
OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLISYHDISTYKSEN   
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 

OAJ Orimattilan Paikallisyhdistys, josta käytetään lyhennettä OOPY, on        

perustettu vuonna 1898 nimellä Orimattilan Opettajayhdistys. Jäseniä       

yhdistyksessä oli 187 (tilanne 31.12.2020). Paikallisyhdistyksemme kuuluu       

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistykseen. Oopy:n jäseniä ovat myös Myrskylän        
opettajat. 

 

OAJ:N ORIMATTILAN PAIKALLISYHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2020 

Kuluneena vuonna Covid-19 pandemia vaikutti toimintaamme laajasti.       

Kevätkokous oli suunniteltu pidettäväksi Upseerikerhon tiloissa Lahdessa,       

mutta kokous siirtyi syksyllä pidettäväksi. Syksyllä kevätkokous saatiin        

pidettyä Wanhalla amiksella jumppatuokion siivittämänä, mutta muutoin       

kokoukset siirtyivät jälleen pidettäväksi etäyhteyksien välityksellä.      

Ollessamme vetovastuuvuorossa myös Päijät-Hämeen Alueyhdistyksen     

kevätkokouksesta, oli sekin vuorossa heti alkusyksystä. Kokous pidettiin        
etänä.  

YHTEISKUNNALLINEN TULEVAISUUSTYÖ JA JÄSENTEN EDUN     
RAKENTAMINEN JA VALVONTA NÄKYY KAIKESSA 

Puheenjohtaja ja pääluottamusmies tapasivat sivistystoimenjohtajan kanssa      

säännöllisesti. Yhdistys osallistui paikallisten ammattiyhdistysten yhteisiin      

palavereihin kaupungin henkilöstöasioista vastaavan henkilön kanssa.      

Yhdistystämme näissä tapaamisissa edustivat pääluottamusmies ja      

puheenjohtaja. Puheenjohtaja ja luottamusmiehet eivät osallistuneet kuluvana       
vuonna valtakunnallisille ja alueellisille neuvottelupäiville.  



Kulunutta vuotta varjosti Orimattilan taloudentasapainottamisohjelma, jonka      

myötä kunnan työntekijät päätettiin lomauttaa. Yhdistys teki vaikuttamistyötä        

kontaktoimalla henkilökohtaisesti kaupunginhallituksen jäsenet, lähettämällä     

vetoomuksen kunnan päättäville virkamiehille, kaupunginhallitukselle ja      
sivisty- ja hyvinvointivaliokunnalle. Orimattilan Sanomiin kirjoitettiin lehtijuttu       

lomautusten vaikutuksista kouluarkeen. Puheenjohtaja ja pääluottamusmies      

osallistuivat yhteistoimintaneuvotteluihin kesäkuusta lokakuulle. 

• Kunnan talouden seuraaminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen       
(kuntapäättäjiin vaikuttaminen) 

• Kohentaa opettajien arvostusta ja palkkausta 

• Turvata opetus- ja kasvatustyön resurssit 

• Lisätä yhdistyksen tunnettavuutta 

• Järjestää jäsenistölle virkistys- ja harrastustoimintaa 

• Luoda ja kehittää omalta osaltaan keskustelukulttuuria Orimattilan kaupungin         

työntekijöiden ja työnantajan edustajien välille 

VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ JA YHTEISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA     

OSAAMISEN JA SIVISTYKSEN KEHITTÄJÄNÄ 

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut rakensivat yhteistyökulttuuria     

kaupungin muiden luottamusmiesten sekä hallintopäällikön kanssa.      

Lomautuksiin liittyvää jäsentiedottamista lisättiin huomattavasti.     

Yhteysopettajille järjestettiin koulutustilaisuus lomautuksiin liittyen. Yhdistys      
toimitti työpaikoille tsemppiterveiset kasvomaskien ja makeisten muodossa ja        

rehtoreita muistettiin joulun alla.  

TEEMME JÄSENYYDESTÄ JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA ENTISTÄ     
HOUKUTTELEVAMPAA 

Verkkosivuja päivitettiin säännöllisesti ja sieltä löytyi jokaiselle jäsenelle ja         

muille koulutus-, kasvatus- ja tutkimusasioista kiinnostuneille tietoa Oopy:n        

toiminnasta. Jäsenetuyhteistyötä tehtiin paikallisesti (Orimattilan kaupungin      



uimahallin ja kuntosalin, Club24/7, FitMillsin, Alfa Moverin ja Smartum         

liikunta- ja kulttuurisetelien muodossa).  

Luottamusmiehiä toimi kaikilla tasoilla ja yhteysopettaja jokaisella koululla        

sekä päiväkodeilla keskitetysti. Lomautusten toteutuessa yhteysopettajat      
opastivat jäsenistöä puheenjohtajalta ja pääluottamusmieheltä saatujen      

ohjeiden mukaisesti kaikissa yksiköissä. 
 

