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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 19.1.2016
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen. Hän toivotti läsnäolijat tervetulleiksi aloittamaan
uutta edunvalvontavuotta. Erilaisia uhkakuvia leijuu paljonkin ilmassa, mutta yritetään selviytyä
niistä parhaalla mahdollisella tavalla.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Saapuneita ansiomerkki- tai mitaliehdotuksia ei ollut. Puheenjohtaja esitti toiveen, että
yhdistykset aktivoituisivat tällä saralla. Ansiomerkkien ja –mitalien hakulomakkeet löytyvät
OAJ:n kotisivuilta www.oaj.fi Ehdotukset lähetetään aluetoimistolle taina.saikkonen(at)netikka.fi.
Alueyhdistyksen koulutustarjontaa
26.1. Yhteysopettajakoulutusta Kurikassa (12 osanottajaa)
18.2. KVTES-Edu-infot (18 ilmoittautunutta) Pedersöressä ja 22.2. Alavudella (21 ilmoitt.)
19.-20.2. Järjestöstartti X-FILES 2016 Vaasassa (49 ilmoittautunutta)
15.3. Digihien hinta Kokkolassa (27 ilmoittautunutta)
19.3. ja 2.4. Liikettä keholle -virkistyspäivät Härmässä (105 ilmoittautunutta, joista 79
ensikertalaisia)
8.-9.4. NOPE-kurssi Vaasassa
14.-15.4. Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä
27.-28.10. Alueelliset YT-päivät Kokkolassa
9.11. Eläkekoulutusta Seinäjoella
Lähiesimieskoulutukset Seinäjoella hotelli Lakeudessa:
9.3.2016 LTO Illalliset eli päiväkodinjohtajat
aihe: Pedagoginen johtajuus
30.3.2016 YSI Illalliset eli perusopetuksen ja lukioiden rehtorit
aihe: 2020-luvun oppimisen suunta/stj. Peter Johnson
6.4.2016 OAO Illalliset eli ammatillisen toisen asteen lähiesimiehet
aihe: Alueellinen koulutustarjonta
20.4.2016 YLL Illalliset eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lähiesimiehet
aihe: Yhteistyökuviot & työehtosopimukset vaativassa ajassa
27.4.2016 Vapaan sivistystyön illalliset eli vapaan sivistystyön lähiesimiehet ja rehtorit
aihe: Vuosityöaika ja opettajien jaksaminen
10.2. Vaasassa (69 ilmoittautunutta), 11.2. Kokkolassa (27 ilmoittautunutta) ja 18.2. Seinäjoella
(25 ilmoittautunutta) OAJ:n jäsentilaisuudet neuvottelutilanteesta.
Koulutustiimi oli läpikäynyt syksyn 2015 osalta toteutuneiden kurssien hinnat ja kurssilaisten
antamat palautteet, joita koulutussihteeri esitteli myös hallitukselle. Kurssilaisten mielipiteet
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olivat sekä positiivisia että rakentavan kriittisiä. Ihmiset kokevat asiat eri tavalla, joten kaikkia
emme täysin pysty huomioimaan. Yhteysopettajat ovat tärkeitä tiedotuslinkkejä
yhdistystoiminnassa ja olisi tärkeää saada heidät erittäin aktiivisesti mukaan paikallisyhdistysten
toimintaan. 19.2.-20.2. Vaasassa pidettävään X-files järjestöstarttiin toivottiin paikalle runsaasti
myös toimihenkilöitä, jotta väki tulisi tutuksi jäsenistölle ja tilaisuudessa voitaisiin solmia suoria
vierailukutsuja. OAJ:n toivoma varhaiskasvatuksen kenttäkierros toteutettaneen huhtikuussa tai
vasta syksyllä. Joku Roti -kampanjan tiimoilta tullaan järjestämään AY-tietoiskullan höystettyjä
elokuvailtoja eri puolilla aluettamme. Paikallisyhdistyksille on lähetetty kysely heidän
tarjoamistaan koulutuksista 2015.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen
toimintaseminaari Tampereella 21.11.2015
Seminaariväki teki tiivistä työtä koko seminaaripäivän. Esille tulleita ajatuksia ja ideoita pyritään
hyödyntämään, jatkojalostamaan ja toteuttamaan tulevassa toiminnassa. Joitain selkeitä
linjauksiakin tehtiin. Esimerkiksi se, että ei ole järkevää yhdistää alueasiamiehen ja
toimistosihteerin tehtäviä toimistosihteerin eläköityessä parin vuoden kuluttua. Tilanne olisi liian
haavoittuvainen, jos yhden ihmisen takana olisi yllämainittujen tehtävien yhdistelmä.
