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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
22.3.2016 ISOSSAKYRÖSSÄ
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen ja loi katsauksen vallitsevaan
työmarkkinatilanteeseen.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Myönnettiin OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Liisa Mäkiniemelle
Kauhavalta ja päätettiin puoltaa Susanne Wickströmille Kokkolasta hopeista
ansiomerkkiä kultaisin lehvin. Muistakaa ansioituneita jäseniänne OAJ:n ansiomerkein ja
-mitalein!
Alueyhdistyksen toteutunut ja tuleva koulutustarjonta
26.1. Yhteysopettajakoulutusta Kurikassa (12 osall.)
18.2. KVTES Edu-infot Pedersöressä (22 osall.) ja 22.2.Alavudella (24 osall.)
19.-20.2. Järjestöstartti X-FILES 2016 Vaasassa (48 osall.)
Jäsentilaisuudet neuvottelutilanteesta Vaasassa 10.2. ( 65 osall.), Kokkolassa 11.2. (31
osall.) ja Seinäjoella 18.2. (32 osall.) (Vaasassa ja Kokkolassa myös ruotsinkieliset
tilaisuudet)
15.3. Digihien hinta Kokkolassa (46 osall.)
19.3. (45 osallistuja) ja 2.4. ( 50 osall.) Liikettä keholle -virkistyspäivät Härmässä
4.4. JOKU ROTI -elokuvailta Kaustisella (42 osall.), 19.4. Ylistarossa (42 osall.)
8.-9.4. NOPE-kurssi Vaasassa (OAJ) (26 osall.)
14.-15.4. Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä (OAJ)
Lähiesimieskoulutukset Seinäjoella hotelli Lakeudessa:
9.3.2016 LTO Illalliset eli päiväkodinjohtajat
aihe: Pedagoginen johtajuus (37), Anitta Pakanen
30.3.2016 YSI Illalliset eli perusopetuksen ja lukioiden rehtorit
aihe: 2020-luvun oppimisen suunta/stj. Peter Johnson (22)
6.4.2016 OAO Illalliset eli ammatillisen toisen asteen lähiesimiehet
aihe: Alueellinen koulutustarjonta (17), Kirsti Hietaranta
20.4.2016 YLL Illalliset eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lähiesimiehet
aihe: Yhteistyökuviot & työehtosopimukset vaativassa ajassa (15)
27.4.2016 Vapaan sivistystyön illalliset eli vapaan sivistystyön lähiesimiehet ja rehtorit
aihe: Vuosityöaika ja opettajien jaksaminen (14), Sannasirkku Autio
23.5 Valmistuvien info Kokkolassa
4.-5.8. Rehtorien kesäpäivät Kauhajoella
Lokakuussa Lastentarhanopettajien seminaari Härmässä
Toimijakoulutusta syksyllä
6.9.Yhteysopettajakoulutusta Webex-etäkoulutuksena

27.-28.10. YT-kurssi Kokkolassa
1.11. Yleisöluento Seinäjoella Törnävä-salissa
9.11. Eläketietoutta Seinäjoella
Liikettä keholle -koulutuksiin mahtui tällä kertaa kaikki halukkaat. JOKU ROTI –
elokuvaillat toteutuvat Kaustisella ja Ylistarossa. Syksyllä 2016 JOKU ROTI –elokuvaillat
jatkuvat 2 tilaisuudella. Vuoden 2017 Xfile-koulutuksen yhtenä aiheena on paikallinen
sopiminen ja myös Eija-Irmeli Lahtea on pyydetty kouluttajaksi teemalla ”Oman
ammattitaidon esille nostaminen”.
Vuonna 2015 OAJ Pohjanmaan järjesti 26 tilaisuutta, jotka houkuttelivat liikkeelle n. 1000
jäsentä!
Tiedotustoiminta
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho esitteli kokousväelle tiedotusasioita. Pohjanmaan
Opettaja –lehden uusin numero ilmestyy 8.4. Seuraavaan alueyhdistyksen hallituksen
kokoukseen mennessä tiedotussihteeri lupasi päivittää OAJ Pohjanmaan
viestintäsuunnitelman OAJ:n antamien ohjeistusten pohjalta. Nettivastaava Antti
Hynönen totesi, että kävijämäärät ovat nousseet nettisivuillamme ilahduttavasti. Hän
arveli syyksi mm. sen, että Facebook-sivuilta oli uusi linkitys OAJ Pohjanmaan nettisivuille
www.oajpohjanmaa.fi.
Vuosikokous Härmässä 21.4.2016
Hyväksyttiin kokousmateriaalit vuosikokoukselle esitettäviksi. Vuosikokousilmoittautumiset
meneillään. Tällä hetkellä ilmoittautuneita 43. Matti Sippola kertoi tässä kohtaa alueemme
Opettajapäivistä. Kesäyliopisto yrittää vielä kartoittaa kuntien sitoutuneisuutta ensi vuoden
päivien osallistumiseen ennen lopullista päätöstä päivien kohtalosta puoleen tai toiseen.
Taloudenhoitaja Taina Saikkonen ilmoitti lisäksi, että tämä on hänen viimeinen vuotensa
yhdistyksemme taloudenhoitajana. Hän toivoi, että hakuprosessi uuden henkilön
löytämiseksi käynnistettäisiin heti. Taina Saikkonen eläköityy vasta 2018 syksyllä, mutta
uusi taloudenhoitaja aloittaisi jo 1.1.2017.
