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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016
22.9.2016 SEINÄJOELLA

Taloudenhoitajan valinta
OAJ Pohjanmaan uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin 1.1.2017 alkaen Sirpa Kotamäki.
Kokousväki oli iloissaan, että Taina Saikkoselle oli löytynyt pätevä jatkaja. Sirpa Kotamäki
opettaa Vaasan yliopistossa laskentatointa ja rahoitusta.
Ansiomerkit
Myönnettiin Marja-Leena Tuomolalle Seinäjoelta OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin.
Minna Herttua-Niemelle Vaasasta luovutettiin OAJ:n hopeinen ansiomerkki.

Alueyhdistyksen talousasioita
Taloudenhoitaja Taina Saikkonen esitti talouskatsauksen 1.1.-31.7.2016 kertoen myös elokuun
menoista. Taloustilanne oli hyvä, mutta vielä on muutama kuukausi tätä toimintavuotta jäljellä,
joten menojakin vielä riittää. Yhdistysten Koulut kuntoon -laskutukset maksetaan joulukuun 10.
päivä eli paikallistason vaikuttamistoimintaan liittyviä kuitteja odotellaan aluetoimistossa.
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta
Koulutussihteeri Miia Raunio esitteli koulutusasioita. 20.9. oli ollut koulutustiimin kokous, joka oli
sujunut erittäin aktiivisesti ja innovatiivisesti. Käytiin läpi ja päätettiin syksyn koulutustarjonta ja
hyväksyttiin valmistellut suunnitelmat ensi vuoden koulutuksista. Uutena koulutuksena tarjottiin
ENO:a eli ei enää NOPE –koulutusta, jossa kohderyhmänä olisi n. 40-50-vuotiaat opettajat.
Alueasiamies kartoittaisi näitä henkilöitä ja lähestyisi heitä suoraan sähköpostitse. Uutena
koulutusmuotona päätettiin tehdä video, jota voidaan hyödyntää yhdysopettajakoulutuksissa
paikallistasolla tai jota voisi jokainen katsoa omalla ajallaan niin halutessaan ja saada siitä
tietoa yhdysopettajan toimenkuvasta. Todettiin, että alueyhdistyksen velvollisuutena on
kouluttaa paikallisia toimijoita ja paikallisyhdistyksien velvollisuutena on kouluttaa omia
jäseniään. Alueyhdistyksestähän on saatavissa myös toimijoita avuksi paikallistason
tilaisuuksiin. Miia toi vielä terveiset Helsingin seminaarista. Opinkirjo eli entinen Koulun
Kerhokeskus oli ollut tilaisuudessa esittäytymässä samoin kuin TJS. Opinkirjolta oli tilattavissa
hyvää materiaalia paikallisyhdistyksiin.
Loppuvuoden 2016 ja vuoden 2017 koulutuksia:
Ammatillisten reformi-ilta

Härmä

8.9.2016
1

25

EduTeemailta: KVTES/LTO
Nope-kurssi

Härmä
Tuuri

Joku Roti -jäsentilaisuus
OAO & YLL -keskusteluillalliset
Joku Roti -jäsentilaisuus
LTO-seminaari

Alajärvi
Vaasa
Vaasa
Härmä

YT-kurssi

Kokkola

Maarit Rossin yleisöluento
EduTeemailta: Paikallinen sopiminen
Eläketietoutta
Toimijakoulutusta pj:lle, siht.,
taloudenh.
Vapaan sivistystyön lähiesimieskeskustelut.
EduTeemailta: palkkaukseen
liittyvää
YSI lähiesimieskeskusteluillalliset
Liikettä keholle

Seinäjoki
Härmä

OAJ X-files järjestöstartti

Kuortane

EduTeemailta: virkasuhteisiin
liittyvää
LTO lähiesimieskeskusteluillalliset
Eno-koulutustapaaminen
Alueelliset lm-päivät /OAJ

Härmä

EduTeemailta: ammatillisten
ajankohtaista
Rehtorien kesäpäivät
LTO-päivät

Härmä

Minustako tulevaisuuden toimija?
YT-koulutus

13.9.2016
9
16.-17.921
.2016
27.9.2016
26
29.9.2016
27
5.10.2016 30/44
7.-8.1064
.2016
27.-28.1062
.2016
1.11.2016
105
8.11.2016
27

