
 
OAJ ORIMATTILA, OOPY 
jäsenkirje toukokuu 2018 
 
Lämmin tervehdys hyvä Oopyn jäsen! 
 

Menneitä kuulumisia 
Oopyn jäsenet äänestivät aktiivisesti,    
äänestysprosentti oli 38,7 ja Päijät-Hämeen     
vaalipiirin äänestys oli vain 21,2. Hyvä      
Oopyläiset! 
Marjut Koukkula valittiin OAJ:n 
valtuustoon. Valtuuston asioista voit lukea     
Oopyn sivuilta ja tästä linkistä Valtuusto haluaa työhyvinvointiasiat vahvemmin esiin 
 
 
Edunvalvonta 
Sopimusmuutoksista koonti oli maaliskuun jäsenkirjeessä (www.oopy.fi), mutta       
muistutuksena vielä, että lapsen sairastuessa tilapäisen hoitovapaan saa alle 12-vuotiaasta          
lapsesta aiemman alle 10 vuoden sijaan. Tässä myös linkit OAJ:n Sopimukset tutuksi            
videoihin, kannattaa katsoa! OVTES-muutokset ja KVTES-muutokset 
Kiky / työajan pidennys lukuvuonna 2018-19 sovittiin samalla tavalla kuin tänä lukuvuonna. 
 
Työsuojelu 
Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi 2018-21 on käynnistynyt kevään aikana       
toimihenkilöiden puolella valtuutetun Markus Parviaisen ja varavaltuutetun Piia        
Tolvasen toimesta. Tammikuussa neuvottelimme tehtävän edellyttämästä      
työajankäytöstä ja sen viikottaisesta sijoittelusta. Markus on pääsääntöisesti pystynyt         
käyttämään keskiviikot työsuojelutehtävien hoitamiseen ja uuden lukuvuoden       
suunnittelussa käytännön jatkaminen pyritään edelleen mahdollistamaan.      
Varavaltuutettu Piia pystyy osallistumaan kaikkiin TS-organisaation kokouksiin osana        
työaikaa tai erillisellä korvauksella. 
 
Olemme osallistuneet säännöllisesti sisäilmatyöryhmän, työsuojelutiimin ja      
työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Valtuutettu osallistuu myös työsuojelun ja       
työterveyshuollon yhteistyössä järjestämiin työpaikkakäynteihin. Kevään aikana      
esille nousseet työhyvinvointiin liittyvät teemat eivät ole yllättäneet.        
Sisäilmaongelmat sekä työn määrän kasvu ja hallittavuus yhdessä ja erikseen          

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408921109836&page_name=Valtuusto+haluaa+tyohyvinvointiasiat+vahvemmin+esiin
http://www.oopy.fi/
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408921040183&page_name=Mik%C3%A4+muuttui+uudessa+OVTESiss%C3%A4+katso+OAJn+videot
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408921039053&page_name=Mik%C3%A4+muuttui+varhaiskasvatusalan+sopimuksissa+OAJ+kertoo+video


vaikuttavat suuren osan työssäjaksamiseen. Näistä teemoista on keskusteltu        
rehtoreiden ja sivistystoimenjohtajan kanssa.  
 
Mikäli sinulla on työsuojeluun tai työhyvinvointiin liittyviä epäkohtia mielessäsi, tuo          
huolesi esille. Työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot löydät jäsensivulta      
https://www.oopy.fi/10. Varmimmin puheluihin vastataan keskiviikkoisin, mutta      
kaikkiin virka-aikana saapuneisiin yhteydenottoihin vastataan saman päivän       
kuluessa. 
 

 
School´s Out 
OAJ Päijät-Hämeen järjestämä School´s out- bileet la 2.6., paikkana viime vuotiseen           
tapaan Sporttiravintola Seiväs, jäsenkortilla pääsee sisän ilmaiseksi.  
 
Muistathan kesällä näyttää ja käyttää OAJ:n korttia, alennusta saa monista paikoista           
katso vaikkapa tästä linkistä mistä: Akavan edut   
Oopyn tukemia Smartum-seteleitä voit tilata viimeistään pe 25.5. mennessä         
liikuntavastaava Mervi Ahertolta osoitteesta: oopy.liikunta@gmail.com  
 
Tulevia tapahtumia 
Hallitus kokoontuu 24.8.2018. 
Syksyn aloitus jäsenille liikuntatapahtuma Vanhalla Amiksella tiistaina 28.8.2018. 
Syyskokous tiistaina 9.10.2018 klo 16.30. 
Oopyn 120-vuotisjuhlat la 17.11.2018 laitathan kalenteriin jo nyt!  
 
 
Hyvää, mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille! 
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