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OAJ POHJANMAAN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYSTYMISKOKOUS
KOKKOLASSA 2.5.2016
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen. Minna Herttua-Niemeä muistettiin kokouksen
aluksi 3.5. olevan merkkipäivän johdosta.
Ajankohtaiskatsaukset
Puheenjohtaja Ari Rousu referoi Jarmo Juupaluoman kokoamaa, kattavaa tietopakettia
nostaen siitä esille kilpailukykyneuvottelujen sisältöä, vuosityöaikakokeilujen
neuvottelutilanteen, maan hallituksen kehysriihen, OAJ:n viimeaikaiset julkaisut, OAJ:n
sääntöjen päivittämisen, järjestörakenteen kehittämisen ja kuntavaaleihin
valmistautumisen. Matti Sippola jatkoi omalta osaltaan ajankohtaisilla terveisillä. Hän
totesi, että lakisääteisten lomien aikana ei voi lomauttaa eli kesä-, joulu- ja hiihtolomien
aikana. Sen sijaan syysloma on ongelmallinen. Mikäli VESO-päiviä siirretään syyslomalle,
niiden osalta lomautus on mahdollinen. Työtuomioistuimen käsittelyssä on edelleen
Kangasalan tapaus, jossa haetaan ennakkotapausta sille, voidaanko opettaja määrätä
OTOilemaan, mikäli otoilutarve on tiedossa hyvissä ajoin ennakolta. Matti Sippola pyysi
tutustumaan (www.oaj.fi –sivuilla) ja tilaamaan/kopioimaan OAJ:n kahden vuoden sisällä
julkaisemia erinomaisia julkaisuja ja toimittamaan niitä myös päättäjille.
”Nuorisonavigaattori”, ”Kotoutumiskompassi”, ”Askelmerkit digiloikkaan” ja ”Tasa-arvon
tiekartta” ovat herättäneet kiinnostusta myös maamme rajojen ulkopuolella. Kaikki julkaisut
on helposti luettavissa myös OAJ:n nettisivuilla. Minna Herttua-Niemi toi terveiset 12.4.
pidetystä järjestötoimikunnan kokouksesta. Tarkoitus on päästä työnantajakohtaisiin
paikallisyhdistyksiin ja homman käyntiin saattamiseen annettaisiin starttirahaa. Meneillään
on OAJ:n suunnitteluasiakirjojen uudistaminen ja sääntöjen päivittäminen.
Opettajarekisteri pyritään vihdoin tekemään mahdollisesti yhteistyössä jonkun
viranomaistahon kanssa. Minna Herttua-Niemi käsitteli myös valtuustoasioita, joiden
suhteen kokousväki myös evästi paikalla olevia valtuutettuja. Paikallaolijoita puhutti mm.
ikuisuuskysymys valtuuston oikeasta koosta ja edustettavuuden toteutumisesta. Järjestöja viestintätoimikuntien yhdistäminen ei liene tarkoituksenmukaista, sillä molemmat ovat
isoja toimikuntia. Jäsenhankinta-asiat ovat aina ajankohtaisia. Kehitteillä on mm.
sähköinen alusta, jossa olisi helppo liittyä järjestöön. Todennäköistä on, että pitkään
hiottua uutta keskusjärjestöä ei synnykään. Kuntavaaleihin toivottiin lähtemään mukaan
monta aktiivista jäsenkuntamme edustajaa. OAJ:n positiivinen tilinpäätös johtui
sijoitustoiminnan hyvästä tuloksesta, varsinainen toiminta oli reilusti miinuksella. Ari Rousu
totesi, että varsinainen toiminta tulisi kattaa jäsenmaksutuotoilla.
Hallituksen henkilövalinnat
Toimikausi vuosikokoukseen/järjestäytymiskokoukseen 2017 saakka.
1.varapuheenjohtaja Antti Ylinen (OAO), joka myös ilmoitetaan

OAJ:hin, sillä OAJ:n kirjauksissa on paikka vain yhdelle
varapuheenjohtajalle.
