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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen. Puheenjohtaja kertoi mm., että omalta
osaltaan 25 vuotta ay-hommia riittää ja kevätkokouksessa tulee löytyä alueyhdistykselle
uusi puheenjohtaja. Kyösti Pihlajamäki kiitti alueyhdistystä saamastaan 50vuotismuistamisesta.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Päätettiin esittää anottavaksi OAJ:n hallitukselta Ari Rousulle OAJ hopeista ansiomerkkiä
hopeisin lehvin ja Kari Niemiselle hopeista ansiomerkkiä.
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Tiedotustoiminta
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho esitteli tiedotusasioita. Hän kertoi, että 7.4.
ilmestyvään Pohjanmaan opettaja –lehteen ensimmäiset jutut ovat jo saapuneet.
Nettisivuilla julkaistaan kuukausittain ilmestyvät puheenjohtajien blogikirjoitukset.
Hyväksyttiin OAJ:n arvojen pohjalta tehty alueyhdistyksen tiedotuslinjausesitys.
Tiedotuslinjaus on osa joka vuosi päivitettävää viestintäsuunnitelmaa. Todettiin, että esim.
Facebookin päivitysoikeudet ovat tällä hetkellä sopivalla henkilömäärällä. Antti Hynönen
kertoi, että OAJ Pohjanmaan nettisivuilla käy kiitettävä määrä ihmisiä päivittäin.
Parhaimpina päivinä siellä on jopa 500-800 klikkausta!
Vaikuttamistoiminta/Järjestöyhteistyö
Todettiin, että koulutuskaffitilaisuuksia järjestetään myös vuonna 2017. Seinäjoen tilaisuus
13.2. peruuntui. Vaasan koulutuskaffeille 13.3. on jo ilmoittautunut kansanedustaja
Susanna Koski. Kokkolan tilaisuuden päivämäärä vaihtuu pidettäväksi 3.4. Ari Rousu ja
Tuula Ala-Lantela toivat terveiset 12.1. olleesta maakuntajohtajien tapaamisesta Härmästä.
Paikalla olivat olleet maakuntajohtajat Asko Peltola ja Jukka Ylikarjula sekä meidän
puolelta myös Miia Raunio, Antti Ylinen ja Heli Katajamäki. Tuula oli koonnut
tilaisuuden annista jutun, joka löytyy nettisivuiltamme. Maakuntauudistuksen myötä
maakuntajohtajan virka muuttuu entistä vaikutusvaltaisemmaksi ja näin ollen todettiinkin,
että näitä tapaamistilaisuuksia on syytä ehdottomasti jatkaa. Päätettiin varata jo
perinteeksi muodostunut Koulut kuntoon -avustusraha ja tiedottaa sen hakemisesta
yhdistyksiä. Hakuaikaa on 17.3.2017 saakka. 27.-28.4.2017 isännöimme Väli-Suomen
alueyhdistysten tapaamista Seinäjoella. Teemana tuolloin on talous eli paikalle kutsutaan
meiltä puheenjohtaja, alueasiamies ja taloudenhoitaja. OAJ:stä paikalle tulee talousjohtaja
Heikki Nykänen.
Jaostojen kuulumiset
OAY-jaoston terveiset hallitukselle toi jaoston sihteeri Paula Kotirinta. Jaoston
kokouksessa oli puhuttu mm. uuden OPS:n käyttöönotosta ja sisällöistä sekä nykynuorten
sinnikkyyden puutteesta. Tuula Ala-Lantela oli antanut tiiviin ajankohtaiskatsauksen sekä
esitellyt alueyhdistyksen MOP-päivän juhlasuunnitelman, johon jaoston jäsenet olivat
antaneet lisäideoita ja kommentteja. Pääasia oli, että kentältä ei kuulunut mitään
uhkakuvia esim. lomautuksista.
Antti Ylinen toi OAO-jaoston terveiset. Huima säästökierre jatkuu. Tällä alueella
leikkaukset ovat n. 7 miljoonaa euroa. Säästetään niin seinistä kuin henkilöstöstä.
