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Jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
31.3.2017 KOKKOLASSA & VUOSIKOKOUS 24.4.2017

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ari Rousu avasi kokouksen. Hän totesi tämän kokouksen olevan omalta
osaltaan ainakin toistaiseksi viimeinen hallituksen kokous noin kahdenkymmenen
aluetason ammattiyhdistysvuoden jälkeen.
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta vuonna 2017
Kiky käytännössä -lto-keskusteluilta
YSI lähiesimieskeskusteluillalliset
Pohjoisen konferenssi
OAJ X-files järjestöstartti
EduTeemailta: virkojen täyttö
Järjestörakenneuudistusilta
Keskikonferenssi
Itäinen konferenssi
Liikettä keholle
LTO lähiesimieskeskusteluillalliset
Nope-kurssi
Eno-koulutustapaaminen
Alueelliset lm-päivät /OAJ
Työsuojelukoulutusta
Rehtorien kesäpäivät
EduTeema:"työajan seuranta"
Alueyhdistysseminaari
LTO-päivät
YT-koulutus
Yhteysopettajailta
EduTeema:"vaikuttaminen kuntatasolla"
Liikettä keholle
Yhteysopettajailta
Yhteysopettajailta

Alajärvi
Vaasa
Halsua
Kuortane
Härmä
Härmä
Karijoki
Kuortane
Kalajoki
Vaasa
Kokkola
Härmä
Seinäjoki
Härmä
Kauhava
Härmä
Edinbourgh
Oulu
Jyväskylä
Jalasjärvi
Härmä
Härmä
Kokkola
Vimpeli

22.2.2017
9.3.2017
13.3.2017
17.-18.3.2017
21.3.2017
23.3.2017
28.3.2017
30.3.2017
1.4.2017
6.4.2017
7.-8.4.2017
7.-8.4.2017
10.-11.4.2017
11.5.2017
3.8.2017
31.8.2017
14.-17.9.2017
23.-24.9.2017
5.-6.10.2017
24.10.2017
26.10.2017
28.10.2017
31.10.2017
7.11.2017

Lähiesimiesillalliset: AMK & YLL
JatkoNOPE
Eläketietouskoulutus
Yhteysopettajailta
Lähiesimiesillalliset: OAO
Yhteysopettajailta

Kokkola
Seinäjoki
Kokkola
Lapua
Kokkola
Vaasa

9.11.2017
10.-11.11.2017
15.11.2017
21.11.2017
23.11.2017
28.11.2017

Alueyhdistyksen koulutussihteeri Miia Raunio esitteli koulutusasioita. Hän kertoi mm., että
koulutustiimin maaliskuisessa kokouksessa oli käyty tarkasti läpi toteutuneet koulutukset.
Niin ikään hallituksen jäsenet saivat kuulla yksityiskohtaisen selonteon toteutuneista
koulutuksista osallistujamäärineen. Esim. X-fileskoulutuksen yleisarvosana oli 9.1 eli väki
on ollut tyytyväistä saamaansa koulutuksen antiin. Valtakunnalliset LTO-päivät ovat
vuorossa jälleen syksyllä ja luultavimmin alueyhdistys tukee Ouluun suuntautuvaa reissua
tarjoamalla bussikyyditykset totuttuun tapaan. Suunnattiin katsetta jo myös tulevan syksyn
koulutuksiin. Muistutettiin myös läsnäolijoita siitä, että innostavat omia yhdistyksiään
lähtemään mukaan Pohjalaiseen opettajien juhlaan 7.10.2017. Pyydettiin miettimään
mahdollisuutta 35 €:n omakustannusosuuksien rahoittamisesta ainakin osittain
yhdistyksien toimesta.
Tiedotustoiminta
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho kertoi kokousväelle tiedotussektorin
ajankohtaiskuulumiset. Pohjanmaan opettajan paperiversio ilmestyy 7.4. ja lehti on
luettavissa myös alueyhdistyksen verkkosivuilla. Lehdistötilaisuus pidetään
vuosikokouksen yhteydessä. Syksyn medialounas pidetään tällä kertaa Kokkolassa.
Sopiva päivä lienee 11.8., koska se on juuri koulun alkamisen kynnyksellä. Tilaisuuteen
toivotaan kaikkien jaostojen puheenjohtajia paikalle. Nettisivuvastaava Antti Hynönen ei
ollut päässyt kokoukseen, mutta todettiin, että alueyhdistyksen verkkosivut toimivat hyvin.
Heli Katajamäki oli ehtinyt jo lukea lehtemme nettiversion ja piti sitä erittäin hyvänä ja
monipuolisena. Christel Sandell korosti, että oma lehti täytyy olla. Se on lähempänä
jäsenistöä kuin valtakunnallinen Opettaja–lehti. Sen kaksikielisyys on niin ikään hieno asia.
Myös puheenjohtaja toivoi, että jatkossakin yhdistys julkaisisi nettiversion ohella paperisen
lehden. Liikuntavastaava Risto Haverinen muistutti, että kaikki täyttäisivät lehdestä
löytyvää liikuntakalenteria.
Vuosikokous Härmässä 24.4.2017
Vuosikokous on pidetty. Ajankohtaiskatsauksen piti OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen.
Ari Rousulle luovutettiin OAJ:n hopeinen ansiomerkki kultaisin lehvin ja Kari Niemiselle
hopeinen ansiomerkki. Vuosikokouksessa valittiin alueyhdistykselle uusi puheenjohtaja.
Ehdokkaita oli kaksi: plm Kari Nieminen Seinäjoelta ja päiväkodinjohtaja Marika Horila
Seinäjoelta. Kari Nieminen sai vaalissa 51 ääntä ja Marika Horila 26, joten Kari Nieminen
on OAJ Pohjanmaan uusi puheenjohtaja (kari.nieminen(at)seinajoki.fi). Alueyhdistykselle
valittiin myös uusi hallitus, jonka kokoonpano liitteenä. Onnea Karille ja kiitos Arille!
Vaikuttamistoiminta/Järjestöyhteistyö
Kokkolassa 3.4 koulutuskaffi-tilaisuus toteutui. Tilaisuuteen osallistui kansanedustaja
Tuomo Puumala. Myönnettiin vuoden 2017 Koulut kuntoon –avustukset, joista tiedotettu
avustusta hakeneille yhdistyksille. Alueyhdistysten Väli-Suomi –tapaaminen järjestetään
Seinäjoella 27.-28.4. OAJ Pohjanmaan toimiessa isäntänä. Talousjohtaja Heikki Nykänen
tulee OAJ:stä mukaan tapaamiseen. Alueyhdistysten talous on tapaamisen teemana.

