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OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille
OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA 8.11 2017
Koulutustarjonnasta vuonna 2018:
15.1.2018 Järjestövalmiuskierros, Seinäjoki
23.1.2018 Järjestövalmiuskierros, Vaasa
31.1.2018 Vaalikoulutusta, Vaasa
7.2.2018 Vaalikoulutusta, Kaustinen
14.2.2018 Vaalikoulutusta, Kurikka
15.2.2018 Lähiesimieskeskusteluillalliset YSI, Kokkola
16-17.2.2018 OAJ X-files, Kuortane
15.3.2018 Lähiesimieskeskusteluillalliset LTO, Kokkola
12.-13.3.2018 Luottamusmiesten neuvottelupäivät Jyväskylässä
7.4.2018 Liikettä keholle Vöyrillä
12.4.2018 Lähiesimieskeskusteluillalliset Vapaa sivistystyö, Kokkola
20.-21.4.2018 Varasta varsinaiseksi -koulutus, Härmä
26.4.2018 EduTeemailta, Härmä
Keväällä tekijänoikeuskoulutusta
Elokuussa Rehtorien kesäpäivä
25.-26.10.2018 YT-koulutus Seinäjoella
Syksyllä LTO-seminaari
Syksyllä Eläketietous, Vaasa
Syksyllä Korkea-asteen tapaaminen amk + yll
Koulutussihteeri Miia Raunio esitteli koulutusasioita niin loppusyksyn kuin ensi vuodenkin
osalta. Syksyllä 2017 on jouduttu peruumaan poikkeuksellisen paljon koulutuksia. Tähän
on luultavimmin vaikuttanut se, että opettajat ovat uupuneita normityönsä lisääntyneistä
haasteista. Luokkatyöskentelyn ohella vaaditaan jatkuvaa kirjaamista ja kommentointia, on
Kiky- ja VESO- koulutuksia ja kokouksia, tiimipalavereita, yhteissuunnittelua ja arviointia.
Omalla ajalla ensimmäisenä ei monenkaan mieleen tule lähteä vielä ammattijärjestön
tarjoamaan koulutushetkeen. Miia Raunio esitteli 6.9. pidetyn koulutustiimin kokouksen
sisältöä. Todettiin, että ensi syksynä järjestettävän Amk:n ja YLL:n korkea-asteen
tapaamisen suunnitteluvastuu on Antti Ylisellä ja Suvi Isohellalla. Tuula Ala-Lantela
kertoi, että verkostotapaamisia ei perinteisessä mielessä järjestetä ensi keväänä, vaan
niiden tilalla on OAJ:n valtuustovaalikoulutukset alueittain.
Koulutustiimin jäsen Pia Latomäki toi terveiset valtakunnallisesta OAJ:n järjestämästä
koulutusvastaavien tilaisuudesta, joka oli ollut 30.-31.10. Helsingissä. OAJ tulee
järjestämään lähiaikoina 16 alueellista järjestövalmiustilaisuutta. Niin ikään uusi
järjestövalmiusopas on tekeillä. Lakko-sana on siis historiaa. Yhdistyksissä tulisikin olla
valittuna järjestövalmiuspäällikkö entisen lakkopäällikön sijaan. Yhdistyksiä pyydetään

muistuttamaan jäseniään jäsentietojensa päivittämisestä valtuustovaalejakin silmällä
pitäen. Uuteen Member+ -palveluun kirjautuneille on marraskuun ajan tarjolla
liittymislahjaksi Fiskars-sakset. Paikallisyhdistysten ja alueyhdistysten koulutusvastuuta oli
niin ikään korostettu. Oli myös muistuteltu reuna-alueiden huomioimisesta tilaisuuksia
järjestettäessä. Esille oli myös noussut opettajien muuttuva rooli ja opettajien korvaaminen
ohjaajilla. Tilaisuudessa oli myös vertailtu keskenään eri alueiden tarjoamaa koulutusta.
Myös kummitoiminta-ajatus oli nostettu esille esim. jokainen alueyhdistyksen hallituksen
jäsen/ kokouksiin kutsuttava voisi olla jonkun paikallisyhdistyksen kummi. Myös TJS:n
avustuksen hakeminen eri tilaisuuksiin oli ollut esillä.