Ammatillisen puolen tilanne on nyt kaikkein suurimmassa myllerryksessä. Alueyhdistyksen
hallitus on pyrkinyt tilanteen kartoittamiseen ja eri toimipisteiden yhteisen hyvän löytämiseksi.
Niin työntekijöiden, ammattiyhdistysaktiivien kuin oppilaitosten johdon edustajien yhteen
saattaminen on nyt ammatillisen jaoston vastuulla.
Tiedotustoiminta
Todettiin, että yhdistyksellä on toimivat nettisivut ja Facebook-sivut. Lasse Mansikka-ahon
ohella Facebook-sivujen päivitysoikeudet annettiin Matti Sippolalle, Miia Rauniolle, Timo
Rajaniemelle ja Heli Katajamäelle. Nettisivuilla aletaan julkaista säännöllisesti puheenjohtajien blogi –palstaa, jonka kirjoittamiseen osallistuvat Ari Rousun ohella kaikki
varapuheenjohtajat. Käykääpä tutustumassa www.oajpohjanmaa.fi!
Vaikuttamistoiminta/Järjestöyhteistyö
Päätettiin järjestää kansanedustajien Koulutuskaffi-tilaisuudet suunnitellusti niin Seinäjoella,
Vaasassa kuin Kokkolassakin. Vaikka tilaisuuksiin on tullut vain muutama kansanedustaja, ovat
ne olleet hedelmällisiä ja rauhassa toteutuneita keskustelutilaisuuksia. Jaostojen puheenjohtajat
ja mahdollisesti myös alueasiamies osallistuvat maakuntajohtajien tapaamiseen 12. helmikuuta.
Eduskunnassa vierailtiin 3.12.2015. OAJ toteuttaa OAJ on the Road -tapahtuman
alueyhdistyksen esityksestä Kokkolassa syksyllä 2016. Tilaisuuden lopullinen päivämäärä ei ole
vielä tiedossamme. Päätettiin varata alueyhdistyksen talousarvioon perinteiseen tapaan 15 000
€ paikalliseen vaikuttamistoimintaan tarkoitettua Koulut kuntoon –rahaa, jonka hakemisesta
jäsenyhdistykset ovat jo saaneet tiedotteen.
Jaostojen kuulumiset
OAY-jaosto pitää kevään ensimmäisen kokouksensa 8.2. Kokouksessa käydään läpi YSIehdokkaat OAJ:n hallitukseen, valtuuston puheenjohtajistoon ja eri toimikuntiin. Lisäksi
perinteiseen tapaan jaostossa kuunnellaan kentän kuulumisia. Onneksi mistään ei ole
kantautunut huhuja lomautuksista. Monika Koivumäki toi LTO-jaoston terveiset kokoukselle.
Uuden varhaiskasvatuslain tuomien käytännön muutosten osalta kunnissa on odottava
tunnelma; miten vaikuttaa esim. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ja miten toteutuu
aikuinen -lapsi suhdeluku. Kun säästöt oikein iskevät, saadaanko edes kaikki lain velvoittavat
tehtävät tehdyksi. Ryhmiä lopetetaan ja siirrellään paikasta toiseen. Lastentarhanopettajien
suunnitteluaikaa ollaan kiristämässä. Säästöt ja hallituksen mahdolliset pakkolait tulevat
koskettamaan lastentarhanopettajia monella tapaa. Jaosto pitää seuraavan kokouksensa 17.2.