Jaostojen kuulumiset
Merkittiin tiedoksi jaostojen kuulumiset. OAY-jaoston terveiset toi jaoston sihteeri Paula
Kotirinta. Hän referoi jaoston viime kokouksen pöytäkirjaa. Esille nousivat mm. Matti
Sippolan ajankohtaiskatsauksen asiat, OAJ:n huomion kiintyminen alueyhdistysten
varallisuuksiin, vuosityöaikakokeilujen nykytila, työtuomioistuimen päätös Kangasalan
OTOilu asiasta, alueasiamiehen esiin ottamat asiat; KIKY, ajankohtaiset koulutukset,
kuntavaaleihin vaikuttaminen jne. sekä kiitokset alueyhdistyksen lahjoittamista kulttuuri/liikuntaseteleistä helmikuisille opettajapäivien osallistujille. Alueasiamies Tuula AlaLantela jakoi hallituksen kokouksessa nyt paikalla oleville Matti Sippolan OAY-jaoston
kokouksessa esille ottaman ja sittemmin julkaistun ”Työrauha ja oppimisen ilo” –
reittioppaan kuntapäättäjille. Antti Ylinen toi terveiset OAO-jaostosta. Hekin olivat
pitäneet kokouksen. Jaosto oli mm. päättänyt tukea tuhannella eurolla tekniikan opettajien
koulutuspäiviä Seinäjoella sillä ehtolauselmalla, että saavat itse osallistua päiville
ilmaiseksi. He pitivät hyvänä sitä, että alueyhdistys tarjoaa nyt myös räätälöidyn
tilaisuuden vain työsuojeluvaltuutetuille. Alueasiamiehellä on parhaillaan menossa laaja
kysely ammatillisille opettajille, josta saadaan kattavaa ajankohtaistietoa.
LTO-jaoston kuulumiset kertoi Monika Koivumäki. Jaosto on siis asettanut oman
ehdokkaansa alueyhdistyksen tulevaksi puheenjohtajaksi. Jaosto toivoo, että oman
ehdokkaan myöstä puheenjohtajavaali herättää kiinnostusta jäsenistössä. 3.5. on
seuraava jaoston kokous Vaasassa ja 6.4. on päiväkodin johtajien LTO-illalliset ja niihin on
ilmoittautunut 35 osallistujaa. Syksyisille LTO-päiville Ouluun pyritään järjestämään
bussikyyditys alueyhdistyksen toimesta niin kuin aikaisempinakin vuosina. Matkustusaika
aiotaan käyttää hyödyksi luennoimalla edunvalvonnallisista ajankohtaisista asioista. LTOliitto on tehnyt valtuustoaloitteen, että vihdoinkin lastentarhanopettajat saataisiin siirrettyä
OVTES:n. Tavoite on saada sinne oma liite. Monikalla itsellään on vielä huhtikuussa
blogikirjoitusvuoro nettisivuillemme.
YLL-jaoston terveiset toi Heli Katajamäki. Viimeisin kokous oli ollut 20.3.Heidän
sektorillaan tapahtuu todella kaikenlaista. Vaasan yliopistosta siis kielten pääaineopinnot
ovat siirtymässä Jyväskylän yliopistoon liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti. Se on
aiheuttanut monia ongelmia. Muutostilanteisiin sopivasti käytäntö on osoittanut, että
viestintä ei toimi. Samaa viestiä tulee niin työntekijöiltä kuin opiskelijoiltakin. Väkeä ei
osallisteta ja epätietoisuus vallitsee. Myös työtuomioistuimesta oli tullut huono päätös,
jossa määräaikaiset opettajat ovat eriarvoisessa asemassa koskien
kokonaistyöaikaa/opetustuntimääriä verrattuna vakinaisiin opettajiin. Kokousväki totesi
tähän, että olisi entistä tarkemmin ilmeisesti harkittava, että mitä viedään
työtuomioistuimeen, sillä nyt tulee opetussektorilla takkiin koko ajan. Markku Kajo ja muita
asiantuntijoita tulevat vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin Vaasan yliopistolla
3.4. järjestettävään tilaisuuteen. Viime ajat ovat selkeästi osoittaneet, että yliopistolle
tarvitaan pääluottamusmies. Uhkakuvana on, että vuonna 2018 voimaan tuleva uusi
yliopistolaki johtaa siihen, että rahoitusta leikataan entisestään. Lähitulevaisuudessa esim.
saatetaan aloittaa valtakunnallinen selvitystyö mahdollisten lukukausimaksujen käyttöön
ottamisesta korkeakouluissa.
Alueasiamiehen katsaus
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela aloitti oman osuutensa kertomalla tarkemmin
kuntapäättäjille suunnatusta reittioppaasta. Oppaassa oli nostettu esille mm. teemat:
yhteistyö, tunne- ja vuorovaikutustaidot, tarpeelliset resurssit johtajille, opettajamitoituksen
kuntoon saattaminen, sekä nollatoleranssi väkivaltatilanteisiin. Lisäksi oppilasryhmien
minimi- ja maksimikokojen sijaan oppaassa esitettiin opettajien ja oppilaiden määrän