OAJ Pohjanmaan tehtävistä ei-paikallisyhdistysjäsentensä osalta
OAJ Pohjanmaan säännöissä: Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys sääntöjen 3§:n
kohta 5 mukaan hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsenten osalta, joilla ei
ole omaa OAJ:n paikallisyhdistystä.
Christel Sandell esitteli asiaa. Alueellamme on monta kuntaa, missä ei ole
paikallisyhdistystä. Lisäksi on monta lastentarhanopettajaa, jotka eivät kuulu
paikallisyhdistykseen vaan pelkästään FSL:ään. Mitä tehdään? Päätettiin kutsua näiden
paikallisyhdistyksettömien kuntien pääluottamusmiehet ja opettajataustaiset
luottamusmiehet koolle 22.2.2018 Vöyrille etsimään tilanteeseen hyvää ratkaisua.
Tiedotustoiminta
Käytiin palautekeskustelua syksyn 2017 Pohjanmaan opettaja -lehdestä. Lasse
Mansikka-aho toi terveiset aluetiedottajien koulutuspäiviltä Helsingistä. Siellä oli keskitetty
siihen, millaisia ovat hyvät tiedotteet ja miten ne laaditaan. Myös videovaikuttaminen oli
nostettu keskiöön. Todettiin, että voisimme omallakin alueella järjestää mediatyöpajan,
jossa keskityttäisiin esim. juuri videon tekoon. Pajaa voisivat vetää esim. Lasse Mansikkaaho ja Heli Katajamäki. Alueyhdistys voisi tiedottaa myös itse videoiden avulla. Jäädään
pohtimaan esim. videoblogin mahdollisuutta.
Vaikuttamistoiminta
-Mediabrunssi 1.11.2017 OAJ:n edustajien kanssa Seinäjoella. Saatiin medianäkyvyyttä.
-Eduskuntavierailu 22.11.2017 onnistui hienosti.
-14.-15.12.2017 Väli-Suomi tapaaminen Rantasalmella teemana Ammatillinen reformi.
Osallistujat: Kari Nieminen, Tuula Ala-Lantela ja Antti Ylinen
-Maakuntajohtajien tapaaminen tammi-helmikuussa 2018
OAJ-valtuustovaalit 2018 – lähde ehdokkaaksi!!!
Todettiin, että ehdokkaiden rekrytointi on jo alkanut. Puheenjohtaja Kari Nieminen toivoi
ja asetti tavoitteeksi sen, että alueeltamme löytyy joka kouluasteelta ja
varhaiskasvatuksesta ehdokkaita vaaleihin. Niin ikään uusien ja nuorten ehdokkaiden
löytäminen olisi enemmän kuin suotavaa. Tässä vaiheessa pyydämme, että OAJ:n jäsenet
tarkistavat omat tietonsa OAJ:n jäsensivujen kautta ja tekevät tarvittavat korjaukset.

Ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:
YSI, perusopetus : Karita Koskinen, karita.koskinen@ilmajoki.fi
YSI, aineenopettajat: Pirjo Lyöri, pirjo.lyori@seinajoki.fi
AMMATILLISET: Antti Ylinen, antti64.ylinen@gmail.com
LTO: Christel Sandell, christel.sandell@jakobstad.fi
FSL: Christer Holmlund, christer.holmlund@fsl.fi
Vaaliasiakirjat löytyvät OAJ:n verkkosivuilta.

