaupunki antaa työntekijöilleen 50% alennuksen uimahalli- ja 
kuntosalikortista.Tämän lisäksi OOPY tukee jäseniään maksamalla osan kaupungin 
alennuksen jälkeen jäävästä osuudesta koskien kymmenen kerran uimahalli- tai 
kuntosalikorttia. Kortin voi ladata viisi kertaa kalenterivuoden aikana, ja yhdellä 
latauksella valitaan joko 10 käyntikertaa uimahallille TAI 10 käyntikertaa kuntosalille. 
Jokaisen latauksen omavastuu on 5e. Myös kulunvalvontakortin pantti 4e maksetaan itse. 
Varaudu esittämään voimassa oleva jäsenkortti.) 
 
Lisäksi Orimattilan Kehräämön liikuntayrittäjät, Gym23 ja Alfa Mover antavat Oopyn 
jäsenille alennusta, joten muistathan esittää jäsenkorttisi myös heillä asioidessasi. 
Sählykerho pelailee Jokivarren koululla aina torstaisin n. Klo:15.30 -17. Sählystä 
kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja sähköpostitse antti.makinen@orimattila.fi. 
 
OOPY:n jäsenillä on mahdollisuus hakea yhdistyksen tukea myös muihin liikunta- ja 
kulttuuritapahtumiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että jäsenet edustavat 
tapahtumassa yhdistystä, eivät esim. omaa urheiluseuraansa. Tapahtumien tulisi 
lähtökohtaisesti olla sellaisia, joihin kaikilla yhdistyksen jäsenillä on halutessaan 
mahdollisuus osallistua. 

mailto:antti.makinen@orimattila.fi


KiKy-sopimus: 
 

- Voimassa olevien työehtosopimusten sopimuskausia jatketaan 12 kuukaudella 
palkkoja korottamatta. 

  
- Vuodelle 2017 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 0,45 

prosenttiyksikköä. 
  

- Työeläkemaksua korotetaan 0,2 prosenttiyksikköä vuonna 2017. 
  

Orimattilassa sovittua: 
 

Lastentarhanopettajien osalta 1.2.2017 lähtien työaika pitenee 30 minuuttia 
viikossa ja tämä aika on sovittu käytettäväksi lapsiryhmän ulkopuolisiin 
suunnittelutehtäviin. 

 
Virkarehtoreiden työaikamuutokset: viikoittainen työaika lisääntyy 30 min, 
(36:45 h/ viikko). 

 
Oppilaanohjaajan työajan lisäys kokonaisuudessaa työnantajan työajan ja paikan 
suhteen määrättävissä olevaan työaikaan (1245h/ sidottu työaika) 

 
 

Opettajien työaikapidennys: 
 

1.2.-31.7.2017  10 tuntia, josta 
● 6 h yhteissuunnittelutyöaikaan 
● 4 h koulutukseen (työnantajan määrittelemään) 

 
1.8.2017 alkaen 24 tuntia, josta 

● 12 h yhteissuunnittelutyöaikaan 
● 12 h koulutukseen, josta (paikallisesti sovittu) 

○ 6 h koulutukseen lauantaina lukuvuoden työpäivien aikana  
○ 6 tuntia (voidaan jakaa pienempiin jaksoihin) koulukohtaisesti 

määriteltyyn koulutukseen.  
 
Yhteissuunnittelutyöajan käytöstä tulee tehdä suunnitelma lukuvuodeksi. 
 
Näiden lisäksi OVTES:ssa olevat 3 Veso-päivää, joista 2 pidetään ennen lukuvuoden 
alkua, koulukohtaisesti sovitulla tavalla ja 1 työnantajan määrittämänä lauantaina 
lukuvuoden työpäivien aikana. 
 
Tämä järjestely koskee lukuvuotta 2017-18. 
 
 
 



Oopyn hallituksen yhteystiedot: 
 
Marjut Koukkula, 
oopy.puheenjohtaja@gmail.com 
 
Heli Heikkilä, oopy.sihteeri@gmail.com 
varajäsen Ilona Tuomi 
 
Hanna Rantanen 
oopy.kulttuuri@gmail.com 
varajäsen Sami Puonti 
 
Matti Olkkonen 
oopy.taloudenhoitaja@gmail.com 

Olli Alanko oopy.tiedottaja@gmail.com 
varajäsen Taru Kemiläinen 
 
Satu Varama 
oopy.varapuheenjohtaja1@gmail.com 
varajäsen Eija Seunala 
 
Mervi Aherto oopy.liikunta@gmail.com 
varajäsen Tiina Savolainen 
 
Pauli Väntönen pauli.vantonen@live.com 
varajäsen Vesa Karjalainen (myrskyla.fi) 

varajäsen Nita Sinisalo  
  
Nina Karjalainen oopy.emanta@gmail.com 
varajäsen Minna Lajunen 
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