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OAO -jaoston kuulumisista kertoi Antti Ylinen. Ammatillisten koulutuksen päättäjätapaaminen
21.1. Härmässä jouduttiin peruuttamaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Helmi-maaliskuulla on
asian suhteen uusi yritys. Antti Ylinen otti esiin vielä vuosityöaikakokeilut, isompien
koulutusorganisaatioiden hallintojen purkamisen, vakituisten työsuhteiden pilkkomisen
määräaikaisiksi sekä oppilaitosten osakeyhtiöittämisen. Jaosto ei vielä ollut kokoontunut
kuluvana vuonna. Heli Katajamäki toi YLL -jaoston terveiset. Heidänkin sektorilleen on tulossa
valtavasti muutoksi, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä aika pimennossa. Vaasan YT:t koskevat
heidän talossaan muuta kuin opetushenkilöstöä tällä hetkellä, joskin saksan kielen opetus
loppunee. YLL:n ja AMK:n yhteiskoulupolkua viritellään siten, että alkukoulutuksessa joissain
tutkinnoissa olisi kaksi ensimmäistä koulutusvuotta yhteisiä ja vasta sen jälkeen kolmannella
vuodella tehtäisiin lopullinen valinta. Miten laajasti tällainen joustava koulupolku toteutuu
tulevaisuudessa, jää nähtäväksi. Marssijärjestys uudistuksissa on myös mielenkiintoinen.
Päätökset tehdään ylhäältä käsin ja vasta sitten valitaan työryhmiä pohtimaan muutoksia.
Nähtäväksi jää, miten vaikutukset sitten koskettavat opetushenkilöstöä.
Ajankohtaiskatsaukset
Jarmo Juupaluoma kertoi, että työmarkkinoilla eletään jännittäviä hetkiä. Onnistuvatko
yhteiskuntasopimusneuvottelut vielä vai ajaudutaanko pakkolakeihin? Mikäli pakkolait astuvat
voimaan, joutuvat maksumiehiksi pitkälti julkisen sektorin naisvaltaiset alat. Lähitulevaisuus
näyttää miten käy. Vuosityöaikakokeilusuunnitelmat ovat edelleen kesken. Mukana olisi 6-7
kuntaa ja 20 peruskoulua. Mikäli asian suhteen ei saada pikaisesti ratkaisua, kokeilut siirtyvät.
Helmikuulla järjestetään pikaisesti järjestökierros otsikolla ”Mistä työmarkkinatilanteessa on
nyt kysymys?” Päätettiin järjestää alueella kolme tilaisuutta eli Vaasassa 10.2., Kokkolassa
11.2. ja Seinäjoella 18.2. Matti Sippola toi terveiset niin koulutuspoliittisesta kuin
pedagogisestakin toimikunnasta. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohje on valmistunut
joulukuussa. Opettajan oikeusturvan kannalta olisi hyvä, että kaikki perehtyisivät siihen. OAJ on
laatinut ohjeistuksen alle 18-vuotiaan oppilaan liikkumisesta opetuspaikoille. Myös siihen on
kaikkien syytä perehtyä erittäin huolella. Tärkeää on merkitä menettelytavat vuosisuunnitelmaan ja saatava niihin suostumus vanhemmilta. Opintopolku.fi -sivusto on todettu
toimivaksi. Matti kertoi myös Koulutuksellisesta tasa-arvokyselystä ja OAJ:ltä pyydetystä
lausunnosta SOTE-uudistukseen. Hän oli koonnut lisäksi runsaan linkkipaketin ajankohtaisista
aiheista.
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 2016
Kokous pidetään 21.4.2016 Härmässä. Vierailijaksi on lupautunut OAJ:n erityisasiantuntija
Jaakko Salo.
Alueasiamiehen työaika
Hyväksyttiin esitys alueasiamiehen työajan lisäämisestä kahteen päivään 1.8.2016 alkaen.
OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraava kokous
22.3.2016 Isossakyrössä

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Taina Saikkonen
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