Vastavetona jotkut kunnat ovat alkaneet kustantaa oman kuntansa oppilaitoksia. OAJ on
laskenut, että valtakunnallisesti liikutaan paljon alkuperäistä isommissa säästöluvuissa,
jopa 250 milj. on heitetty arvioksi todellisesta tilanteesta. Tilannetta pahentaa vielä se, että
ensin leikataan ja sitten vielä tehdään reformi. Tärkein asia reformissa on vielä jäänyt
huonolle huomiolle eli työnantajayhteistyö. Olli Luukkainen onkin todennut, että yritysten ja
työelämän tehtävä ei todellakaan ole järjestää koulutusta vaan siihen on olemassa
oppilaitokset ja koulutetut opettajat. Vuosityöaikakokeiluihin on lähdössä valtakunnallisesti
n. 2000 ammatillista opettajaa, vaikkakin Seinäjoki vetäytyi kokeilusta. Ari Rousu totesi,
että ammatillisen koulutuksen leikkaukset on nähtävissä suoraan OAJ:n jäsenmäärän
laskussa.
Lastentarhanopettajajaoston kuulumiset kertoi Monika Koivumäki. 7.2. on seuraava
jaoston kokous. Siellä saadaan tietoa KIKY:n vaikutuksista ja toteutuksesta. Jaosto pyrkii
selvittämään, mihin lisääntynyt työaika on käytetty. Ohjeistus on ollut, että se lisätään
suunnitteluaikaan. 13.6. Vaasassa pidettävään Pohjanmaan varhaiskasvatuspäivään
lastentarhanopettajat ottavat oman standin ja käyttävät jaoston rahoja 500 euron
pöytämaksuun. Päivään tulee osallistujia ympäri Suomen.

YLL-jaoston ammattiyhdistystoimintaansa tulee haittaamaan kieltenopetuksen siirtyminen
Jyväskylään, koska mukana lähtee myös aktiivitoimijoita. Uhat opetustyölle tuntuvat
tulevan sisältäpäin, sillä esim. pienryhmäopetuksen arvoa ei ymmärretä. Vuonna 2018 on
tulossa organisaatiouudistus, jota nyt on palkattu valmistelemaan nykykäytännön mukaan
ulkopuoliset konsultit.
Ajankohtaiskatsaukset
Matti Sippola aloitti ja toi terveiset OAJ:n pedagogisen toimikunnan kokouksesta nostaen
esille mm. Comenius-valan, opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, kyselyn
kolmiportaisesta tuesta, kielten opiskelun hankeavustuksen jne. Niin ikään Matti Sippola
nosti esille lausuntapyynnön yo-tutkinnon hyödyntämisestä korkeakoulujen
valintamenettelyssä, yo-tutkinnon kehittämisen sekä PISA 2015 tulokset. Lisäksi hän kävi
läpi OAJ:n hallituksen 26.-27.1. pidettävän kokouksen esityslistan otsikoittain. Kari
Nieminen puolestaan avasi KIKY:n vaikutuksia opettajien työaikaan. Hän totesi, että
kevätlukukauden osalta 1.2.-31.7. YT-ajan lisääntyminen ei monessakaan kunnassa
aiheuta nyt keväällä mitään erityisen suuria toimenpiteitä. 10 lisätuntia uppoaa helposti jo
nykyisiin töihin. 1.8. alkaen sen sijaan tuleva 24 tunnin lisäys on vuotuinen ja se pitää
suunnitella ja sen toteutumista tulee seurata. OAJ:llä on tähän työkalu suunnitteilla.
Olisi kaikkien kannalta ensiarvoisen tärkeää, että saataisiin selkeä yhtenäinen ohjeistus.
Näin ollen siis nykyiseen 114 YT- tuntiin tulee 12 tuntia lisää eli kokonaistuntimäärä tulee
elokuun alusta olemaan 126h perusopetuksessa. 12 muuta tuntia tulee lisätä
opettajatyöpäiviin eli VESO:hin. Aikaisemminhan VESOja on ollut 3 /lukuvuosi. Nyt
jatkossa voidaan pitää perustellusta syystä yksi kuuden tunnin lauantai
oppilastyöpäivien sisällä sekä loput kuusi tuntia koulukohtaisesti muuhun
opettajatyöhön esim. 2x3h, 3x2h tai vaikkapa 6x1h. Kari Nieminen kertoi niin ikään, että
TUPA-toimikunnassa hyväksyttiin ammatillisen puolen vuosityöaikakokeiluluvat OAJ:n
hallitukselle esitettäviksi. Kokeilun toteutumisen mahdollisuus on vauhdittanut sitä, että
esim. Helsinki on tehnyt päätöksen, että jatkossa uudet opettajat palkataan taas elokuun
ensimmäisestä päivästä eikä ensimmäisestä VESOsta alkaen. Yhteisymmärrystä
perusopetuksen vuosityöaikakoekilusta ei nyt käydyissä neuvotteluissa saavutettu.
