KOKOUSTIEDOTE
24.5.2017, 3/2017
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi

Jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA 8.5.2017
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi ensimmäisen hallituksen kokouksensa uutena
puheenjohtajana. Läsnäolijat suorittivat pienen esittelykierroksen, koska paikalla oli myös uusia
hallituksen jäseniä.
Hallituksen henkilövalinnat
Toimihenkilöiden toimikausi vuosikokoukseen/järjestäytymiskokoukseen 2019 saakka.
1.varapuheenjohtaja Antti Ylinen (OAO), joka myös ilmoitetaan
OAJ:hin, sillä OAJ:n kirjauksissa on paikka vain yhdelle
varapuheenjohtajalle.
varapuheenjohtaja Inger Damlin (FSL)
varapuheenjohtaja Christel Sandell (LTO)
varapuheenjohtaja Heli Katajamäki (YLL)
Sihteeri: Paula Kotirinta
Taloudenhoitaja: Sirpa Kotamäki
YT- ja koulutusassistentti: Tuula Ala-Lantela
Koulutussihteeri: Miia Raunio
Tiedotussihteeri ja Opinkirjon yhteyshlö: Lasse Mansikka-aho
Nettivastaava: Antti Hynönen
Yhdistystietouskouluttaja: Outi Pyykkö
Alueasiamies: Tuula Ala-Lantela ( toimikausi 31.7.2018 saakka)
Liikuntavastaava: Risto Haverinen
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Alueyhdistyksen työryhmien/toimikuntien jäsenet:
TYÖVALIOKUNTA:
Pj. + kaikki varapj:t + sihteeri + taloudenhoitaja + alueasiamies +
koulutussihteeri + toimistosihteeri
TIEDOTUSTOIMIKUNTA:
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho, pj.
Tiina Kankkonen, OAY
Antti Hynönen, OAY
Mikko Metsäranta, OAY
Ann-Sofi Röj-Lindberg, FSL
Anne Ojalehto, OAO
Hanna Ikonen, LTO
Heli Katajamäki, YLL
Taina Saikkonen
KOULUTUSTIIMI:
Koulutussihteeri Miia Raunio, pj.
Tuula Ala-Lantela, alueasiamies
Outi Pyykkö, yhdistystietouskouluttaja
Risto Haverinen, liikuntavastaava
Pia Latomäki, OAY
Aino Sillanpää, OAY
Ulla-Maija Kallio, OAO
Tarja Isotalo, LTO
Suvi Isohella, YLL
EduRyhmä:
Timo Rajaniemi (OAY), koollekutsuja
Tuula Ala-Lantela, alueasiamies
Kari Nieminen, OAJ:n TUPA-toimikunta
Juhani Ahonen, OAY
Jarmo Juupaluoma, OAY/Linda Felixson, FSL
Mia Mäki-Ista, YLL
Monika Koivumäki, LTO
Jouni Lakaniemi, OAO
Dieter Heiermann, OAO
Martti Mustonen, OAO
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Antti Ylinen, OAO
LIIKUNTATOIMIKUNTA:
Liikuntavastaava Risto Haverinen, pj.
Atte Asiala
Matti Teerikangas
Pasi Nurmela
Tanja Hietikko, SUL:n ja PLU:n edustaja
Alueyhdistysten jaostojen kokoonpanot
Merkittiin tiedoksi jaostojen kokoonpanot. Matti Sippola toivoi, että jaostot pitäisivät kirjaa
osallistumisprosenteista ja näin voitaisiin pohtia jaostojen oikeaa kokoa eli nähtäisiin, jos tietyt
kokouksiin kutsuttavat ovat aina estyneinä saapumasta paikalle.
Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat
Kokouksiin kutsutaan varsinaiset jäsenet, toimihenkilöt, alueasiamies, toimialueelta valitut OAJvaltuutetut ja toimistosihteeri. Lisäksi voidaan erikseen kutsua asiantuntijoita, joilla on puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Lisäksi kutsutaan EduRyhmän koollekutsuja Timo Rajaniemi, OAJ:n
aikuiskoulutustyöryhmän vpj. Sannasirkku Autio sekä mahdollinen SOOLin edustaja
Alueyhdistyksen työtaisteluorganisaatio
Työvaliokunnan ehdotus: Valitaan seuraava lakko-organisaatio:
Lakkopäällikkö Kari Nieminen
Varalakkopäällikkö Antti Ylinen
Lakkotiedottaja Lasse Mansikka-aho
Lakkotalouspäällikkö Sirpa Kotamäki
Lakkovartiointipäällikkö Kyösti Pihlajamäki
Lakkopääpaikka OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto, Vaasa

