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Hyvää uutta lukuvuotta OOPYn jäsenille!

Tässä kirjeessä aiheina

1. Syksyn tapahtumia
2. Tilanne uimahallin ja kuntosalin edusta jäsenille
3. Liikunta- ja kulttuurisetelien ostaminen
4. Pääluottamusmiehen terveiset
5. OAJ Sauna
6. OVTES 2022 - 2025

Syksyn tapahtumat

OOPYn elokuisessa hallituksen kokouksessa päätettiin seuraavista syksyn tapahtumista:

1. Marjut Koukkula palaa yhdistyksen puheenjohtajaksi 1.8.2022 alkaen.
2. Yhteysopettajien tapaaminen järjestetään syyskuussa. Jos olet yhteysope, kuulet

tästä pian.
3. OOPY järjestää jäsentapahtuman lokakuun alussa Maailman Opettajien Päivän

juhlistamiseksi. Tapahtumasta tiedotetaan pian.
4. OOPYn syyskokous järjestetään lokakuun puolessa välissä.
5. OOPYn hallitus tapaa sivistysvaliokunnan marraskuussa.

Uimahallin ja kuntosalin jäsenedut

Orimattilan uuden uimahallin sekä kuntosalin käyttämisen tukemisesta päätetään
syyskuussa 1.9. hallituksen kokouksessa. OOPYn jäsenedut EIVÄT ole vielä voimassa.
OOPY tiedottaa päätöksestä yhteysopettajien kautta, kun jäsenedut astuvat voimaan.

Liikunta- ja kulttuurisetelit

Oopy tukee jäsenistöään kulttuuri- ja liikuntasetelien muodossa. Yhden setelin käyttöarvo on
5€, josta yhdistyksen jäsen maksaa itse 4€. Seteleitä voi ostaa kalenterivuoden aikana 50



kappaletta (kevätlukukaudella 25kpl ja syyslukukaudella 25kpl). Minimimäärä ostaessa on 5
kappaletta.

Seteleitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta oopy.sihteeri@gmail.com. Setelit noudetaan
Orimattilan yhteiskoululta pääsääntöisesti torstaisin tai perjantaisin. Setelien hakemisesta
sovitaan aina etukäteen.

Järjestely on voimassa syyslukukauden 2022. Kevätlukukauden järjestelyistä tiedotetaan
alkuvuodesta 2023.

Pääluottamusmiehen terveiset

Lukuvuoden alun tärkeä huomio!

Opettajatietolomake eli pelu-lomake sisältää kuvauksen lukuvuoden töistä ja tehtävistä.
Samalla se kertoo palkanmaksun perusteet. Lomakkeesta kannattaa jokaisen tarkastaa, että
palkanmaksun perusteet ovat oikein. Tarkista

-      Hinnoittelutunnus (kelpoisuus)
-      Vuosisidonnaisen lisän määrä
-      Mahdollisten ylituntien lukumäärä
-      Muut erikseen korvattavat tehtävät.
-      Mahdolliset tehtävän vaativuus tekijät (TVA),
-      Mahdollinen Henkilökohtainen lisä (TSA / HL)

Sinun kannattaa verrata pelu-lomaketta ja omaa lukujärjestystäsi, että tiedot ovat oikein.
Lisäksi tarkista, että sähköisessä palkkalaskelmassa/palkkatodistuksessa on samat tiedot
kuin pelu-lomakkeessa.

Jos havaitset joitakin eroja, kysy rehtorilta tai mahdolliselta koulusihteeriltä perusteluja
asiaan. Tarvittaessa kysy apua luottamus- tai pääluottamusmiehiltä.

mailto:oopy.sihteeri@gmail.com


OAJ Sauna

Sauna on OAJ:n vuorovaikutteinen foorumi, jolla jäsenet pääsevät keskustelemaan päättäjien ja
muiden jäsenten kanssa. Lue lisää osoitteesta: https://www.oaj.fi/jasenyys/sauna/

OVTES 2022 - 2025

Lue uudesta OVTESin virka- ja työehtosopimuksesta osoitteessa:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/ovtesin-uusi-virka--ja-tyoehtosopimus/

https://www.oaj.fi/jasenyys/sauna/
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