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Syksyn kuulumiset
Oopyn syksy lähti käyntiin kiireisesti. Jäsenille on ilmestynyt sähköpostiin lukuisia Oopyn ja OAJ
Päijät-Hämeen tapahtumakutsuja ja tiedotteita. Syynä tähän on covid-19 rajoitusten väljentyminen.
Molemmilla yhdistyksillä on ollut kiire järjestää OAJ:n ja yhdistyssääntöjen velvoittamat koulutukset ja
kokoukset.

Kaikki Oopyn suunnittelemat tapahtumat on saatu järjestettyä, mutta kutsut tapahtumiin ovat lähteneet
liikkeelle viime tingassa, jolloin ilmoittautumisaika on jäänyt harmillisen lyhyeksi. Pahoittelen tätä suuresti.
Näistä haasteista huolimatta, osallistujamäärät tapahtumissa ovat olleet korkeat. Kiitos kaikille
osallistuneille!

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit
Tänä syksynä järjestetään Työsuojeluvaalit. Vaalien järjestämisestä vastaava vaalilautakunta on aloittanut jo
työnsä. Vaalilautakuntaan kuluu luottamusmiehemme Raine Lönnfors sekä kunnan hallinnon väkeä. Tällä
hetkellä on menossa ilmoittautuminen ehdokkaaksi.

Työsuojeluvaaleissa Oopy toimii ainoastaan ehdokkaiden etsinnässä. Vaikuttaa siltä, että olemme saamassa
opettajaehdokkaita sekä työsuojeluvaltuutetuksi, että molemmiksi varavaltuutetuksi. Upeaa, että työsuojelu
kiinnostaa näin montaa opettajaa. Parhaiten toinen opettaja ymmärtää opettajan työn henkiset haasteet ja
työympäristön ongelmat.

Oopyn vuoden 2022 hallitus
Oopyn syyskokous pidettiin perjantaina 8.10. Osallistujia kokouksessa oli yli 30. Kokouksessa hyväksyttiin
Oopyn toimintasuunnitelma vuodelle 2022. Lisäksi valittiin uudet hallituslaiset erovuoroisten tilalle.

Ensi vuonna Oopyn puheenjohtaja Marjut Koukkula (Pennalan koulu) on vielä kevään virkavapaalla ja
puheenjohtajan sijaisena jatkaa 1. varapuheenjohtaja Satu Varama (Yhteiskoulu). Uusina jäseninä
hallituksessa aloittaa Petriina Lähteenmäki (Pennalan koulu), Joanna Masuda (Yhteiskoulu) sekä Krista
Riihelä (Länsi-Orimattilan päiväkoti). Oopyn hallituksessa jatkavat Jemina Kopakkala (Pennalan koulu), Olli
Alanko (Yhteiskoulu), Emmiriina Myllynen (Jokivarren koulu) sekä Maria Marjalahti (Järvikunnan koulu).

Syksyn tapahtumat
Oopyn syksyyn kuuluu yhteysopettajien ja uusien opettajien koulutus. Yhteysopettajille järjestettiin
syyskuun lopulla etäkoulutus OAJ:n uusien yhteysopettajasivujen käytöstä. Lokakuun puolessa välissä
yhteysopettajat pääsivät tapaamaan toisiaan ja luottamusmies Lönnforsia. Paikkana oli Hollolassa sijaitseva
Ainoa Winery. Illallisen lomassa maistelimme viinitilan Euroopassa palkittuja marjaviinejä. Yhteysopettajat
osallistuivat aktiivisesti tapahtumiin.



Edunvalvonta
Alkusyksy kului niin Oopyn kuin Työsuojelun toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa. Kovasti on vaivattu
hallituslaisia ja yhteysopettajia hyvien ehdokkaiden löytämiseksi. Menestys tässä on ollut erinomainen.
Päteviä ehdokkaita on löytynyt kaikkiin tehtäviin.

Orimattila sai uuden opetus- ja kasvatusjohtaja Mika Silvennoisen syyskuun 6. päivä. Oopyn puheenjohtaja
sekä pääluottamusmies Lönnfors kävivät toivottamassa Silvennoisen tervetulleeksi Orimattilaan.
Tapaaminen kului esittäytymisen ja uusien tapaamisten sopimisessa. Odotamme hyvää yhteistyötä.
Sovimme myös tapaamisesta Opetus- ja kasvatusvaliokunnan kanssa. Tapaamme valiokunnan tiistaina 9.11.

Oopyn jäsenedut
Oopy selvittää voisimmeko siirtyä Liikunta- ja kulttuuriseteleissä paperisista sähköisiin. Voit vielä tilata
seteleitä, jos et ole niitä vielä tilannut tänä syksynä.


