OAJ ETELÄ-KARJALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

YLEISTÄ
Vuoden 2012 toiminta aloitettiin tammikuun työvaliokunnan kokouksella, jossa
suunniteltiin kevään hallitustyötä. Tammikuun lopussa tuettiin jäsenyhdistysten
osallistumista EDUCA-messuille bussikuljetuksin. Hallituksen ja jaosten jäseniä
osallistui myös OAJ risteilylle. 2.2. hallitus vahvisti jaostojen kokoonpanon ja
päätettiin, että alueasiamies järjestää luottamusmiestapaamiset säännöllisesti.
Alueasiamies Anu Pohjamo aloitti virallisesti toimintansa 1.1.2012, kun
työsopimus solmittiin. OAJ Etelä-Karjalan ensimmäinen tiedotuslehti julkaistiin
Opettaja-lehden välissä maaliskuussa. Puheenjohtaja sai suoritettua OAJ:n
järjestöakatemian ja PALSAN yhteyshenkilönä jatkoi Seppo Lakka.
D-alueella jatkettiin yhteistyötä OAJ Etelä-Savon ja OAJ Kymenlaakson kanssa
pitämällä Valkealan Tirvalla 4.- 5.toukokuuta yhteispalaveri, jossa uudet
hallitukset tutustuivat. Tapaamisessa keskusteltiin koulutukseen kohdistuvista
säästöistä ja alueyhdistysten roolista.
Koulut kuntoon teeman ympärillä järjestettiin tilaisuuksia eri yhdistyksissä.
Syyskauden alkaessa hallitus ja jaostot kokoontuivat Tirvalla suunnittelemaan
syyskauden tulevaa toimintaa ja hallitus kokoontui samalla neljännen kerran.
Vuoden kuluessa seurattiin alueen kuntien ja kuntayhtymien toimintaa
työnantajana opetushenkilöstöä kohtaan yleensä ja erityisesti opetusalan
lomautuksissa ja erilaisissa henkilöstön asemaa tai palkkausta koskevissa
heikentämispyrkimyksissä. Toisen asteen ammatillisten aloituspaikkojen
vähentämissuunnitelma koski myös Etelä-Karjalaa. Ammattikorkeakoululla
käytiin YT-neuvotteluita. Etelä-Karjalassa koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat
nousivat esiin useissa tapaamisissa. Yliopistopuolella huolenaiheena olivat
työaikaa koskevat määräykset.
Puheenjohtaja ja alueasiamies ovat tavanneet kansanedustajia 12.11. ja
ammattikorkeakoulun rehtorin ja pääluottamusmiehen 30.11. Tapaamiset
jatkuvat vuonna 2013.

JÄSENISTÖ

Alueyhdistyksen jäseninä olevissa yhdistyksissä oli henkilöjäseniä
31.12.2012 vuoden päättyessä 2164.

Osallistujat jäsenyhdistyksittäin
-sarake 1, omat muistiinpanot
-sarake 2, varsinaisten edustajien enimmäismäärä
-sarake 3, jäsenmäärät jäsenyhdistyksittäin
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OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry
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OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry

17

330

OAJ:n Lappeenrannan musiikkiopiston opettajat ry
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29

OAJ:n Lappeenrannan seudun paikallisyhdistys ry

47

937

OAJ:n Lappeenrannan
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OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry
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OAJ:n Luumäen paikallisyhdistys ry

4

63

OAJ:n Parikkalan paikallisyhdistys ry
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OAJ:n Rautjärven paikallisyhdistys ry
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OAJ:n Ruokolahden paikallisyhdistys ry
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OAJ:n Savitaipaleen paikallisyhdistys ry
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OAJ:n Taipalsaaren paikallisyhdistys ry
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OAJ:n muut jäsenet, ei vars. kok.edustajaa

0
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teknillisen yliopiston lehtorit ry

VARSINAISIA KOKOUSEDUSTAJIA YHTEENSÄ

HALLINTO
Alueyhdistyksen toimielimiä ovat varsinainen kokous ja hallitus.
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Varsinainen kokous
Alueyhdistyksen varsinainen kokous pidettiin keskiviikkona 28.3.2012 Imatran
kylpylässä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2011.
Jäsenmaksuksi päätettiin 0,03 % ja hallituksen jäsenistä arvalla erovuoroisiksi
valittujen seitsemän jäsenen tilalle nimettiin uudet hallituksen jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi vuodeksi.
Ajankohtaiskatsauksen kokouksen jälkeen piti OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja
Anne Liimola. Läsnä oli 61 virallista edustajaa ja kokoukseen osallistui 78
jäsentä.

