
OOPYN JÄSENKIRJE 1, tammikuu          

 

Näin tässä taas kävi ja covid 19 jatkaa meidän kiusaamista. Loppuvuonna Oopy ehti vielä 

järjestää jouluaterian, jonne saatiin vieraaksi Opetus- ja sivistysjohtaja Silvennoinen, mutta 

vuoden alusta siirryimme takaisin etätapaamisiin. Nyt alkaa taas hiukan helpottaa, vaikka 

sairastumisiakin riittää. Ei anneta tämän painaa meitä liikaa, vaan nautitaan lisääntyvästä 

valosta! 

Tässä kirjeessä aiheina 

1. Oopyn halllitus ja tehtävät 

2. Kevätkokous Pennalan koululla ke 16.3.  

3. Jäsenedut 2022 

4. Oopy neuvotellut samanaikaisopetuksesta 

5. Sopimusneuvotteluterveisä OAJ:n puheenjohtajalta 

6. OAJ:n valtuustovaalit 

7. Rainen nurkka 

 

Oopyn hallitus ja tehtävät 
 

Oopyn järjestäytymiskokous pidettiin etänä 13.1. Kokouksessa jaettiin hallituksen tehtävät 

kuluvan vuoden ajaksi. Tässä hallituslaisten tehtävät ja sähköpostiosoitteet: 

Marjut Koukkula: puheenjohtaja virkavapaalla kevätkauden 

(oopy.puheenjohtaja@gmail.com) 

Satu Varama: puheenjohtajan sijainen kevätkauden, 1. varapuheenjohtaja 

(oopy.varapuheenjohtaja1@gmail.com) sekä taloudenhoitaja 

(oopy.taloudenhoitaja@gmail.com) 

Olli Alanko: 2. varapuheenjohtaja ja sihteeri (oopy.sihteeri@gmail.com) 

Krista Riihelä: varhaiskasvatuksen yhteysopettaja (oopy.vaka@gmail.com) 

Marja Marjalahti: emäntä (oopy.emanta@gmail.com) 

Joanna Masuda: tekninen tiedottaja (oopy.tiedotus@gmail.com) 

Emmiriina Myllynen: liikuntavastaava (oopy.liikunta@gmail.com) 

Jemina Kopakkala: kulttuuri- ja matkailuvastaava (oopy.kulttuuri@gmail.com) 

Petriina Lähteenmäki: kulttuuri- ja matkailuvastaava (oopy.matkailu@gmail.com) 
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Kevätkokous Pennalan koululla ke 16.3.  

Oopyn kevätkokous, jossa hyväksytään toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus 

edellisen vuoden hallitukselle, pidetään keskiviikkona 16.3. alkaen klo 17.00 Pennalan 

koululla. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Kokouksen jälkeen nautitaan maittava 

päivällinen. Tällä kertaa emme järjestä yhteistä kulttuuritapahtumaa vaan 

vuosikokoukseen osallistuja saa leffalipun, jonka käyttöajan voi itse päättää.  

 
 

Jäsenedut 2022 
 

Oopy järjestää jäsenilleen virkistystä niin kulttuurin kuin liikunnan parissa. Nyt keväällä 

pyrimme järjestämään jäsenille golftapahtuman. 

Oopy tukee jäsenistöään myös tänä vuonna Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelien 

muodossa. Yhden setelin käyttöarvo on 5 €, josta jäsen maksaa itse 4 € (yhdistyksen tuki 

1 €/seteli). Seteleitä voi tilata Oopyn liikuntavastaava Emmiriinalta osoitteesta 

oopy.liikunta@gmail.com. Seteleitä voi tilata kahdesti vuodessa 25 kpl. 

 

Oopy tukee myös Orimattilan uimahallin ja kuntosalin käyttöä. Oopyn tuen jälkeen jäsenen 

maksettavaksi 10 kerran latauksesta jää viiden euron omavastuu sekä aloitettaessa 

kulunvalvontakortin pantti 4 €. 10 Kortin voi ladata viidesti vuoden aikana Oopyn 

tukemana. 

