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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 17.11.2015
SEINÄJOELLA

LTO:n edustaja tiedotustoimikuntaan
Hanna Ikonen valittiin alueyhdistyksen tiedotustoimikuntaan ja koska hän on OAJ-valtuutettu,
hänet kutsutaan jatkossa myös OAJ Pohjanmaan hallituksen ja LTO-jaoston kokouksiin.
OAJ:n edustaja Akava Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmään
Paula Kotirintaa ehdotetaan Eero Paavolan tilalle Akava Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmään
vuodeksi 2016.
Alueyhdistyksen toteutunutta ja tulevaa koulutustarjontaa
Syksyn 2015 kursseja:
22.9. Motoriikan haasteet oppimisessa edunvalvontainfon kera Härmässä; osanottajia 62
26.-27.9. LTO-päivät Turussa
1.-2.10. YT-kurssi Jyväskylässä, osanottajia Pohjanmaalta 27
2.-3.10. NOPE-kurssi Vaasassa, 25 osanottajaa
7.10. Minustako tulevaisuuden toimija -jatkotapaaminen Härmässä; 9 osallistujaa
11.11. Eläketietouskoulutusta Vaasassa, osanottajia 85
8.12. AMK- ja yliopistoväen koulutustapahtuma Vaasassa, osanottajia 43
Tulossa 2016:
-Ammatillisen koulutuksen päättäjätapaaminen Härmässä 21.1.2016
-Yhteysopettajatilaisuus Kurikassa 26.1.2016
-Järjestöstartti X-FILES Vaasassa 19.-20.2.2016
-Mistä meille maksetaan –koulutukset
-Edu-infot helmikuussa Pedersöressä ja Alavudella
-Liikettä keholle 19.3.2016 ja 2.4.2016 Härmässä
-Ammatillisten ajankohtaisilta/Markku Perttunen asiantuntijana
-Lähiesimieskoulutukset 2016, Hotelli Lakeus Seinäjoki:
keskiviikko 9.3.2016 LTO Illalliset eli päiväkodinjohtajat
aihe: Pedagoginen johtajuus
keskiviikko 30.3.2016 YSI Illalliset eli perusopetuksen ja lukioiden rehtorit
aihe: Työajan haasteet
keskiviikko 6.4.2016 OAO Illalliset eli ammatillisen toisen asteen lähiesimiehet
aihe: Alueellinen koulutustarjonta
keskiviikko 20.4.2016 YLL Illalliset eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lähiesimiehet
keskiviikko 27.4.2016 Vapaan sivistystyön illalliset eli vapaan sivistystyön lähiesimiehet ja
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rehtorit
aihe: Vuosityöaika ja opettajien jaksaminen
Tiedotustoiminta
Tiedotussihteeri sai kiitosta läsnäolijoilta hyvästä syksyn opettajalehdestä. Paikallaolijat
kehuivat mm. hyvää taittoa, laaja-alaista materiaalia, joka houkutti lukemaan sekä runsasta
ruotsinkielistä sisältöä. Seuraavaan lehteen heitettiin juttuvinkeiksi esim. eduskuntavierailua,
maahanmuuttajien kotouttamista/valmistavaa opetusta ja koulutuskaffeja. Lasse Mansikka-aho
oli osallistunut OAJ:n tiedottajakoulutukseen. Koulutuksen yhteydessä oli vierailtu yleisradiossa
ja osallistuttu ammattiliittojen yhteiseen mielenilmaukseen, jonka yhteydessä Lasse oli tehnyt
10 radiohaastattelua! Eri alueyhdistysten tiedottajat olivat myös verkottuneet ja perustaneet
Facebook-ryhmän nimeltä Alueelliset digivelhot.
OAJ:n järjestörakenteen kehittäminen
Järjestörakenteen kehittämistyöryhmän esitykseen oli tullut jonkin verran kommentteja. Suurin
osa kommenteista oli tullut jaostoilta, mutta esim. Vaasan paikallisyhdistys oli ollut aktiivinen ja
antanut myös näkemyksensä asiasta. Puheenjohtaja Ari Rousu laatii 18.11. yhteenvedon
alueemme näkökannasta. Järjestörakenteen kehittämisestä todettiin vielä, että OAJ ei voi
ohjata pakolla sanellen paikallisyhdistysten toimintaa, vaan eri paikkakunnilla erilaiset mallit
ovat osoittautuneet toimiviksi.
Vaikuttamistoiminta
-Kansanedustajien koulutuskaffi-tilaisuudet syksyllä 2015: 14.9. Seinäjoella (osallistui Paula
Risikko), 19.10. Vaasassa (osallistui Joakim Strand) ja 16.11. Kokkolassa (osallistuivat Jutta
Urpilainen ja Tuomo Puumala )
-16.9.2015 Härmässä sivistystoimenjohtajien tapaamistilaisuus. Osallistujia luennoitsijoiden
lisäksi 15.
-Maakuntajohtajien tapaamistilaisuus alkuvuonna 2016.
-KLL:n liittokokous ja strategiapäivät 18.-20.9.2015 Seinäjoella. Alueasiamies Tuula Ala-Lantela
