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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
HÄRMÄSSÄ 11.11.2016

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen. Kokouksessa muistettiin pyöreitä vuosia
täyttäneitä ay-aktiiveja Jarmo Juupaluomaa ja Christel Sandellia.
Taloudenhoitajan vaihtuminen 1.1.2017
Päätettiin antaa uudelle 1.1.2017 työnsä aloittavalle taloudenhoitajalle Sirpa Kotamäelle
tilinkäyttöoikeudet. Kotamäki työskentelee Vaasassa avoimen yliopiston palveluksessa
opettaen mm. kirjanpitoa ja rahoitusta. Nykyisessä työpaikassaan hän on ollut vuodesta
1999 lähtien. Vaasan ohella hän työskentelee myös Tampereella, Ylivieskassa ja EteläPohjanmaan kesäyliopistossa.
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta
Koulutussihteeri Miia Raunio kertoi toteutuneista koulutuksista, joista oli tarkasti eriteltyinä
osallistujamäärät sekä kustannukset. Käytiin keskustelua myös koulutuksista annetuista
palautteista, jotka pääsääntöisesti olivat hyvin positiivisia. Suurin osa koulutuksista oli
pystytty järjestämään suunnitellusti. Muutamia koulutuksia oli kuitenkin jouduttu
peruuttamaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi esim. rehtorien kesäpäivät,
yhteysopettajakoulutus sekä alueyhdistyksen hallituksen laivaseminaari. Todettiin, että
meidän alueellamme suuret yleisöluentotilaisuudet eivät houkuttele väkeä paikalle pilvin
pimein, kuten jollain toisilla alueilla. Eläketietouskoulutus oli syyskauden tähänastisesta
koulutustarjonnasta suosituin houkutellen paikalle melkein sata opettajaa. OAJ
Pohjanmaan koulutustarjontaa 2017:
Vapaan sivistystyön lähiesimieskeskustelut.
EduTeemailta: palkkaukseen liittyvää
YSI lähiesimieskeskusteluillalliset
Liikettä keholle
OAJ X-files järjestöstartti

Vaasa

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

Härmä
Vaasa
Kokkola
Härmä
Seinäjoki

Härmä
Vaasa
Kalajoki
Kuortane

2.2.2017
14.2.2017
9.3.2017
1.4.2016
17.-18.3.2017
21.3.2017
6.4.2017
7.-8.4.2017
7.-8.4.2017
10.-11.4.2017

EduTeemailta: ammatillisten ajankohtaista
Edu-info, KVTES
Rehtorien kesäpäivät
Alueyhdistysseminaari