Vaikuttamistoiminta/Järjestöyhteistyö
Seinäjoen koulutuskaffi-tilaisuuteen 15.2 ei osallistunut kansanedustajia. Sama tilanne
oli 14.3 Vaasassa. Kokkolan koulutuskaffeille 11.4 on ilmoittautunut kansanedustaja Mika
Lintilä. Alueasiamies on tehnyt kyselyn alueemme kansanedustajille tiedustellaksemme
kansanedustajille sopivista yhteydenpitomuodoista. Maakuntajohtajien tapaaminen 12.2
Härmässä oli onnistunut, vaikka paikalla oli vain kaksi kolmesta mahdollisesta
maakuntajohtajasta. Myönnettiin Koulut kuntoon –avustukset, joista on tieto lähetetty ao:lle
yhdistyksille.
Jaostojen kuulumiset
OAY-jaoston osalta jaoston sihteeri referoi 8.2.2016 olleen kokouksen pöytäkirjan.
Kokouksen tärkein asia oli ollut ehdokkaiden nimeäminen OAJ.n hallitukseen ja
toimikuntiin. Puheenjohtaja Ari Rousu on mukana Helsingissä 30.3. vaalia valmistelevan
toimikunnan istunnossa, jossa käsitellään näitä ehdokkuuksia. Antti Ylinen kertoi
kokousväelle OAO-jaoston kuulumiset. Säästötavoitteet ovat todella rajut ja
kouriintuntuvat. Arviolta 5000 ammatillista opettajaa menettää lähitulevaisuudessa
maassamme työpaikkansa. Koulutusleikkaukset ovat todella menneet yli sietokyvyn.
Monika Koivumäki toi lastentarhanopettajajaoston terveiset. He ovat pyrkineet

kartoittamaan, moniko kunta on ottanut käyttöön subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajoittamisen. Tavoite on saada kaksi lastentarhanopettajaa ryhmiin. Uusi päivähoitolaki on
lisännyt lastentarhanopettajan tehtäviä. Edu-infoissa on ollut hyvin väkeä.
Lastentarhanopettajien esimiesillalliset olivat onnistuneet hyvin. Valtakunnallista
varhaiskasvatuspäivää on vietetty työn merkeissä pedagogista osaamista esille tuoden.
Ensi syksyn LTO-seminaari on jo työn alla. YLL:n kuulumiset kertoi Heli Katajamäki. YT:t
ovat Vaasassa toistaiseksi ohi. Ne eivät koskeneet opettajia, mutta määräaikaisuuksia ei
esim. ole uusittu ja rekrytointikielto on parhaillaan päällä. Näin ollen tuntiopettajuus
lisääntyy. Keväälle tai syksylle olisi tarkoitus saada järjestettyä jotain koulutusta.
Alueasiamiehen katsaus
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela toi ajankohtaisterveiset omalta saraltaan. Muutama
paikallisyhdistysvierailu on takana ja konferenssit on saatu sovittua. Joku Roti-elokuvaillat
on suunniteltu ja niistä on kevään osalta tiedotteet jo lähteneet. Esimiesillalliset ovat pian
pidetty. Alueasiamies oli laatinut Koulutuksien ja tilaisuuksien järjestäjän muistilistan, jottei
mikään oleellinen seikka jäisi käytännön järjestelyissä huomioitta.
OAJ on the Road Kokkolassa 3.10.2016
Tiina Hagström toimii alueyhdistyksen yhdyshenkilönä OAJ:n suuntaan.
Ajankohtaiskatsaukset
Jarmo Juupaluoma aloitti ajankohtaiskatsaukset keskittyen kilpailukykysopimukseen,
Suomen malliin, paikallisen sopimisen lisääntymiseen, vuosittaisen työajan
lisääntymiseen, uuteen keskusjärjestöön, OAJ:n järjestörakenteen kehittämistyöryhmän
loppuraporttiin, OAJ:n sääntöjen tarkistamiseen, OAJ:n valtuuston kokoon ja
vuosityöaikakokeiluihin. Matti Sippola nosti omalta sektoriltaan esille mm. digiloikan, tasaarvon koulutuksessa, lukio-opetuksen tuntijakokokeilun sekä taiteen perusopetuksen
OPS:n uudistamisen. Kari Nieminen kertoi mm. lukiokokeilusta, työajan pidentymisestä,
työn vastaanottamisvelvoitteen muuttumisesta ja Kangasalan OTO-asian viemisestä
työtuomioistuimeen. Minna Herttua-Niemi toi terveiset järjestötoimikunnasta. SOOL oli
mm. jättänyt kannanoton, jossa vastustettiin kelpoisuuksien alentamisia ja
kontaktiopetuksen vähentämisiä. Järjestövalmiusinfot oli koettu hyviksi ja erittäin
ajankohtaisiksi. Educa 2017 etenee teemalla ”Jokainen on arvokas, kukaan ei ole nolla”.
”Me teemme sen” -haastekampanja toimii Suomi 100 vuotta -teemavuoden avauksena.
Muut asiat
Käytiin keskustelu Webexin hyödyntämisestä kokous- ja tilaisuusjärjestelyissä. Päätettiin
lähteä kokeilemaan asiaa pienimuotoisesti. Todettiin, että Webexin käyttö vaatii kunnon
tekniikkaa. Webex toimii hyvin pienissä asioissa, mutta se ei korvaa henkilökohtaista
kohtaamista ja se on hankala laajoissa asiakokonaisuuksissa.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on 2.5.2016 Kokkolassa.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho (lassema(at)suomi24.fi) ja Taina Saikkonen