Lisäksi Oopy on neuvotellut orimattilalaisten liikuntayrittäjien kanssa jäsenille etuhinnat. 

Orimattilan Kehräämön liikuntayrittäjät, Gym23 ja Alfa Mover antavat Oopyn jäsenille 

alennusta. Orionaukiolla on kuntosali Club24seven antaa jäsenille vuoden sopimuksen 

200 eurolla. Erkontie 12:sta on liikunta-alan yritys FITMIL, joka tarjoaa monipuolisia 

kuntosali- ja treenimahdollisuuksia jäsenalennuksella. 

 

Oopy neuvotellut samanaikaisopetuksesta 
 

Oopy on seurannut huolestuneena lisätyön määrää, minkä samanaikainen lähi- ja 

etäopetus jäsenillemme aiheuttaa. Nostimme asian esiin kunnan johdon kanssa jo vuosi 

sitten. Neuvotellut eivät ole edenneet hyvän alun jälkeen, eikä kunta halua tässä 

tilanteessa maksaa lisäkorvausta lisääntyneestä työstä. Käytännössä kunta ei halua tehdä 

kuntakohtaista erillisratkaisua vaan odottaa valtakunnallista sopimusta 

pääsopijajärjestöiltä.  
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Sopimusneuvotteluterveisiä OAJ.:n puheenjohtajalta 
 

Puheenjohtajien neuvottelupäivillä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi kevään 

palkkaneuvotteluista. Luukkainen puhui julkisuudessa esiintyneestä 2 % yleiskorotuksesta, 

muttei pitänyt sitä välttämättä sitovana. Syynä on yksityisen puolen palkkasiirtymät. 

Yksityinen työnantaja palkitsee työntekijät hyvästä suorituksesta palkankorotuksella, joka 

kasvattaa palkkaeroa julkiseen puoleen, koska tällaisia palkankorotuksia ei julkisella 

puolella tunneta. Ajan kanssa julkisen palkat jäävät jälkeen.  

Luukkainen muistutti myös, että tilipussi tuskin kasvaa kahta prosenttia, koska osa 

korotuksesta kuluu opetusalan työehtojen parantamiseen. Jokainen sopimusmuutos 

maksaa. Näitä sopimusmuutoksia voivat olla mm. opetusvelvollisuuksien tasaus, 

määräaikaisten asema ja kesän palkka, rehtorien palkkauksen kehittäminen, lukion 

opetussuunnitelman uudistuksen tuomat muutokset, ammatillisten opettajien vapaajaksot 

jne. Solidaarisuutta siis tarvitaan! 

 

OAJ:n valtuustovaalit 
 

OAJ:n valtuustovaalien ehdokasasettelu on päättynyt ja ehdolle asettuneiden nimet on 

julkaistu. Harmillisesti emme saaneet ehdokasta Oopyn jäsenien joukosta. Päijät-

Hämeestä on asettunut ehdolle seuraavat opettajat:  

Ysin ehdokkaat: Jussi Anttila (Lahden OAY), Jaana Järvenpää (OAJ Heinolan 

paikallisyhdistys), Leena Kalliolehto (Lahden OAY), Anne Kauppinen (OAJ Hollolan 

paikallisyhdistys), Anna Muikku (Lahden OAY) Tutustu ysin ehdokkaisiin tarkemmin OAJ:n 

sivuilla. 

Vakan ehdokkaat: Sini Lange-Härkönen (OAJ Hollolan paikallisyhdistys), Merja Lundgren 

(Lahden varhaiskasvatuksen opettajat) Kaikki varhaiskasvatuksen ehdokkaat löytyvät 

täältä. 

Ammatillisen ehdokkaat: Tarja Mäenpää (Lahden seudun ammatilliset opettajat) Kaikki 

ehdokkaat löytyvät täältä. 