Härmä

LTO-päivät

Oulu

YT-koulutus

Jyväskylä

Eläketietouskoulutus

Kokkola

Mustasaari
Kauhajoki

25.4.2017
kevät
elokuu
14.-17.9.2017
23.-24.9.2017
5.-6.10.2017
marraskuu

Tiedotustoiminta
Käytiin palautekeskustelu syksyisestä Pohjanmaan opettaja -lehdestä. Todettiin, että
kommentteja lehdestä on tullut hallituksen jäsenille eli se todistaa, että lehteä tosiaan
luetaan. Järjestön puheenjohtajan kirjoitus tuo lehteen oman arvonsa. Kuvia oli käytetty
myös runsaasti, mikä koettiin hyväksi. Todettiin, että juttuja voisi hieman tiivistää, siten
niiden lukuarvo olisi parempi. Verkkosivuja kehuttiin toimiviksi ja hyviksi. Myös toimiston
taholta niitä pidetään esimerkillisinä. Todettiin, että jatketaan vuonna 2017 puheenjohtajien
blogi –kirjoituksia samalla vuorotteluperiaatteella kuin tänäkin vuonna. Twitterissäkin
kuulemma voisimme olla. Annettiin tiedotustoimikunnalle tehtäväksi miettiä yhdistyksemme
tiedotuslinjauksia. Tiedottaja Lasse Mansikka-aho toivoi juttuvinkkejä 7.4. ilmestyvään
kevään opettajalehteen. Esille nousivat mm. Educa-messut, kuntavaalit, alueyhdistyksen
puheenjohtajamme jäähyväisjuttu sekä ammatillisen koulutuksen 100-vuotisjuhlavuosi.
Todettiin, että OAJ-läiset kuntavaalitilaisuudet ovat paikallisyhdistysten ja kenties
alueverkostojen vastuualuetta. Tulossa on todellakin koulutusvaalit. Nyt olisi ensi arvoisen
tärkeää löytää laajalla rintamalla opettajaehdokkaita tai koulutuksen merkityksen
ymmärtäviä ja koulutusasioihin myötämielisesti suhtautuvia ehdokkaita eri puolueista. Olisi
syytä myös pohtia, mitä ja miten viestitään niin ehdokkaille kuin sitten vaaleissa
läpimenneille valtuutetuille. Sitten kun tulevaisuudessa käydään aluevaalit eli
maakuntavaalit, olemme mukana järjestämässä kolme eri tilaisuutta
keskuspaikkakunnillamme.
Vaikuttamistoiminta
Seinäjoella 12.9 pidettäväksi aiottu koulutuskaffitilaisuus ei toteutunut, mutta Vaasassa
24.10 järjestetyssä tilaisuudessa oli paikalla kansanedustaja Maria Tolppanen sekä
rehtori Tauno Kekäle. Kokkolassa 14.11. paikalla olivat kansanedustaja Jutta Urpilainen,
sivistysjohtaja Peter Johnson ja koulutuspäällikkö Marko Forsell. Todettiin, että
alueasiamies ja Margareeta Verronen edustavat alueyhdistystä Joensuussa 8.-9.12.
järjestettävässä Väli-Suomen alueyhdistysten tapaamisessa. Maakuntajohtajien
tapaamiseen Härmässä 12.1.2017 osallistuvat alueasiamies sekä jaostojen
puheenjohtajat.
Jaostojen kuulumiset
Antti Ylinen toi terveiset OAO-jaostosta. Ammatillisen jaoston kokous on ollut Lapualla
10.11.2016. Jaoston puitteissa on oltu yhteydessä OAJ:n edunvalvontaan. Ammatillinen
reformi, tulevat vuosityöaikakokeilut, leikkaukset, irtisanomiset jne. puhuttavat myös
alueellisesti. Rousu muistutti, että alueyhdistys on pyrkinyt saamaan ammatilliset toimijat
saman pöydän ääreen. Tällöin olisi voitu tehdä omia linjauksia ja suunnitelmia yhdessä.
LTO-jaoston terveiset toi puheenjohtaja Monika Koivumäki. Jaoston kokous oli ollut
27.9. Jäsenistö on aktivoitunut, koska muutoksia on tullut varhaiskasvatuksen kentälle
viime aikoina ihan riittävästi. Niin jaoston puheenjohtaja kuin Miia Rauniokin ovat

jalkautuneet kentälle valistamaan jäsenistöä. Uusi varhaiskasvatuslaki, Kiky,
työajat/suunnitteluajat, Vasut, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen jne.
puhuttavat yhdistyksissä.
Sirpa Kotamäki toi saapuessaan kokoukseen Heli Katajamäen terveiset YLL-jaostosta.
1.8.2017 alkaen lähtee kielten opetus pois Vaasasta Jyväskylään. Opettajat ovat
epätietoisia tulevaisuudesta. Epäselvää on vielä avoimen yliopistonkin tilanne. Sillä on
kuitenkin erilainen rooli. Se on maksullista toimintaa ja siellä on paljon opiskelijoita, jotka
täydennyskouluttavat itseään tai kouluttautuvat uudelleen.
Alueasiamiehen puheenvuoro
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela toi omat terveisensä kokousväelle. Hän oli paneutunut
OAJ:n strategiaan vuosille 2017 - 2020. Hän kävi strategian sisältöä läpi kohta kohdalta.
OAJ:n tulevaisuuskuva on se, että olemme osaamisen ja sivistyksen merkittävin vaikuttaja
koko yhteiskunnassa. Meidän toiminnassamme on kolme keskeistä arvoa eli
yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Toiminnassa on kolme strategista
painopistealuetta: 1) Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja
valvonta, 2) Yhteisöllisyyden ja yhteisen asiantuntijuuden vahvistaminen osaamisen ja
sivistyksen kehittäjänä sekä 3) Jäsenyyden ja järjestötoiminnan tekeminen entistä
houkuttelevammaksi. Kaikkia strategiassa mainittuja asioita oli pohdittu niin valtakunnan,
alueyhdistyksen kuin paikallisyhdistyksenkin kannalta. Jotta strategia muuttuisi lihaksi, on
tärkeää, että jokainen eri sektori hoitaa oman tonttinsa niin hyvin kuin pystyy aina OAJ:n
toimistolta yksittäiseen jäseneen asti. Lisäksi alueasiamies toi terveiset
verkostotapaamisista, koulutuskaffeilta, EduTeemailloista ja lähiesimiesten
keskusteluillallisista, joista yksi on nyt pidetty ja kolme odottaa ensi vuoden alkupuoliskolla.
Lisäksi alueasiamies pohti kuntavaalivaikuttamista, mutta kuten aikaisemmin pohdittiin,
niin pääsääntöisesti siitä huolehtivat paikallisyhdistykset ja mahdollisesti alueverkostot.
Lisäksi olisi syytä pohtia, mikä olisi se foorumi, jossa voisi jakaa yhdistyksien hyviä
käytänteitä, neuvotteluratkaisuja jne.
OAJ on the Road -tapahtuma 3.10. Kokkolassa
Puheenjohtaja kiitti kokkolalaisia hyvin järjestetystä tapahtumasta. Osanottajamäärä
jäsenillassa oli hyvä ja ostoskeskuksen päivätilaisuudessakin kohtuullinen. Kiitosta
paikallisille toimijoille oli tullut mm. siitä, että eri jäsenryhmät oli huomioitu hyvin. Koulujakin
oli saatu mukavasti mukaan esittelemään toimintaansa.
Ajankohtaiskuulumiset
Matti Sippola aloitti ajankohtaiskatsaukset. Pedagogisen toimikunnan terveisinä oli mm.
opetushallitukselta tulossa oleva järjestyssääntöjen malliohjeistus siitä, mikä on sallittua ja
mikä ei koskien kuvaamista koulussa sekä perusopetuksen tutoropettajien koulutuksen ja
toiminnan erityisrahan hakemisen loppusuora. OAJ:n hallituksen terveisinä oli mm.
tutoropettajien palvelussuhteenehtojen virkaehtosopimusmalli sekä
kokonaistyöaikakokeilun suunnittelu. Reaaliaineiden opettajien liitolta oli mm. tullut
vetoomus OAJ:n hallitukselle opetusvelvollisuuksien huomioimisesta koskien
kokonaistyöaikaa. Kokousväki totesi esim., että täytyy huolehtia siitä, että kokonaistyöaika
ei toimi säästökeinona ja on saatava selkeä ohjeistus asiaan, ettei rehtoreiden työtaakka
mene mahdottomaksi. Todettiin, että nykyinen palkkausjärjestelmä ei esim. tunnista
opetusryhmän kokoa, koostumusta jne. Paikallaolijat olivat osittain skeptisiä siitä, että nyt
ei ole paras mahdollinen aika lähteä kokeilemaan kokonaistyöaikaa, koska taloustilanne
on nyt todella heikko. Jyväskylästä, Vaasasta ja Vantaalta on mukana
kokonaistyöaikakokeilun ohjausryhmässä niin pääluottamusmies kuin