Varapuheenjohtaja Maria Hartman-Salminen (FSL)
Varapuheenjohtaja Monika Koivumäki (LTO)
Varapuheenjohtaja Heli Katajamäki (YLL)
Sihteeri: Paula Kotirinta
Taloudenhoitaja: Taina Saikkonen (31.12.2016 saakka)
YT- ja koulutusassistentti: Tuula Ala-Lantela
Koulutussihteeri: Miia Raunio
Tiedotussihteeri ja Opinkirjon yhteyshlö: Lasse Mansikka-aho
Nettivastaava: Antti Hynönen
Yhdistystietouskouluttaja: Outi Pyykkö
Alueasiamies: Tuula Ala-Lantela
Liikuntavastaava: Risto Haverinen
Käännöstyö: hankitaan ostopalveluna
Alueyhdistyksen nimenkirjoittajiksi valittiin pj + vpjt + sihteeri ja taloudenhoitaja.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokoukseen/järjestäytymiskokoukseen 2017
saakka. Taina Saikkoselle alueyhdistyksen taloudenhoitajaksi haetaan parhaillaan
seuraajaa.
Alueyhdistyksen työryhmien/toimikuntien ja toimikuntien jäsenten valitseminen
TYÖVALIOKUNTA:
Pj. + kaikki varapj:t + sihteeri + taloudenhoitaja + alueasiamies +
koulutussihteeri
TIEDOTUSTOIMIKUNTA:
Lasse Mansikka-aho, pj., tiedotussihteeri
Tiina Kankkonen, OAY
Antti Hynönen, OAY
Mikko Metsäranta, OAY
Ann-Sofi Röj-Lindberg, FSL
Anne Ojalehto, OAO
Hanna Ikonen, LTO
Sara Nyholm, YLL
Taina Saikkonen
KOULUTUSTIIMI:
Miia Raunio, pj. koulutussihteeri
Tuula Ala-Lantela, alueasiamies
Outi Pyykkö, yhdistystietouskouluttaja
Risto Haverinen, liikuntavastaava
Pia Latomäki, OAY
Aino Sillanpää, OAY
Ulla-Maija Kallio, OAO
Terhi Kaunisto, LTO
Suvi Isohella, YLL
PAIKALLISEN EDUNVALVONNAN TUKIRYHMÄ:
Timo Rajaniemi (OAY), koollekutsuja
Tuula Ala-Lantela, alueasiamies
Kari Nieminen, OAJ:n TUPA-toimikunta
Juhani Ahonen, OAY
Jarmo Juupaluoma, OAY
Mia Mäki-Ista, YLL

Monika Koivumäki, LTO
Jouni Lakaniemi, OAO
Dieter Heiermann, OAO
Kenneth Cederborg, OAO
Kristiina Lammi, OAO
Martti Mustonen, OAO
Paula Murtoniemi, OAO
Kaarlo Eno, OAO
Osmo Mäkiniemi, OAO
Antti Ylinen, OAO
LIIKUNTATOIMIKUNTA:
Risto Haverinen, pj.
Atte Asiala
Matti Teerikangas
Pasi Nurmela
Tanja Hietikko, SUL:n ja PLU:n edustaja
Alueasiamies oli kehitellyt Eduryhmän toimintaa aktiivisempaan suuntaan. Uutena oli
EduTeemailtojen järjestäminen. Kehitystyö otettiin innostuneena vastaan ja sitä lähdetään
toteuttamaan syksyllä 2016. EduTeemailtoihin ovat tervetulleita luottamusmiehet. Illasta
tehdään koonti, joka toimitetaan sähköpostilla teemailtaan kutsutuille. Kun hommassa
päästän vauhtiin, niin sitä voidaan hienosäätää niin asiasisältöjen kuin kokouspaikankin
suhteen.
Alueyhdistysten jaostojen kokoonpanot
Jaostojen kokoonpanot hyväksyttiin.
Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat
Kutsutaan varsinaiset jäsenet, toimihenkilöt, alueasiamies, toimialueelta valitut OAJvaltuutetut. Lisäksi voidaan erikseen kutsua asiantuntijoita, joilla on puhe- ja läsnäolooikeus. Paikallisen edunvalvonnan tukiryhmän koollekutsuja Timo Rajaniemi, OAJ:n
aikuiskoulutustyöryhmän vpj. Sannasirkku Autio sekä mahdollinen SOOLin edustaja
kutsutaan jatkossa automaattisesti OAJ Pohjanmaan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeuksin.
