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OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
PIETARSAARESSA 8.9.2015
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi virallisen kokousosuuden. Luvassa on työntäyteinen vuosi,
eikä suuria positiivisia pilkahduksia liene luvassa. Kovimmalla kädellä ollaan puuttumassa
ammatilliseen koulutukseen, josta leikataan jopa 18000 aloituspaikkaa. Melkein
neljäntuhannen opettajan virat voivat olla niin ikään lakkautusuhan alla.
Uuden liikuntavastaavan valinta
Valittiin yksimielisesti liikunnan lehtori Risto Haverinen Kokkolasta OAJ Pohjanmaan
uudeksi liikuntavastaavaksi.
Alueyhdistyksen syksyn koulutustarjontaa
7.10. Minustako tulevaisuuden toimija? -jatkotapaaminen Härmässä
21.10. Yhteysopettajakoulutus Lappajärvellä peruuntui
11.11. Eläketietouskoulutusta Vaasassa (kutsut lähetetty, ilmoittautuneita jo 55)
8.12. AMK- ja yliopistoväen seminaari Vaasassa (kutsut lähetetty, ilmoittautuneita nyt 14)
Tiedotustoiminta
Syksyn Pohjanmaan opettaja -lehti ilmestyy 6.11.2015. Kevään 2016 numero ilmestyy
8.4.2016 ilmestyvän Opettaja-lehden liitteenä ja syksyn numero 21.10.2016 ilmestyvän
Opettaja-lehden liitteenä.
Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy myös verkkosivuiltamme www.oajpohjanmaa.fi. OAJ
Pohjanmaa löytyy lisäksi myös Facebookista.
OAJ:n järjestörakenteen kehittäminen
Todettiin, että järjestörakenteen muutos ei tapahdu hetkessä. OAJ ei voi vaikuttaa
yhdistysten lakkauttamisiin. C- ja B-mallisissa yhdistyksissä toimivat yleensä samat
henkilöt päällekkäisissä organisaatioissa ja se väsyttää aktiiveja toimijoita. Etuna on se,
että paikallisyhdistyksissä eri opettajaryhmien edustajat tapaavat toisiaan ja pääsevät
sisälle toistensa asioihin. Paikallisuus korostuu ja yhteiset tapahtumat luovat me-henkeä.
Mikäli siirryttäisiin työnantajakohtaisiin yhdistyksiin, ei enää tavoitettaisi esim. yksityisen
puolen lastentarhanopettajia. Kielikysymys saattaa myös ylipäätään olla haasteena
toiminnassa. Työnantajakohtaisissa yhdistyksissä eri opettajaryhmät voisivat toimia tiiviisti
esim. jaostoissa.

Vaikuttamistoiminta
Alueasiamies kokoaa kansanedustajille ja muille opetusalan vaikuttajille suunnattuihin
koulutuskaffitilaisuuksiin flyerin, johon kootaan kaikilta toimialueemme opettajaryhmiltä
tietoa ajankohtaisista ongelmista.14.9. Seinäjoella pidettyyn kansanedustajien
koulutuskaffitilaisuuteen osallistui eduskunnan varapuhemies Paula Risikko, joka lupasi
selvittää tapaamistilaisuuden järjestämistä opetusministerin kanssa. Seuraavat
kansanedustajakaffitilaisuudet ovat 19.10. Vaasassa ja 16.11. Kokkolassa.
Maakuntajohtajien tapaamistilaisuus on varmistunut pidettäväksi 12.1.2016. Antti Ylinen toi
terveiset Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tilaisuudesta viime kesäkuulta.
Ammatillisessa koulutusjärjestelmässä käy tällä hetkellä iso puhuri. Järjestelmää pistetään
uusiksi. Alueasiamies edusti OAJ Pohjanmaata Porissa SuomiAreena-tapahtumassa 14.7.
Koska MOP-tilaisuudeksi suunniteltu iltajuhla Seinäjoella peruuntui, alueyhdistys on
toimittanut Pohjalaismedioille tiedotteen 5.10. vietettävän Maailman opettajien päivän
johdosta. Katsotaan, kuinka mediat päivän huomioivat.
Ajankohtaiskuulumiset
OAY-jaoston kokouksessa 31.8 olivat järjestörakenteen muutosesitys ja kuntien tilanteet
kovasti puhututtaneet paikallaolijoita. Positiivista oli se, että miltään suunnalta ei kuulunut
lomautuskaikuja. LTO-jaoston voimanponnistus on syyskuun viimeisenä viikonloppuna
Turussa järjestettävät valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät. Alueeltamme on saatu
houkuteltua mukaan kaksi bussilastillista osallistujia. 1.8. astui voimaan uusi
varhaiskasvatuslaki, jossa määrätään mm., että varhaiskasvatussuunnitelmat tekee
lastentarhanopettaja. Kolmella aikuisella on aikaisemmin ollut maksimissaan 21 lasta, nyt
24 lasta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus toisi epävakautta arkeen ja ryhmien
muodostamiseen. Jos kunnilta poistetaan velvoittavuus järjestää esiopetuksessa oleville
lapsille kokopäivätoimintaa, se vähentäisi lastentarhanopettajien työtä. Tällä hetkellä
pääkaupunkiseudulla on viidensadan lastentarhanopettajan vajaus! Ongelmaksi on
noussut myös enenevässä määrin perustettavat yksityiset päiväkodit. Työsopimukset
niissä ovat hyvin kirjavia samoin kuin työntekijöiden ammattinimikkeetkin. Heli Katajamäki
kertoi, että YLL:n väki on odottavalla kannalla sen osalta, mitä uudistusmyllerrys heidän
kohdallaan tarkoittaa. Jarmo Juupaluoma toi kokousväelle ajankohtaiskuulumiset OAJ:n
hallituksesta. OAJ:n nettisivuilta löytyvät järjestön ajankohtaiskannanotot (www.oaj.fi).
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela esitteli kokousväelle tuhdin paketin, joka käsitteli mm. OAJ
Pohjanmaan toimintaperiaatteita, pitkäntähtäimen koulutussuunnitelmia, alueasiamiehen
ajankäyttösuunnitelmaa, alueverkostojen tapaamisia, OAJ:n Joku roti –kampanjaa.
Vuoden koulutusvaikuttaja 2015
OAJ pyytää tekemään esityksiä palkittavasta henkilöstä/henkilöistä 1.11.2015 mennessä.
Mahdolliset paikallisyhdistysten esitykset pyydämme toimittamaan aluetoimistolle
taina.saikkonen(at)netikka.fi. Työvaliokunta tekee saamiensa esitysten pohjalta
ehdotuksen OAJ:lle.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous
Seinäjoella 17.11.2015, jolloin käsitellään mm. alueyhdistykselle saapuneet ansiomerkkija -mitaliehdotukset.
Tiedotteen kokoisivat Lasse Mansikka-aho ja Taina Saikkonen