Seinäjoki
Härmä

9.11.2016
95
11.-12.1130(11+12
.2016
+7)
26.1.2017

Vaasa
Härmä

14.2.2017

Vaasa

9.3.2017
maalis-huhti
2017
17.-18.3.2017
21.3.2017

Vaasa

6.4.2017

Härmä
Seinäjoki

7.-8.4.2017
10.-11.4.2017
25.4.2017

Kauhajoki
Oulu

elokuu
23.-24.9.2017
syksyllä
2017
5.-6.10.2017

Jyväskylä

Tiedotustoiminta
Hyväksyttiin ensi vuoden Pohjanmaan opettaja -lehden ilmestymisajankohdat: kevään numero
jakelussa 7.4.2017 ja syksyn 20.10.2017. Lasse Mansikka-aho toi terveiset niin syksyn
medialounaalta, joka pidettiin 3.8. Vaasassa kuin Helsingissä järjestetystä
tiedotussihteerikoulutuksesta. Medialounas olisi ehkä voinut olla viikkoa myöhemmin. Ensi
syksynä tilaisuus järjestetään Kokkolassa. Lasse totesi, että meillä on hyvät suhteet mediaan ja
tiedotusvälineisiin olemme päässeet silloin, kun olemme halunneet. OAJ Pohjanmaan
nettisivuilla julkaistaan kuukausittain ilmestyvät puheenjohtajien blogikirjoitukset. Käykää
lukemassa (www.oajpohjanmaa.fi)!
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Vaikuttamistoiminta
Merkittiin tiedoksi Koulutuskaffi-tilaisuudet syksyllä 2016: 12.9. Seinäjoella, jonne
kansanedustajia ei valitettavasti saapunut paikalle, 24.10. Vaasassa, jonne osallistuivat
kansanedustaja Maria Tolppanen, rehtori Tauno Kekäle sekä alueyhdistyksen edustajina Heli
Katajamäki ja Monika Koivumäki, 14.11. koulutuskaffit juodaan Kokkolassa. Todettiin, että
Koulutuskaffit eivät toistaiseksi ole houkutelleet paikalle toivotulla tavalla kansanedustajia.
12.1.2017 alueyhdistys tapaa maakuntajohtajat Härmässä.
Jaostojen kuulumiset
OAY-jaoston sihteeri Paula Kotirinta toi terveiset OAY-jaoston kokouksesta. Jaosto kokoontui
20.9. Seinäjoella. Jaostolle valittiin uusi varapuheenjohtaja Riitta Maunula-Craycroft. Matti
Sippola, Kari Nieminen ja Tuula Ala-Lantela olivat mukana jaoston kokouksessa ja esittelivät
ajankohtaisia asioita. Timo Rajaniemi kertoi Kokkolan OAJ on the Road -tilaisuuden sisällöstä.
Puheenjohtaja innosti jäseniä asettumaan ehdolle kuntavaaleissa. Hän toivoi, että
paikallistasolla saadaan mukaan paljon opettajataustaisia tai opetusalalle myötämielisiä
ehdokkaita. Kentän kuulumiset olivat niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Esille nousivat mm.
runsas syntyvyys/muuttovoittoisuus, kunnan hyvä taloustilanne, onnistuneet ”Koulut kuntoon” –
tilaisuudet, vakavat sisäilmaongelmat, uuden OPS:n vaikea toteen saattaminen yhdysluokalla
3.-6., lukion loppuminen oppilasvähyyteen, YT-ajan riittämättömyys jne.
OAO-jaostolla ei ole ollut vielä kokousta tänä syksynä. Jaoston kokous pidetään
marraskuussa. 28.10. Kokkolassa pidettiin ammatillisten ilta. Antti Ylinen kertoi ajankohtaisista
asioista. Puheenjohtaja Ari Rousu kommentoi, että Vaasan ammattioppilaitos on kaupungin
omistama, muut 5 ovat koulutuskuntayhtymien omistuksessa. Mikä tulee olemaan niiden
kohtalo? Alueyhdistys on pyrkinyt olemaan päänavaajana yhteisten linjauksien aikaansaamiseksi. Parin vuoden sisällä tullaan näkemään, mitkä oppilaitokset säilyvät ja selviävät.
Selvää on se, että ammatilliselta toiselta asteelta häviää työpaikkoja.
LTO-jaostossa on seurattu, mitä varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on vaikuttanut
alueemme päiväkodeissa. Ainakin se on lisännyt päiväkodinjohtajien työtaakkaa ja vaatinut
lisääntyvää tarkkuutta henkilökunnan osalta lapsia sisään ja ulos kirjattaessa. Uudet OPS:t ovat
myös käytössä. Yksi keskeinen kysymys on se, miten suunnitteluaikaa saadaan järjestettyä. 7.8.10. pidettiin LTO-seminaari, jossa aiheina juuri edellä mainittuja asioita. 27.9. oli LTO-jaoston
kokous Kokkolassa. 13.9. Monika Koivumäki ja Kari Nieminen pitivät Härmässä
luottamusmiehille tilaisuuden liitteen 5 tiimoilta.
YLL-jaoston kuulumiset toi Heli Katajamäki. Kesäkuun lopussa oli tehty aiesopimus siitä, että
liikkeen luovutus –periaatteella kielten opetus Vaasasta siirtyy Jyväskylään. Asiaa oli valmisteltu
salassa ja se tuli täytenä yllätyksenä, sillä edes dekaani ei tiennyt asiasta mitään. Jyväskylän
yliopistossa aloitetaan tämän vuoksi YT:t. Opiskelijoiden ohella halutaan, että henkilöstö siirtyy
