OAJ ORIMATTILA
Jäsenkirje- marraskuu 2017

OOPYN HALLITUS 2018
Syyskokousta vietettiin 13.10.2017
49 opettajan voimin Lahdessa.
Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus ja vuoden
2018 OOPY:n hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Hanna Rantanen, Heli Heikkilä, Saara
Auvinen ja Linda Nekkula sekä varajäseninä Vesa Karjalainen, Ilona Tuomi, Piia Tolvanen, Nina
Huttunen ja Marko Mononen. Syyskokouksen jälkeen ruokailtiin ja jatkettiin illanviettoa Lahden
kaupunginteatterilla Love me tender-musikaalista nauttien.
WANTED! TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
Erillinen tiedote työsuojeluvaltuutettujen valinnasta ja vaaleista lähetetty aiemmin.
13.11. mennessä ilmoitettava kiinnostuksensa tehtäviin pääluottamusmiehelle:
(raine.lonnfors@orimattila.fi) Houkuttele asiasta kiinnostunut kollega tai ilmianna itsesi,
tehtävään todella tarvitaan opettaja!

EDUNVALVONTAA
Oopyn hallitus on tehnyt sivistys-ja hyvinvointivaliokunnalle kannanoton mahdollisista
tuntikehysleikkauksista. Valíokunta käsitteli asiaa 17.10. ja päätti, ettei esitettyä leikkausta tehdä.
Oopyn hallitus järjestää vaikuttamistilaisuuden sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kanssa 21.11,
jossa keskustelemme päättäjien kanssa ajankohtaisista koulu- ja päiväkotiasioista. Viemme
tilaisuuteen jäsenistöltä tulleen palautteen, jota keräsimme kiky-päivänä.

PÄIVITÄ ITSESI
OAJ toteuttaa uudelleen viime keväänä pidetyn Päivitä itsesi! -kampanjan. Kaikki jäsenet, jotka
käyvät päivittämässä jäsentietonsa 22.9.−30.11.2017 osallistuvat kolmen Jopon sekä OAJ:n
tuotepakettien arvontaan.
JÄSENETU TURVASSA
Muistathan, että OAJ:n liitto- ja jäsenvakuutukset on keskitetty vakuutusyhtiö Turvaan. OAJ:n
jäsenyyden myötä sinulla on matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja
matkaoikeusturvavakuutus.

www.memberplus.fi
-kaikkien akavalaisten yhteiset jäsenedut on koottu uuteen verkkopalveluun,
rekisteröidy ja kirjaudu käyttäjäksi
OAJ:N VALTUUSTOVAALIT
OAJ Päijät-Hämeellä on 3 valtuustopaikkaa YSI-opettajilla.
Lastentarhanopettajilla on valtakunnallinen vaalipiiri. Seuraa vaali-infoa yhdistykseltä.
Ehdokkaaksi ilmoittauduttava 15.1. 2018 mennessä. Lisätietoa voit kysyä puheenjohtaja Marjut
Koukkulalta. (oopy.puheenjohtaja@gmail.com)
Kokonaan sähköinen vaali 14.3.–27.3.2018

Lisätietoa OAJ:n valtuustovaali-sivustolta
EDUCA 2018
Laitahan jo kalenteriin opettajien odotetuin kohtaaminen Educa-messut ja risteily.
Educan mielenkiintoiset luennoitsijat ravistelevat ajatuksia! Ohjelma rakentuu teeman Opettaja
opettaa! ympärille ja keskustelua käydään muun muassa näistä aiheista:


Opettajan työn rajaaminen



Opettajan, oppilaan ja yksikön hyvinvoinnin askelmat



Yhteisöllisyys – oppijoiden osallisuus



Millaisilla työkaluilla tulevaisuuteen?



Turvallisuus – kuka sen tekee, kenelle se kuuluu



Esimiestyö – muutoksesta toiseen



Johtamisen monet puolet – pedagogiikka, hyvinvointi ja turvallisuus, henkilöstö

Messujen jälkeen lauantaina Laura Voutilainen ja Miika Pelkonen viihdyttävät Educa -risteilylle
lähteneitä matkalla Tallinnaan.

Mukavaa marraskuuta kaikille OOPY:n jäsenille!
Valoa ja iloa työhön, arkeen ja juhlaan!