HALLITUS 2020 

Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Marjut Koukkula, varapuheenjohtajana 

Mervi Aherto ja 2. varapuheenjohtajana Satu Varama. Jäsenasiat olivat Heli 

Heikkilän vastuulla hänen toimiessa myös sihteerinä. Taloudenhoitajana toimi 

Satu Varama ja teknisenä tiedottajana Olli Alanko. Tilaisuuksien tarjoilujen 

tilauksista vastasi Nina Karjalainen. Liikuntatapahtuman järjestämisestä ja 

liikunta-ja kulttuuriseteleistä vastasi Mervi Aherto.  Varhaiskasvatusopettajien 

asioista huolehti Piia Tolvanen ja kulttuuri –ja matkatarjonnasta vastasivat 
Jemina Kopakkala sekä Niina Huttunen. 

Varahenkilöinä toimivat Tero Ylevä,  Linda Nekkula, Hanna Rantanen, Minna 
Lajunen, Tiila Niemi, Eija Seunala sekä Tiina Savolainen. 

YHDISTYKSEN EDUSTAJAT OAJ:N PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEYHDISTYKSEN 
VARSINAISISSA KOKOUKSISSA 

Edustajina ovat toimineet yhdistyksen hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet. 
Varaedustajina ovat toimineet varajäsenet. Edustajien määrä lasketaan jokaista 

alkavaa 20:ttä jäsentä kohti saatavalla edustajapaikalla → vuonna 2020 oli 10 
paikkaa. 

 

LUOTTAMUSMIEHET 
Luottamusmieskausi on 1.8.2019-31.7.2022. Pääluottamusmies Raine Lönnfors, 

OVTES-luottamusmies Marjut Koukkula, KVTES-luottamusmies Piia Tolvanen, 



OVTES-varaluottamusmies Olli Alanko. Luottamusmiehet osallistuivat OOPY:n 
edustajina Jukon ja OAJ:n koulutuksiin. Työsuojeluvaltuutettuina kaudella 2018-2021 

toimi aluksi Piia Tolvanen ja 1.8.2020 alkaen Markus Parviainen. 

 

OAJ PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEYHDISTYS 
Yhdistyksen edustajana OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksessä toimi Satu Varama. 
OOPYn edustajat osallistuivat alueyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin aktiivisesti 

alkuvuoden 2020 aikana. OOPY sai alueyhdistykseltä vaikuttamistilaisuuksiin 
avustusta.  

 

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 2020 
Keskustelutilaisuus Jokivarren koululla 5.2.2020 

Maailman opettajien päivän kahvitus 5.10.2020 
Kevätkokous Wanhalla Amiksella 17.8.2020 

Liikuntatapahtuma 17.8.2020 

Syyskokous (etä) 13.10.2020 
Yhteysopettajakoulutus 

Opettajia muistettiin keväällä etä-jakson jälkeen lakritsilla ja syksyllä OAJ-karkeilla ja 
suklaalla sekä kasvomaskeilla. 

OAJ VALTUUSTO 

Marjut Koukkula jatkaa OAJ:n valtuustossa. 

KOKOUKSET 
Hallitus kokoontui 10 kertaa. 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.8.2020  Wanhalla Amiksella. Mukana 10 

jäsentä. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13.10.2020 etäkokouksena. Paikalla 18 
jäsentä. 

 
EDUNVALVONTA 
Sivistystoimenjohtajan kanssa (pääluottamusmies ja puheenjohtaja) käytiin 

neuvotteluita säännöllisesti ajankohtaisista sivistystoimen asioista. 



Covid-19 aiheutti kaupunkimme päättäjille päänvaivaa ja he päätyivät        

lomauttamaan henkilöstönsä neljäksi päiväksi. Puheenjohtaja ja      

pääluottamusmies kävivät neuvotteluja lomautuksista pitkin kesää ja syksyä        

sekä ohjeistivat jäsenistöä useaan otteeseen syksyn aikana. Oopy toteutti         
kyselyn lomautuksiin liittyen sekä opettajille että rehtoreille, jotta lomautusten         

vaikutus koronan aiheuttaman tilanteen ohella konkretisoituisi päättäjille.       

Suunnitteilla oli tavata paikallisia päättäjiä, mutta tapaamiset peruuntuivat        

vallitsevasta tilanteesta johtuen.  
 
TIEDOTTAMINEN 
Jäsenkirjeitä lähettiin säännöllisesti, yhteensä neljä kertaa yhteysopettajien kautta. 

Nettisivuille lisättiin ajankohtaisia asioita kuten tietoa ja toimintaohjeita opetuksen 
poikkeusoloihin sekä lomautuksiin liittyen. 

 
KULTTUURITOIMINTA 

Vuonna 2020 oli tarkoitus tarjota OOPY:n kevätkokouksen yhteydessä jäsenistölle 

kulttuuria Lahden upseerikerhon ja kaupunginteatterin Juoruja!-kokonaisuudella 
(menu ja esitys), mutta koronan vuoksi tapahtuma jouduttiin perumaan 

(ilmoittautuneita oli 24). Korona-tilanteen ja sen asettamien rajoitusten myötä 
kulttuuritoimintaa ei koko vuonna 2020 pystytty järjestämään. 