Jyväskylään. Nyt pitäisi suunnitella opinto-ohjelmia niin Vaasaan kuin Jyväskylään, vaikka
suunnitteluaika on jo nyt täynnä muuta suunnittelua. Luonnollisesti tällä toimenpiteellä on
vaikutusta myös alueella tarjottavaan avoimen yliopiston koulutukseen. Yliopistokentässäkin
tämä on ennakkotapaus. Niin ikään tämä tarkoittaa yhdistyksen jäsenmäärän putoamista
yhdellä neljäsosalla tai jopa kolmasosalla, kun vakinainen henkilöstö siirtyy Jyväskylän
yliopiston alaisuuteen. Samalla romutetaan osittain 34 vuotta kestänyt Vaasan yliopiston
kehittämistyö.
Alueasiamies
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Tuula Ala-Lantela kertoi ajankohtaisista asioista omalta osaltaan. Hän esitteli OAJ:n vuosien
2017-2020 strategiaa. On hyvä tietää perustehtävä, visiot, arvot ja strategiset painopistealueet.
OAJ:n kolmitasoisella koulutusjärjestelmällä pyritään tavoittamaan kaikki jäsenet. OAJ kouluttaa
aluetason toimijoita. Alueyhdistys kouluttaa paikallistason toimijoita ja paikallisyhdistykset
kouluttavat omia jäseniään. Tiedonkulku korostuu, jotta varmasti tavoitetaan oikeat
kohderyhmät. Todettiin, että kuntavaalit ovat paikallinen juttu. Yhdistykset järjestävät omia
paneeli- ym. vaalitilaisuuksia. OAJ tuottaa ehdokkaille jaettavan vaalipaketin, kuten
aiemmissakin kuntavaaleissa. Kuntavaalien haasteina ovat: eri ajankohta kuin aiemmin,
radikaalin verotulojen vähentymisen vaikutukset kuntatalouteen, kuntien päätäntävallan
kaventuminen ja maakuntatason merkityksen kasvaminen.
OAJ on the Road -tapahtuma 3.10. Kokkolassa
Tiina Hagström kertoi OAJ on the Road -tapahtuman toteutuksesta Kokkolassa 3.10.2016.
Tapahtuma toteutui hyvin. Hotelli Kaarlessa pidettyyn jäseniltaan saapui lähemmäs 100
osanottajaa.
Ajankohtaiskuulumiset
Matti Sippola aloitti ajankohtaiskatsaukset. Matti toi terveiset OAJ:n hallituksesta ja
Koulutuspoliittisesta toimikunnasta. Hän otti esille mm. toimenpiteet työllisyyden
parantamiseksi, OAJ toimiston henkilöstöselvityksen, työolobarometrin, hallituksen ensi vuoden
budjettiin vaikuttamisen ja luonnollisesti KIKY:n. Kari Nieminen tarkensi omalta osaltaan
KIKY:ä. Julkisella sektorilla lomarahoja leikataan vuosina 2017-2019 30%. Sopimuskautta
jatkettiin 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuksiin ei tehdä tuona aikana palkkaa tai
kustannusvaikutuksia koskevia muutoksia. Työaikaa pidennettiin 24h vuodessa. KVTES-läisille
ja rehtoreille lisätyötä tulee 1.2.2017 alkaen puoli tuntia viikossa. OVTES osio B §14 5-9 mom.
astuu voimaan 1.8.2017. 12 tuntia lisää YT-aikaan ja 12 tuntia oppilastyöpäivinä pidettäviin
tilaisuuksiin = VESO:hin, joista yksi voi olla kuuden tunnin mittainen. Opojen kokonaistyöaika
lisääntyy 1221:stä 1245:n. KVTESin lisätyöaika laitetaan pääsääntöisesti yhden
viikkotyöpäivän 30 min:n lisäykseksi. OAJ:hin on hankittu yhteydenottojärjestelmä, jonka avulla
voi seurata, miten sinne välitetyn oman asian käsittely etenee.
Merkittiin tiedoksi seuraavat edustajat OAJ:n toimikunnissa ja työryhmissä. Järjestö- ja
viestintätoimikunnan varajäsenet ovat Ari Rousu, Inger Damlin, Minna Herttua-Niemi ja
Susanne Wickström. Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan varsinainen jäsen on Kari Nieminen.
Pedagogisen toimikunnan jäsen on Matti Sippola. Aikuiskoulutustyöryhmän varsinainen jäsen
on Sannasirkku Autio.
Ehdotukset Akava Etelä-Pohjanmaan ja Akava Pohjanmaan aluejohtoryhmiin ja
alueverkostoihin kaudelle 2017-2020
Päätettiin ehdottaa Akava Pohjanmaan aluejohtoryhmään kaudelle 2017-2020 Timo
Rajaniemeä ja Reima Mäntyä. Niin ikään Akava Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmään
ehdotetaan Merja Tomperi-Olkkosta ja alueverkostoon Kari Niemistä.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava alueyhdistyksen hallituksen kokous 11.11.2016 Härmässä.
Muut asiat
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OAJ on pyytänyt ehdokkaita Vuoden 2016 koulutusvaikuttajaksi. Alueyhdistys päätti esittää
opetusneuvos Matti Sippolaa tämän tittelin saajakasi.
Tiedotteen kokosi: Lasse Mansikka-aho, lassema(at)suomi24.fi
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