OAJ Pohjanmaan vuosikokous 2018
Päätettiin pitää alueyhdistyksen vuosikokous 23.4.2018 Härmässä. Puhujavieraaksi
pyydetään OAJ:n uutta viestintäjohtajaa.
OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraava kokous
Vuoden 2018 ensimmäinen alueyhdistyksen hallituksen kokous pidetään 17. tammikuuta
Härmässä.
Ajankohtaiskatsaukset
Christel Sandell kertoi, että LTO-jaosto ei ole kokoustanut vielä viime alueyhdistyksen
hallituksen kokouksen jälkeen. Valtuustovaaleihin pyritään saamaan hyviä ehdokkaita.
Marika Horila kertoi, että Seinäjoella on ollut luottamusmiesten taholta hyvää
edunvalvontaa. Päiväkotien johtajien palkat on saatu tarkistettua ja nyt ollaan kohtuullisen
hyvin minipalkkojen yläpuolella. Seuraavaksi pureudutaan päiväkotien opettajien
palkkoihin.
OAY-jaoston seuraava kokous on 2.12. Sinne on heikosti ilmoittautunut väkeä. Jaosto
on iso ja silti osallistuminen on heikkoa. Jaoston sisällä täytyy pohtia jaoston kokoa ja
toimivuutta sekä tehdä tarvittaessa toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.
Ammatillisten opettajien tilanteesta kertoivat niin jaoston puheenjohtaja Antti Ylinen
kuin Dieter Heiermannkin. Kurimusta riittää monessa asiassa. Yle:n kyselytutkimuksen
mukaan 2/3 ammatillisista opettajista uskoo, että reformi ei tule onnistumaan. Mallilla,
jossa rahoitusta leikataan, kontakti-/lähiopetusta vähennetään, opiskelijat sälytetään
yksityisten työnantajien harteille koulutussopimuksilla tai pistetään kotiin itseopiskelemaan,
ei voida saavuttaa laadukasta lopputulosta. Opettajilla on suuri pelko työpaikkojensa
puolesta. Päteviä opettajia sanotaan irti ja sitten heitä palkataan paljon pienemmällä
palkalla takaisin ohjaajiksi. Vuosityöaikamallissa uhkana on työnantajan roolin
vahvistuminen ja direktio-oikeuden lisääntyminen työntekijän kustannuksella. Tuleeko
käyttöön jopa kesälukukausi ja piteneekö koulupäivä iltaan? Perusosaajan koulutus on
nykyisellään maksanut noin 30 000€, kun sen sijaan syrjäytyneen henkilön hintalappu on
1,5 miljoonaa euroa. Mikäli reformi epäonnistuu täysin, ei sille ole edes mietitty mitään
varasuunnitelmaa.
Heli Katajamäki toi kokoukselle YLL-jaoston terveiset 7.11. pidetystä kokouksesta.
Yliopiston ja AMK:n yhdistymisestä on olemassa 3 erilaista mallia. Yliopistolla on tulossa
vaalit ja niissä etsitään uusia ehdokkaita niin hallitukseen, akateemisiin yksiköihin kuin
tutkimus- ja koulutusneuvostoonkin. Osittain vaalit menevät sopuvaaleina, mutta kyllä
äänestämäänkin päästään. Yliopistojen karsiutumiskeskusteluun on otettu aktiivisesti osaa
ja niin ikään on keskusteltu yliopiston opettajien urapoluista. Pelko on tälläkin sektorilla
siitä, että kokonaistyöaikaan tungetaan kaikki mahdollinen monimuoto-opetus.
Koulutustiimille luvattiin välittää oman sektorin koulutustoiveita.
Matti Sippola kertoi niin OAJ:n hallituksen kuin pedagogisen toimikunnankin
kuulumisia. Hän otti esille mm. eri sopimuskorotusprosenttien vaikutuksen ostovoimaan,
OAJ:n varhaiskasvatuskyselyn loppuraportin, perusopetuksen vuosityöaikakokeilujen
neuvottelutilanteen, työtuomioistuimessa olevan kanteen uusien opettajien palkkaamisesta
vasta ensimmäisestä suunnittelupäivästä alkaen, Hyria Koulutus Oy:n tilanteen,
lukiouudistuksen, uuden järjestövalmiusoppaan, OAJ:n toimiston henkilöstön vaihdokset,
oppivelvollisuuden mahdollisen jatkamisen molemmista päistä, vision opettajan
professiosta ja kolmiportaisen tuen toteutumattomuuden esiopetuksessa. Matti Sippolan
esiin ottamista asioista erityisesti oppivelvollisuuden mahdollinen pidentyminen kirvoitti
aktiivisen keskustelun kokousväen keskuudessa.
Kari Nieminen totesi, että osittain samoja asioita oli ollut esillä myös TUPA-toimikunnassa.