ja liikuntavastaava Risto Haverinen osallistuivat.
-Alueasiamies Tuula Ala-Lantela osallistui kutsuvieraana 17.11.2015 FSL:n tilaisuuteen
Tampereella
-24.11.2015 alueasiamies osallistuu FSL:n järjestämään luottamusmiesten ja paikallisten
yhdistysten puheenjohtajien neuvottelupäivään Vaasassa.
-Opetusministerin tapaaminen Helsingissä 3.12.2015 klo 15.00. Päähuoli: ammatillisen
koulutuksen säästöt. Alueyhdistyksen edustajina tapaamiseen osallistuvat Ari Rousu, Tuula AlaLantela, Antti Ylinen, Inger Damlin, Margareeta Verronen, Monika Koivumäki, Heli Katajamäki,
Tiina Hagström, Timo Rajaniemi, Matti Sippola ja Kari Nieminen.
-OAJ Pohjanmaa ständillä 20.-21.1.2016 Opinlakeus-messuilla Seinäjoella ja Ready4lifemessuilla 5.4.2016 Järvi-Pohjanmaalla.
-Päätettiin ehdottaa ensi syksyn OAJ on the Road- tapahtumapaikaksi Kokkolaa ja
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päivämääräksi 4.10 tai 3.10.
-16.1.2016 Seinäjoella pidetään perinteiset Opettaja-päivät.
-HUOM! Muistakaa hakea Koulut kuntoon –avustukset vuodelta 2015!
MOP-tilaisuus 2015
Todettiin, että vaikka iltajuhla 9.10.2015 peruuntui liian tiukan ilmoittautumisaikataulun ja ehkä
ajankohdankin vuoksi juuri ennen syyslomaa, medianäkyvyyttä kuitenkin saavutettiin. Päätettiin
olla järjestämättä syksyllä 2016 erillistä iltajuhlaa päivän tiimoilta, vaan esim. yhdistetään MOP
OAJ on the Road:n kanssa.
Jaostojen kuulumiset
LTO-jaostolla oli ollut viimeisin kokous 27.10. Härmässä. Kokouksessa oli noussut esille monia
ajankohtaisia aiheita mm. lastentarhanopettajapäivämatka Turkuun, vuoden 2016 seminaarin
suunnittelu, päiväkodinjohtajien huomioiminen, uusi varhaiskasvatuslaki, subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja sen vaikutus päiväkodin johtajien työmäärään ja
mahdolliset vuosityöaikakokeilut. OAO-jaosto kokoustaa 10.12. Heidän kohdallaan on
menossa nyt valtava myllerrys. YT-menettelyjä käydään jo useampaan kertaan. Leikkaustarve
ammatillisesta koulutuksesta on jopa 190 milj. Se saattaa tarkoittaa 4000 opettajan katoamista
työpaikoilta. Ilmeisesti Helsinki, Turku ja Tampere säästyvät suuremmilta leikkauksilta,
maakunnat eivät. Vaasa-Kokkola Seinäjoki -akselilla sopeuttamistarve lähivuosina tullee
olemaan 10 milj. Lisäksi tällä opetussektorilla puhuttavat mm. osakeyhtiöittäminen,
opintopisteet sekä aikuis- ja ammatillisen koulutuksen yhdistäminen. Päätettiin järjestää
pikaisesti, viimeistään tammikuun puolessa välissä, tilaisuus ammatillisen koulutuksen
toimijoille. YLL-jaostolla oli 16.11. kokous. Hiljattain oli ollut yliopistopäivät, joissa oli kuultu
hyviä alustuksia ajankohtaisista aiheista. Tulevaisuudessa siintää yliopistojen jakautuminen
huippuyliopistoihin ja perusyliopistoihin. Se, mistä heidän kohdallaan lähitulevaisuudessa
leikataan, on vielä epäselvää. Vaasan yliopistossakin on alkanut YT:t, jotka koskevat 25
henkilöä. Kohdennus on nyt muuhun kuin opetushenkilöstöön ja se pyritään toteuttamaan ilman
irtisanomisia, siis eläköitymisten kautta.
Ajankohtaiskatsaukset
Jarmo Juupaluoma totesi, että TUPA-toimikunnassa on käsittelyssä vuosityöaikakokeilun
sopimushahmotelma, jonka suhteen OAJ:n ja KT:n kannat ovat lähestymässä. Uuden OPS:n
tiimoilta opettajat joutuvat tulevaisuudessa tekemään entistä enemmän yhteistyötä.
Vuosityöaika takaisi sen, että kaikki työ tehtäisiin työajalla. Matti Sippola toi terveisiä
koulutuspoliittisesta toimikunnasta, jonka kokous oli ollut 16.11. Hän toi esille mm. seuraavia
asioita: OAJ oli ollut kuultavana valtion vuosien 2016-2019 talousarviokäsittelyssä,
opettajankoulutuksen kehittäminen on eräs kärkihankkeista, korkeakoulujen
tulossopimusneuvottelut, sote-ratkaisu, OAJ:n laatima kotoutumiskompassi, 2.asteen
koulutuksen reformi, Osaava-hankkeen tulo loppusuoralle, yhteiskuntasopimus, eläkeuudistus
jne.
3

Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka

Kokoustiedote
5/2015
8.12.2015

Minna Herttua-Niemi toi kokousväelle terveiset järjestötoimikunnasta.
Työttömyyskassamenoissa oli 10 milj. enemmän ylitystä kuin viime vuonna! Järjestörakenteen
kehittämisestä pidetään seminaari 10.12. OAJ on the Road jatkuu ensi vuonnakin ja Joku Roti –
kampanja pyrkii aktivoimaan jäseniä edunvalvonnallisesti ja työhyvinvoinnillisesti.
Mielenilmauksesta on kerätty palautetta ja niistä on tehty koonti. MOP-tapahtumien missiona on
ollut positiivinen opettajuus. Uusi koulutusesite ”OAJ kouluttaa” on nähtävillä myös
www.oajpohjanmaa.fi -sivuillakin. 23.11. on Akavan liittokokous, jossa JUKO pj. kisassa on
mukana toistaiseksi vain Olli Luukkainen.
Lopuksi Jarmo Juupaluoma kertoi vielä syysvaltuuston asioista. OAJ:n suunnitteluasiakirjoja
ollaan uudistamassa. Uudistus vaatii myös OAJ:n sääntöjen muutamista, sillä nykyinen tilanne
on kirjattuna säännöissä. Myös arvot tullaan päivittämään. Esille noussee taas myös valtuuston
koon ja hallituksen koon muuttaminen. Muutokseen tarvitaan 2/3 enemmistö
äänestystilanteessa. Tuttuun tapaan OAJ:n talousarvio on myös tulossa käsittelyyn.
Leikkaukset, irtisanomiset, työttömyyskassamaksujen kasvu, koulutuskulujen kasvu Akava-talon
remontista johtuen jne. rassaavat taloutta. Onneksi sijoitusten tuotot ovat olleet suhteellisen
hyviä. Opettaja-lehden ilmestymiskertoja vähennetään 22:een nykyisestä 30. Lehdessäkin niin
kuin muussakin printtimediassa näkyy ilmoituskulujen lasku viime aikoina..
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 2016
OAJ Pohjanmaan vuosikokous järjestetään Härmässä todennäköisesti 21.4.2016. OAJ:n
erityisasiantuntija Jaakko Salo on lupautunut puhujavieraaksi.
Kehittämiskeskus Opinkirjon alueyhdyshenkilön nimeäminen
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen yhdyshenkilöksi valittiin tiedotussihteeri Lasse Mansikkaaho.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on Härmässä 19.1.2016.

Yhteistyöstä kiittävät ja rauhallista joulunaikaa toivottavat
Lasse Mansikka-aho & Taina Saikkonen
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