koulutoimenjohtajakin. Todettiin kuitenkin, että on hyvä olla mukana kokeilemassa, ettei
yhtäkkiä ylhäältä päin määrätä uutta palkkausjärjestelmää. OAJ:n hallituksessa oli
käsitelty vielä mm. opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa, alueellisia MOP-tapahtumia
ja Educaa. Todettiin, että MOP-tapahtumasta halutaan saada näkyvä tilaisuus Suomi 100
vuotta –teemalla jokaisessa alueyhdistyksessä. Pohjanmaan opettaja –lehteen voisi yrittää
saada myös näkyviin itsenäisyyden juhlavuoden teeman. Lisäksi pohditaan
mahdollisuutta koota juttu aiheesta Pohjalainen opettajuus ja järjestötyö 100 vuotta.
Todettiin, että syysvaltuusto on koolla 15. - 17.11.2016. Käsittelyssä on mm.
toimintasuunnitelma, valiokuntien kokoonpanot, OAJ:n säännöt, kaksi valtuustoaloitetta ja
talousarvio. Ehkä kuumimmaksi kysymykseksi muodostuu valtuuston koko ja sen
mahdollinen muuttaminen.
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 2017
Alueyhdistyksen vuosikokous pidetään Härmässä 24.4.2017. Tilaisuuteen puhujavieraaksi
saapuu OAJ:n järjestöyksikön johtajaa Pasi Pesonen. Päätettiin ensi vuoden alkupuolella
laittaa jaostoille esityspyyntöjä alueyhdistyksen uusiksi hallituksen jäseniksi sekä
varajäseniksi. Samalla etsitään uusia toimihenkilöitä, jos tarvetta. Niin ikään
alueyhdistyksen ansioitunut pitkäaikainen puheenjohtaja Ari Rousu ilmoitti, ettei ole enää
käytettävissä tehtävään. Näin ollen myös puheenjohtajaksi kaivataan uutta henkilöä. Ari
Rousu toivoi, että jaostot näkevät vaivaa löytääkseen mandaattipaikoilleen hallitukseen
henkilöitä, jotka sitoutuvat mukaan toimintaan.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 23.1.2017 Vaasassa ja sitä seuraava
31.3.2017 Kalajoella.
Muut asiat
Todettiin, että Akava Etelä-Pohjanmaan aluejohtoryhmässä jatkaa Merja TomperiOlkkonen ja verkostossa aloittaa Kari Nieminen. Niin ikään Akava Pohjanmaan
aluejohtoryhmän puheenjohtajana jatkaa Reima Mänty.
Tiedotteen kokosi: Lasse Mansikka-aho (lassema(at)suomi24.fi)
Kuluneesta ay-vuodesta kiittäen ja rauhallista joulunaikaa toivottaen
Lasse Mansikka-aho & Taina Saikkonen