suhdelukuja. Tässä ajattelussa oli myös ensi kertaa huomioitu tehostetun tuen oppilaiden
ryhmäkokoa pienentävänä seikkana. Kokousväki totesi, että peruskoulupuolella
suhdelukuesitys oli kohtuullisen realistinen, mutta esim. lukiopuolella utopistinen.
Puheenjohtaja Ari Rousu totesi niin ikään, että koulujen luokkatilat eivät mahdollista
kaikkea esitettyä. Toivottavasti opas kuitenkin jalkautuu ja tavoittaa kohderyhmän eli
päättäjät. Tuula esitteli niin ikään laajasti teettämänsä paikallisyhdistysten kyselyn tuloksia.
Tulosista ilmeni mm. miten aktiivitoimijat saavat tietoa edunvalvonnasta, miten viestintä
toimii, miten alueyhdistyksen järjestämä koulutus tukee edunvalvontatyötä, miten KIKYasiat ovat, mitä ongelmia kunnissa on ja mitkä asiat puhuttavat paikallisesti. Käytiin läpi
myös tulevia koulutuksia. Todettiin, että yhteysopettajakoulutusta voisi kokeilla
järjestettäväksi verkostoalueittain, niin että rannikon koulutus järjestettäisiin kaksikielisenä.
Lopuksi Tuula vielä muistutti alueyhdistyksen Suomi 100 –juhlasta.
Ajankohtaiskatsaukset
Esille nousivat esim. EK:n toimesta irtisanottu keskusjärjestösopimus,
talousnäkymäraportit, yliopistojen työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevien
sopimusmääräysten muuttuminen, OVTES-puolen vuosityöaikakokeilujen nykytila sekä
ammatillisen koulutuksen reformin tilanne. Keski-Suomen alueasiamies Jouko Salo
eläköityy 1.8. Hänen työnsä jatkajaksi on esitetty Jukka Lummelahtea.
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous Härmässä 8.5.
Muut asiat
Alueyhdistys haastettu #kannustusryhmä-toimintaan. Päätetään haasteeseen
vastaamisesta. Todettiin, että ollaan periaatteessa mukana #kannustusryhmätoiminnassa. Kampanja on 14.3.-1.6. Tarkoitus on saada hyvä kiertämään. Työvaliokunta
valmistelee asiaa.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Taina Saikkonen