Esim. opettajan professiosta oli keskusteltu ja todettu, että ei voida tehdä vain yhtä
määritelmää, koska haitari varhaiskasvatuksesta yliopistoon on melkoinen. Virka- ja
työehtosopimukset tullaan irtisanomaan käytänteen mukaisesti ja luonnollisesti pyritään
saamaan aikaan hyvät uudet sopimukset. Nähtäväksi jää, miten paljon sovitaan
valtakunnantasolla laitettavaksi yleiskorotuksiin ja kuinka paljon jää neuvoteltavaa
paikallisesti. Mikäli perusopetuksessa halutaan ensi lukuvuonna aloittaa
kokonaistyöaikakokeilu, tulisi sopimukset asiasta olla hiottuna vuodenvaihteeseen
mennessä.
Kahvien jälkeen lastentarhanopettajien valtuutettu Hanna Ikonen halusi selvyyttä
alueemme valtuutettujen kantaan uuteen OAJ:n valtuustovaalien vaaliohjeeseen.
Lastentarhanopettajat eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen ja tulevat tekemään muutosesityksen vaaliohjeeseen.
Kari Nieminen totesi vielä, että OAJ:n talous on menossa parempaan suuntaan. Oma
osuutensa tähän on myös sillä, että opettajien työttömyystilanne on parantunut ja
Akavatalon remontin valmistumisen myötä kokouksia ja koulutustilaisuuksia voidaan pitää
omissa tiloissa. Lisäksi Kari kertoi pääpiirteissään syysvaltuuston asiasisällöt.
OAJ Pohjanmaan hallituksen jäsenen valmistelut puheenvuorot:
Tiina Hagström toi esiin ajankohtaisia ajatuksiaan Kokkolan suunnalta ja
perusopetuspuolelta. Talous tiukkenee kaupungissa koko ajan. Työn haasteellisuus on
lisääntynyt. Esim. isot ryhmäkoot, muun työn kuin opettamisen osuuden valtava kasvu jne.
Opettajat haluavat tehdä työnsä hyvin ja uupuvat. VIPU-sovellutuksia ladattu ja pahasti
näyttää siltä, että YS-aika täyttyy jo paljon ennen kuin lukuvuosi loppuu. Opettajat miettivät
ja keskustelevat jo ääneenkin siitä, mitä muuta kuin opetustyötä sitä voisi tehdä.
Kokkolassa oli ollut hyvä yhteysopettajatilaisuus, mutta aktiivisia yhteysopettajia voisi olla
vielä enemmän.
Alueasiamiehen akuutit
Tuula Ala-Lantela otti esiin vielä asioita, jotka osittain jo olikin tullut esiin tässä
kokouksessa. Hän kiitti Suomi 100 -juhlaan osallistuneita ja kertoi, että juhlaa oli ollut
mukava tehdä. Hän toivoi, että hänen alueyhdistyksen puolesta lähettämäänsä YS-ajan
seurantakyselyyn saadaan runsaasti vastauksia ja näin pontta paikallisiin
edunvalvontaneuvotteluihin. Konferensseissa esille oli otettu paikallisyhdistysten
toimintasuunnitelmat. Alueasiamies oli tehnyt ansiokkaan rungon jatkotyöstettäväksi
yhdistyksissä. Alueasiamies vielä muistutti järjestövalmiuskierroksesta ja valitettavan
yleisistä sisäilmaongelmista.

Kiitos kuluneesta ay-toimintavuodesta 2017 ja hauskaa pikkujouluaikaa!

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Taina Saikkonen