Alueyhdistyksen työtaisteluorganisaatio
Lakkopäällikkö Ari Rousu
Varalakkopäällikkö Antti Ylinen
Lakkotiedottaja Lasse Mansikka-aho
Lakkotalouspäällikkö Taina Saikkonen
Lakkovartiointipäällikkö Kyösti Pihlajamäki
Lakkopääpaikka OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto, Vaasa
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Alueyhdistyksen hallitus puoltaa OAJ:n hopeisen ansiomerkin myöntämistä Minna HerttuaNiemelle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää OAJ:n hallitus.
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta
Kts.liite.
Vuonna 2017 ei järjestetä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ja opettajaryhmien yhdessä
organisoimia opettajapäiviä, mutta kehitteillä on luokanopettajien ja erityisopettajien

toimesta alueelle kuitenkin jonkinlaisten opettajapäivät. Jäämme kuulolle asian suhteen.
Tiedotustoiminta
Tiedottaja Lasse Mansikka-aho johti palautekeskustelua kevään Pohjanmaan opettaja –
lehdestä. Todettiin, että vaikka on tällainen digiaika, on kiva saada käteensä paperilehti.
Ihmiset tuntuvat lukevan lehteä hyvin. OAJ:n hallituksen jäsenille lehti saadaan lisäämällä
heidän osoiteajoon. Todettiin, että Facebook toimii hyvin. Lasse Mansikka-aho esitteli vielä
alueyhdistyksen viestintäsuunnitelman vuodelle 2016 .
Vaikuttamistoiminta
Merkittiin tiedoksi 11.4.2016 Kokkolassa pidetty koulutuskaffi-tilaisuus, johon osallistuivat
kansanedustajat Mika Lintilä ja Peter Östman. Alueasiamies ei ollut saanut yhtäkään
vastausta kansanedustajille lähetettyyn palautekyselyyn. Monika Koivumäki toi terveiset
Väli-Suomen alueyhdistystapaamisesta Jyväskylästä 28.-29.4. Siellä oli keskusteltu mm.
uudesta varhaiskasvatuslaista, lastentarhanopettajien koulutuksesta, yksityisen sektorin
laajenemisesta ja muista ajankohtaisista asioista.
Jaostojen kuulumiset
OAY-jaoston kuulumisista kertoi sihteeri Paula Kotirinta. Jaoston etuna on se, että siellä
on yleensä paikalla monta valtakunnantasolla aktiivisesti toimivaa alueemme ysiläistä
vaikuttajaa. Jaoston jäsenet saavat viimeisintä tietoa monelta eri osa-alueelta. Myös
alueasiamies Tuula Ala-Lantela on mukana jaostossa. 12.4. OAY-jaoston kokouksessa
puhutti uuden OPS:n sisällöt sekä niiden toteuttaminen ja YT-ajan riittävyys jatkossa
kaikkeen mahdolliseen yhteissuunnittelusta aina kolmikantakeskustelujen pitämiseen.
Mopo taisi karata pahasti käsistä maakunnallisen OPS:n tekijöillä, sillä onhan siellä yli
1400 sivua toteutettavaa.
Monika Koivumäki toi LTO-jaoston terveiset. Jaosto on kokoontunut helmikuussa ja
seuraava kokous on toukokuun loppupuolella. Jaostoa ovat puhuttaneet mm.
varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen/rajaamattomuus, lastentarhanopettajien määrä
ryhmää kohden, uusien OPS:n saaminen esiopetukseen ja nuoremmille lapsille suunnatut
varhaiskasvatusperusteet. Lastentarhanopettajat suhtautuvat kiinnostuneesti
uudentyyppiseen EduRyhmän toimintaan/ EduTeemailtoihin. Esim. liitteen viisi sisältöä on
hyvä pohtia yhdessä. Asiakasmaksut ovat muuttumassa. Tavoite on ilmeisesti se, että
mahdollisimman vähän lapsia on jatkossa kokopäivähoidossa. Mitä se tarkoittaa
työllisyyden kannalta, jää nähtäväksi. Syksyllä on taas tulossa seminaari, jonka
puhujavieraaksi tullee ainakin Nina Lahtinen OAJ:stä. Päiväkodin johtajien asema myös
puhuttaa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että melkoinen muutosten vuosi on menossa
LTO-sektorilla.