LIIKUNTA 

Kevätkokouksen yhteydessä jäsenistölle tarjottiin mahdollisuus osallistua Suvi 
Suomen pitämiin hyvinvointitunteihin (TRE & balance, Seasonal wellness). Näille 

tunneille osallistui kahdeksan (8) jäsentä. 

Jäsenistölle myytiin vuoden 2020 aikana 5€:n arvoisia (jäsenen omavastuu 4€) 

liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kevään aikana seteleitä ostettiin 360 kappaletta ja 

syksyllä 335 kappaletta. Yhteensä seteleitä on toimitettu 695 kpl. Vuoden aikana 
seteleitä osti 23 jäsentä. 



Orimattilan kaupungin uimahalli- ja kuntosalietuna jäsenemme ovat saaneet 
12,50€:n alennuksen 10 kerran korttiin uimaan tai kuntosalille. 10 kerran 

kuntosalilatauksia on tehty vuoden aikana 38 kertaa ja uintilatauksia 12 kertaa.  

Gym23 ja Alfa Mover – kuntosalin FitMillsin alennusta on hyödyntänyt muutama 

jäsen. 

 
MUU TOIMINTA 
Jäseniä muistettiin 50- ja 60-vuotissyntymäpäivinä vakiintuneen käytännön mukaan. 

 
TALOUS 
Vuonna 2020 Oopy pyrki 4 360,00 € alijäämäiseen tilinpäätökseen. Suunnitellun suuruiseen 
tappioon ei tämänkään tilikauden osalta ei päästy. Tilikauden ylijäämäksi kirjattiin 1744,99€. 

  

Syitä budjetoidun alijäämän toteutumattomuuteen olivat mm.: 

- Kulttuurikuluja ei juuri syntynyt 1 845,58 € 

- Korvattavia kuluja (Kulukorvaukset) ei syntynyt/laskutettu: 1 614,74 € 

- Vuosikokousten kulut jäivät odotettua pienemmiksi:    865,13 € 

  

Lisäksi poikkeamia (>200,00 €) oli seuraavissa budjettikohteissa: (+ kuluja vähemmän kuin 

budjetoitu, - kuluja enemmän kuin budjetoitu) 

  

 - Hallituksen käyttökulut + 667,24 € 

 - Huomionosoitukset  - 271,94 € 

- Edunvalvonta + 394,96 €  

- Koulutus + 260,77 €  

- Järjestötoiminta  - 422,08 € 

- Liikunta - 569,70 € 

 

Useat suuret poikkeamat budjetoidusta selittyvät Covid-19 rajoitusten tuomilla muutoksilla 

yhdistyksen toimintaan. Kulttuuritapahtuma peruttiin, etäkokoukset eivät juuri tuoneet 

kilometrikorvauksia, tapahtumat muuttuivat jäsenien ja aktiivien kestityksiksi työyksiköissä tai 

pienin lahjoin.    

Vuoden 2020 alussa tilillä oli rahaa 6 585,55 € ja vuoden lopussa 8 360,54 €. 

 



 

 

Kulut Toteutunut budj. 2020 Ero 

Palkat ja palkkiot  -   € - 100,00 € 100,00 € 

Matkakorvaukset  -   € - 200,00 € 200,00 € 

Kulukorvaukset - 3 542,56 € - 5 160,00 € 1 617,44 € 

Postikulut  -   € -  50,00 € 50,00 € 

Pankkikulut - 140,69 € - 200,00 € 59,31 € 

Vuosikokoukset  (kevät-, 
syyskokous) 

- 634,87 € - 1 500,00 € 865,13 € 

Hallituksen käyttökulut 
(kokoukset, välineet, seminaari) 

-  1 332,76 € - 2 000,00 € 667,24 € 

Huomionosoitukset  
(50v, 60v, muistamiset,…) 

- 1 071,94 € - 800,00 € -271,94 € 

Edunvalvonta 
(luottamusmiesten kulukorv., 

edunvalvontatapaamiset) 
(Alueyhdistyksen tuki 2138,71 
€) 

- 1 205,54 € - 1 600,00 € 394,46 € 

Koulutus  (yhteysopettajat, 
uudet opettajat...) 

- 739,23 € - 1 000,00 € 260,77 € 

Järjestötoiminta - 1 622,08 € - 1 200,00 € - 422,08 € 

Tiedotustoiminta - 108,62 € - 200,00 € 91,38 € 

Kulttuuri - 154,42 € - 2 000,00 € 1 845,58 € 

Liikunta  (liikuntaseteli, 
uimahalli- kuntosali tuki,…) 

- 3 069,70 € - 2 500,00 € - 569,70 € 

Yhteensä - 13 622,41 € - 18 510,00 € 4 887,59 € 

Tulot   15 397,40 €   14 150,00 € 1 247,40 € 

Tuotto-/kulujäämä    1 774,99 € -  4 360,00 € 6 134,99 € 

Korkotuotot      -   € 

Ylijäämä 1 774,99 € -   4 480,00 € 6 254,99 € 