Ysi opettajat äänestävät Ysin ehdokkaita ja varhaiskasvatuksen opettajat Vakan 

ehdokkaita. Äänestys on sähköinen ja tapahtuu OAJ:n jäsensivulla, joten kannattaa 

tarkistaa jo nyt, että pääsee kirjautumaan OAJ:n sivuille. 
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Rainen nurkka 
 

(Tällä palstalla pääluottamusmiehemme Raine Lönnfors auttaa jäseniä huolehtimaan 

omista oikeuksista.)  

 
Tänä lukuvuonna Rainen nurkkauksessa tutustutaan palkkakuitin tietoihin. 
OOPY:n infokirjeissä tulee tietoisku seuraavista aiheista 
 
Osa 1 Vuosisidonnainen lisä 
Osa 2 Peruspalkka 
Osa 3 Ylitunnit 
Osa 4 Oto tunnit 
Osa 5 muut palkan osat 
 
Seuraa palstaa ja varmista, että palkanmaksusi on kunnossa! 

 

Palkkakuitin lukuohje osa 2 

 

Osa 1 Vuosisidonnainen lisä (Jäsenkirje syyskuu) 
Osa 2 Peruspalkka 
Osa 3 Ylitunnit 
Osa 4 Oto tunnit 
Osa 5 muut palkan osat 
  

Peruspalkka 

OPETTAJAN PERUSPALKKA perustuu virka- tai työehtosopimukseen ja on 
samansuuruinen kaikille samaan palkkausryhmään kuuluville opettajille. 
Palkkausryhmä määräytyy opettajanimikkeen ja koulutuksen perusteella. 
Palkkausryhmiä on monia, riippuen opettajan koulutustasosta ja työskentely 
asteesta (luokan opettaja, yläkouluaineen opettaja ja lukion aineenopettaja) 
Esimerkiksi peruskoulun luokanopettajilla ja lehtoreilla molemmilla on viisi eri 
palkkausryhmää eli hinnoittelutunnusta ja lukiossa lehtoreilla on 4 eri hitua. 

 

Peruskoulun luokanopettajan hinnoittelu tunnukset, Orimattila kuuluu II - 
kalleusluokkaan 

hitu Koulutustaso            I kl       II kl 

4 03 04 02 8 

Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi 
korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus 
jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa 
aineessa 

2 977,00  2 948,83 



4 03 04 03 0 Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-
/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 

2 771,35  2 745,16 

4 03 04 03 1 Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan 
opettajan kelpoisuus 

2 667,48  2 642,24 

4 03 04 09 8 Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopetta
jan tutkinto 

2 176,24  2 155,84 

4 03 04 03 3 Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu 2 075,45  2 056,79 

 

 

 

Peruskoulun lehtorien hitut 

hitu Koulutustaso I kl     II kl 

4 03 04 00 5 
Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta 
antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman 
lehtorin kelpoisuus 

2 977,00  2 948,83 

4 03 04 00 7 Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai 
erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 

2 775,37  2 749,15 

4 03 04 00 8 Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto 2 432,71  2 409,70 

4 03 04 00 9 Lehtori/korkeakoulututkinto 2 328,56  2 306,55 

4 03 04 01 0 Lehtori/muu kuin edellä mainittu 2 200,87  2 180,07 
 

Lukion lehtorien hitut 

hitu Koulutustaso    I kl     II kl 

4 04 04 01 7 

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta 
antavan  
opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin 
kelpoisuus 

3 125,78  3 096,26 

4 04 04 01 8 Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 
tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus 

2 983,17  2 954,90 

4 04 04 02 2 Lehtori/korkeakoulututkinto 2 517,65  2 493,87 

4 04 04 02 3 Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto 2 229,26  2 208,21 
 

Näiden lisäksi rehtoreilla, opoilla, erityisopettajilla, esiluokanopettajilla sekä 
tuntiopettajilla on omat hitunsa. 

Linkki: OVTES Palkkaliitteeseen 

 

Opettajan on tarkistettava oma hinnoittelutunnus syksyisin, kun ns. pelu-lomake 
hyväksytetään opettajalla. 

 

https://www.kt.fi/sopimukset/ovtes/2020-2021/palkkaliite