YLL-jaoston terveiset toi Heli Katajamäki. Heidän järjestäytymiskokouksensa oli ollut niin
ikään helmikuussa. Melko hiljaista on ollut nyt järjestörintamalla. Yliopistosektorilla
työnkuvien muutokset ovat hyvin todennäköisiä lähitulevaisuudessa. Leikkaukset koskevat
rajusti myös yliopistoja. Heli kehotti lukemaan uunituoretta blogiaan alueyhdistyksen
nettisivuilta.
Antti Ylinen toi OAO-kuulumiset tiedoksi hallitukselle. Henkilöstö on kautta linjan melko
väsynyttä. Vuosienkin epävarmuus ja monet YT:t rassaavat väkeä. Esim. Seinäjoelta
ollaan vähentämässä 50 henkilötyövuotta ja Kokkolasta ja Vaasasta yhteensä n. 100.
Lähtevän henkilöstön mukana katoaa melkoisesti osaamista. Viime vuonna ammatilliselta
puolelta koko Suomessa katosi 1080 henkilötyövuotta ja tänä vuonna pelkästään
maaliskuun loppuun mennessä on jo kadonnut sama määrä! Arviolta n. 40 yksikköä
joudutaan sulkemaan. OAO-jaosto kokoontuu 12.5.

Alueasiamies
Alueasiamiehen työaika lisääntyy yhdestä päivästä kahteen päivään 1.8.2016 alkaen.
Tuula Ala-Lantela oli laatinut kattavat koosteet ajankohtaisista asioista. Kokousväki mm.
sai yhteenvedot JOKU ROTI -elokuvailtojen palautekyselyistä niin Ylistaron kuin
Kaustisenkin osalta. Elokuvaillat jatkuvat syksyllä verkostotapaamisalueilla. Tavoitteena
on saada tilaisuuksiin vähintään 50 henkilöä. Juuri toteutetun luottamusmieskyselyn anti
kerrottiin niin ikään kokousväelle tuoreeltaan. Tuula oli tehnyt myös vastausten vertailun
Jyväskylän alueellisten LM-päivien 14.-15.4. vastaavaan kyselyyn. Kyselystä oli
poimittavissa valtavasti tietoa esim. luottamusmiestyön stressitekijöistä, paikallisen
sopimisen onnistumisen edellytyksistä, luottamusmiestehtävien sisällöistä, akuuteista
ongelmista sekä alueyhdistyksen koulutustarjonnan hyödyntämisestä. Niin ikään
ammatillisella puolella on toteutettu oma luottamusmieskysely. Kokousväki sai myös kuulla
Lähiesimiesten keskusteluillallisten palautteet. Uutuutena OAJ on kehittelemässä
verkkosivustoa esimiesten työn tueksi. Uudet sivut julkaistaan viikolla 23. Tarvetta
kyseiselle palvelulle varmasti löytyy heti.
OAJ on the Road -tapahtuma 3.10.2016 Kokkolassa
Timo Rajaniemi esitteli Kokkolassa 3.10. pidettävän OAJ on the Road –tapahtuman
alustavaa ohjelmaa. Evästettiin tapahtuman järjestäjiä antaen heille vinkkejä jo
alueellamme toteutettujen vastaavien tapahtumien pohjalta. Muistutettiin vielä
kaksikielisyyden huomioimisesta. Kokkolalaiset jatkavat tapahtuman hiomista.
OAJ Pohjanmaan golfturnaus Ruuhikosken kentällä Nurmossa 3.8.2016
Antti Hynönen vastaa järjestelyistä. Kilpailukutsu lähetetty paikallisyhdistyksille.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on Seinäjoella 22.9.2016
Toimistosihteeri Taina Saikkonen kesälomilla 27.6.-11.8.2016.

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää OAJ Pohjanmaan jäsenistölle!

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