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 2017
Alueyhdistyksen vuosikokous pidetään Härmässä 24.4.2017. Hyväksyttiin
vuosikokouskutsu. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Inger Damlin.
Pyydetään jaostoja tekemään esitykset hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen
varsinaisiksi ja varajäseniksi 10.3.2017 mennessä. Toivottiin, että hallitukseen saadaan
sitoutuneita ja aktiivisia jäseniä. Toimintasuunnitelmaa tulee rakentaa OAJ:n uuden
toimintasuunnitelmamallin pohjalta.. OAJ:stä vuosikokouksen vieraaksi saapuu
järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

Alueasiamiehen puheenvuoro
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela kävi läpi omassa osuudessaan kattavasti vuotta 2017
painottuen kevätkauteen. Hän nosti esille mm. kuntavaalit 9.4. sekä niihin vaikuttamisen,
Kikyn, maakuntauudistuksen, ammatillisen reformin, eri koulutustilaisuudet ja niiden
sisällöt, opepäivät, Väli-Suomen toimijoiden tapaamisen, netin yhteysopettajakyselyn,
presidentin maakuntavierailun kohdekyselyn oppilaitoksesta, jossa kiusaamiseen on
puututtu esimerkillisellä tavalla sekä jo melkoisesti täynnä olevan kalenterinsa. Lisäksi
Tuula esitteli koulutustiimin laatiman OAJ Pohjanmaa kouluttaa, toimii ja vaikuttaa -kaavion
sisältöineen. Kaavio todettiin hyväksi ja selkeäksi.

Järjestörakenneuudistus
Käytiin pitkä keskustelu aiheesta. Todettiin, että OAJ toivoo työnantajakohtaisten
yhdistysten syntyvän viiden vuoden sisällä. Hankaluuksiksi todettiin mm.
paikkakunnan suuruus, kaksikielisyys, toimijoiden löytyminen, kaikkien henkilöjäsenten
allekirjoituksen hankkiminen jne. Todettiin, että jokainen yhdistys, joka ei vielä ole
työnantajapohjainen tekee itse omat ratkaisunsa. OAJ:n tahtotila on kuitenkin vahva ja jos
järjestörakenneuudistus ei toteudu vapaaehtoisesti, nähtäväksi jää, tuleeko sen
vauhdittamiseksi jatkossa joitakin pakotteita esim. rahoituksen kautta. OAJ:n hallitus
seuraa prosessin etenemistä. Alueyhdistys antaa koulutusapua asian tiimoilta. Kirsti
Hietaranta on tulossa luennoimaan aiheesta 23.3. Härmään ja toivottiinkin, että
yhdistykset lähettävät useita hallituksen jäseniä mukaan tähän koulutukseen. Niin
ikää Outi Pyykkö on valmis rantautumaan yhdistysten tueksi.
MOP-tapahtuma: Yhteinen Suomi 100 vuotta – oppimista ja sivistystä
Hyväksyttiin alueasiamiehen laatima kutsu. Ensiarvoisen tärkeää Olli Luukkaisen
saamiseksi tilaisuuteen on ollut se, että valmistelut ovat jo näin pitkällä ja tapahtuman
sisältö selkeä. Toivotaan, että yhdistykset tarttuvat juhlakutsuun ja jäsenistö saadaan
runsaslukuisena liikkeelle.
Alueyhdistyksen hallituksen kokoukset keväällä 2017
31.3.2017 hallituksen kokous Kalajoella
toukokuussa hallituksen kokous Härmässä 8.5.

Muut asiat
Paula Kotirinta esitti toiveen, että alueyhdistys voisi tukea 11.2.2017 pidettävien
opettajapäivien kulttuuriosuutta. Opettajapäivät toteutetaan Pohjanmaan luokanopettajien
ja erityiskasvattajien toimesta tänäkin vuonna. Päätettiin, että OAY-jaosto ostaa 445 viiden
euron arvoista kulttuuri/liikuntaseteliä jaettavaksi ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille.
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