Alueyhdistyksen hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa seuraavasti:
I torstai 2.2. (poissa 1),
II keskiviikko 7.3. (poissa 2),
III maanantai 16.4. (täysilukuinen),
IV lauantai 18.8. (poissa 4),
V keskiviikko 10.10. (poissa 2) ja
VI torstai 15.11. (poissa 2).
Hallituksen kokouksiin osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan myös
OAJ:n valtuustoon kuuluvat Etelä-Karjalan edustajat, joilla oli kokouksissa
läsnäolo- ja puheoikeus. Näin hallitus sai OAJ:n valtuuston työstä tuoreimmat
tiedot ja valtuutettujen evästäminen oman alueen asioiden suhteen tapahtui
säännöllisesti. Järjestäytymiskokoukseen (3. kokous) kutsuttiin myös
toimintakautensa päättäneen hallituksen edustajat.
Hallituksen puheenjohtajana toimi alueyhdistyksen järjestäytymiskokouksessa
30.11.2010 kahdeksi vuodeksi tehtävään valittu Tytti Kiiski, hallituksen
valitsemana sihteerinä Pertti Simpura. Yhdistyksen talousarviosta ja sen
toteuttamisesta yhdessä hallituksen kanssa sekä päivittäisestä
maksuliikenteestä vastasi taloudenhoitaja Heikki Nieminen.
Alueyhdistyksen säännöissä on määritelty, että hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja hänen lisäkseen neljätoista jäsentä. Alueellisen edustavuuden
turvaamiseksi sovittiin yhdistystä perustettaessa lisäksi, että alueen pohjoisilla
kunnilla ja eteläisillä kunnilla on hallituksessa yksi paikka. Pohjoiset kunnat ovat
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti, joiden yhteisenä edustajana toimi Hannu
Penttinen. Eteläiset kunnat ovat Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari,
joiden yhteisenä edustajana toimi Pertti Simpura.

Jaokset
Hallitus asetti 2.2. kokouksessaan seuraavat ryhmät tukemaan työtään:









Työvaliokunta, kokoontui kahdesti suunnittelemaan hallitustyötä.
YSI- jaos teki suunnittelutyötä s-postia työvälineenä käyttäen.
Jaoston jäsenet keskustelivat myös hallitustapaamisten yhteydessä.
LTOL- jaos kokoontui kuudesti tutustuen kuntien päivähoitotilanteeseen
ja keskustelemaan TVA periaatteiden yhtenäistämisestä.
Koulutusjaos kokoontui kolme kertaa koordinoiden ja järjestäen
jäsenistön yhteisiä tilaisuuksia.
Ammatillinen jaos kokosi voimansa kolmesti ja hoiti muun yhteistyön
suoraan oman jäsenyhdistyksen sisällä.
Yliopistojaos kokoontui vuoden aikana viidesti ja laati toiminnastaan
erillisen toimintakertomuksen.
Musiikkioppilaitosjaos toimi välittömin kontaktein ja s-postia hyödyntäen.

Alueyhdistyksen toinen toimintavuosi toi selkeästi esille, miten tehtävien
jakaminen työryhmiin tehosti ja rikastutti toimintaa, jota tarjotaan kaikille
jäsenille.

Vuonna 2012 hallituksen kokoonpano oli seuraava:
puheenjohtaja

Tytti Kiiski

alueasiamies
YSI

hallitus

Anu Pohjamo
henkilökohtainen varajäsen

1. Tiina Aalto-Huhtinen

YSI

Jaana Burman

YSI

2. Anneli Ahvonen

OAO

Lasse Niskanen

OAO

3. Jari Hirvirinne

OAO

Ulla Viskari-Lippojoki

OAO

4. Peter Jones

YLL

Merja Naalisvaara-Jokinen

YLL

5. Sari Karhunen

YSI

Päivi Peltola-Liimatainen

YSI

6. Mikko Kauppinen

LPR

Aki Viianmaa

YSI

7. Seppo Lakka vpj.

OAO

Sanna Kettunen

OAO

8. Heikki Nieminen

YSI

Mikko Neuvonen

YSI

9. Tuija Nummela

OAO

Marita Pirkka

OAO

10. Hannu Penttinen

YSI

Anita Puhakka

YSI

11. Johanna Siitonen

YSI

Markku Ranta

YSI

12. Pertti Simpura

YSI

Timo Piesanen

YSI

13. Meri Tuunanen

LTOL

Riikka Räihä

LTOL

14. Tuija Voutilainen

LTOL

Tiina Päivärinta

LTOL

OAJ:n valtuutetut
Unto Kiljunen

OAO

Jirka Korhonen

YSI

Anne Rousku

YSI

Milla Valkonen

LTOL

Urheilu ja kulttuuri
Opettajien SM-tason kilpailuihin osallistumista on tuettu maksamalla
henkilökohtaisia ja joukkueiden osallistumismaksuja. OAJ-golf järjestettiin
Lappeenrannassa 22.9.

JÄRJESTÖTOIMINTA
Koulutus ja tapahtumat
Alueyhdistys on järjestänyt omaa koulutusta tai tukenut paikallisyhdistysten järjestämää,
jäsenistölle suunnattua koulutusta osallistumalla koulutustapahtumien järjestelykuluihin ja
tarjoamalla jäsenyhdistysten käyttöön kouluttajia. Alueyhdistyksen luottamushenkilöt ovat
osallistuneet OAJ:n järjestämiin tilaisuuksiin. Alueasiamies on tavannut säännöllisesti
alueen pääluottamusmiehiä sekä vieraillut eri oppilaitoksissa.
27.1.

Valtakunnallinen puheenjohtajatapaaminen, Helsinki

14.3.

Hyvinvointitapahtuma Imatran kylpylä, Imatra

21.3.

OAJ:n Imatran py:n koulutus organisaatiomuutoksesta py:n
vuosikokouksessa

27.3.

Maakunnallinen lastentarhaopettajailta, Imatra

23.-24.4.

Alueelliset luottamusmiespäivät YSI, Lappeenranta

5.5.

LTOL vaalipiiritapaaminen Kotkassa

16.5.

AMO-jaoksen koulutustapahtuma, Ilmaisusafari Rauhassa, LPR

4.-8.6.

Hallituksen ja jaosten yhteinen seminaari OAJ Etelä-Savon kanssa, Bryssel
LTOL, oppilaitosinfo jäseneksi liittymisestä jäsenhankintakampanjana
elokuusta marraskuuhun

11.-12.9.

YT valtakunnalliset päivät, Helsinki

22.9.

OAJ-golf, Lappeenranta

27.-28.9.

YT-alueelliset päivät, Mikkeli, uutena ryhmänä mukana olivat ammatilliset
opettajat

3.10.

OAJ ON THE ROAD, Lappeenranta

5.10.

MOP, Maailman opettajien päivän tapahtuma, Lappeenranta

6.10.

Valtakunnalliset Ammattillisten erityisopettajien päivät, Lappeenranta

6.-7.11.

Tiedottajakurssi, Helsinki

8.- 9.11.

YSI-seminaari puheenjohtajille sihteereille ja valtuutetuille, Helsinki

1.12.

YSI- KIMARA, Lappeen koulu, Lappeenranta

Yhteistyötahot
Yhteistyötä on tehty eniten D-alueeseen kuuluvien OAJ Kymenlaakson
alueyhdistys ry:n ja OAJ Etelä-Savon alueyhdistys ry:n kanssa.
Alueyhdistysten puheenjohtajilla ja alueasiamiehillä on käytössään
aluetoimijoiden sähköinen verkosto; moodle. Verkostossa on mahdollista
hyödyntää vertaisryhmän asiantuntemusta. Akavan aluetoiminnassa yhteistyö
kattaa Kaakkois-Suomen, Etelä-Karjalan palkansaajat PALSA:ssa oman
maakunnan.

ALUEYHDISTYKSEN EDUSTUS

OAJ:n valtuusto
OAJ:n valtuutettuina toimivat Unto Kiljunen, Jirka Korhonen, Anne Rousku ja Milla
Valkonen.

OAJ:n hallitus
Toimintakaudella Anne Rousku oli OAJ:n hallituksen jäsenenä ja toi alueyhdistyksen
hallitukselle ajantasaista tietoa hallituksen työstä.

LTOL:n valtuusto
Valtuutettuna toimi Meri Tuunanen.

Akavan aluetoimikunta: AKAVA Kaakkois-Suomi
Tehtävästä huolehti Ritva Kostiainen (Imatra).
TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen tiedottamisesta huolehtivat tiedottaja ja sihteeri. He vastaavat
julkaistavasta materiaalista siten, että tiedottajan tehtävässä painottuu
sisällöntuotanto verkkosivulle ja lehtiin sihteerin huolehtiessa yhdistystiedotuksesta hallituksen jäsenille ja yhdistysten postin vastaanottajille.
Esityslistat ja edellisen kokouksen pöytäkirjat lähetetään hallituksen jäsenille ja
taloudenhoitajalle ja toimintakauden päätyttyä toiminnantarkastajille.
Jäsenistölle tiedotetaan toiminnasta verkkosivuilla.
Sieltä löytyvät mm. yhdistyksen säännöt, tiedot hallituksesta, alueen
jäsenyhdistysten puheenjohtajista, sihteereistä ja pääluottamusmiehistä. Myös
opetusalaan liittyviä linkkejä on koottu omalle sivulleen.
Sivuston kalenteriin merkitään hallituksen kokoukset ja jäsentapahtumat.
Ilmoittautumiset kaikille jäsenille tai tietyn jäsenyhdistyksen jäsenille tarjottuihin
tapahtumiin tehdään ilmoittautumissivun kautta. Verkkosivujen osoite on
http://www.oajetelakarjala.fi/.

TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen varsinaisen kokouksen hyväksymä talousarvio on taloudellisen
toiminnan ohje. Yhdistykset maksavat henkilöjäsenistään jäsenmaksua, joka
vuonna 2012 oli 0,03%. Merkittävä tuloerä muodostuu järjestön avustuksista.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Heikki Nieminen ja tilejä ja hallintoa
tarkastivat toiminnantarkastajat Teija Launiainen ja Heidi Tihtonen.
Taloudellinen toiminta selviää liitteenä olevasta tilikertomuksesta ja taseesta.

ANSIOMERKIT
Vuonna 2012 hallitus ei myöntänyt ansiomerkkejä.

Toimintakertomus on hyväksytty
18.2.2013 hallituksen kokouksessa.
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