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Saapuneita ansiomerkki- tai mitaliehdotuksia ei ollut. Todettiin, että yhdistyksen täytyy itse pitää
kirjaa myönnetyistä ansiomerkeistä. Toimistosihteerillä on kyllä myös kirjanpito kaikista muista
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alueellamme myönnetyistä merkeistä, paitsi pronssisista merkeistä siitä lähtien, kun niiden
myöntäminen onnistui pelkästään paikallisyhdistyksen siunauksella. Alueyhdistys toivoo, että
jäsenyhdistykset muistaisivat aktiivijäseniään ansiomerkein ja mitalein.
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta 2017
Vapaan sivistystyön lähiesimieskeskustelut.
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
EduTeemailta: ammatillisten ajankohtaista
Työsuojelukoulutusta
Valmistuvien info
Rehtorien kesäpäivät
EduTeema ”työajan seuranta – ys-aika”/YSI
EduTeema ”opyn rooli vaikuttajana”
Alueyhdistysseminaari
LTO-päivät
Ammattina opettaja (ei työelämässä olevilel)
YT-koulutus
Yhteysopettajailta
Liikettä keholle
Yhteysopettajailta
Yhteysopettajailta
Lähiesimiesillalliset: AMK & YLL
JatkoNOPE
Eläketietouskoulutus

Vaasa
Alajärvi
Vaasa
Halsua
Kuortane
Härmä
Härmä
Karijoki
Kuortane
Kalajoki
Vaasa
Kokkola
Härmä
Seinäjoki
Härmä
Härmä
Kokkola
Kauhava
Härmä
Härmä
Edinbourgh
Oulu
Lappajärvi
Jyväskylä
Jalasjärvi
Härmä
Kokkola
Vimpeli
Kokkola
Seinäjoki
Kokkola
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2.2.2017
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
25.4.2017
11.5.2017
23.5.2017
3.8.2017
23.8.2017
31.8.2017
14.-17.9.2017
23.-24.9.2017
27.9.2017
5.-6.10.2017
24.10.2017
28.10.2017
31.10.2017
7.11.2017
9.11.2017
10.-11.11.2017
15.11.2017
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Yhteysopettajailta
Lähiesimiesillalliset: OAO
Yhteysopettajailta

Lapua
Kokkola
Vaasa

21.11.2017
23.11.2017
28.11.2017

LTO-jaosto tarjoaa jo totuttuun tapaan linja-autokyydit Oulussa 23.-24.9. pidettäville LTOpäiville. Erittäin ajankohtainen koulutus YSI-opettajaryhmälle on tulossa Härmään jo
23.8.2017. Aiheena on OAJ:n kehittelemä sähköinen työajanseurantatyökalu
mobiililaitteeseen.
Tiedotustoiminta
Hyväksyttiin tiedotussihteerin päivittämä OAJ Pohjanmaan viestintäsuunnitelma kuluvalle
vuodelle. Viestintäsuunnitelma löytyy myös OAJ Pohjanmaan verkkosivuilta
www.oajpohjanmaa.fi. Mietittiin pitäisikö alueyhdistyksen näkyä aktiivisemmin paikallisissa
sanomalehdissä. Ideana heitetiin, että esim. blogikirjoitukset voisi julkaista myös
paperiversioina. Heli Katajamäki tarjoutui tarvittaessa pitämään kirjoittamiskoulua halukkaille.
OAJ suosii nykyään digitaalisia kanavia niiden nopeuden vuoksi. Kari Nieminen kertoi
kaipaavansa koulutusta sosiaalisen median hyödyntämiseen puheenjohtajan näkökulmasta.
Todettiin, että Lasse oli hienosti hoitanut yhteydet medioihin ja vuosikokouksen yhteydessä
saimme hyvää näkyvyyttä niin radiossa, lehdistössä kuin televisiossakin. OAJvuosikokousvieraamme Pasi Pesonen oli todennut, että näin hyvää näkyvyyttä ei
pääkaupunkiseudulla saavuteta. Todettiin, että 10.8. järjestetään mediatapaaminen koulujen
alkaessa Kokkolassa. Merkittiin tiedoksi, että OAJ saapuu pitämään mediatapaamista
Pohjanmaalle. Seinäjoelle saapuvat niin Olli Luukkainen kuin Marja Puustinenkin. Heidän
ehdottamansa päivä osui syyslomaviikolle, joten uusi päivä on 30.10. Heidän ohellaan
tilaisuuteen osallistuvat Kari Nieminen ja alueasiamies. Päätettiin toimittaa vuonna 2018 OAJ:n
valtuustovaaleihin liittyen vaalilehti.
Vaikuttamistoiminta
Aiheena tapaamisessa oli ollut talous. Niinpä meitä edustivat tilaisuudessa puheenjohtajan ja
alueasiamiehen ohella taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki. OAJ:n talousjohtaja Heikki Nykäsen
johdolla aiheeseen oli pureuduttu kahden päivän ajan. Nykänen oli muistuttanut, että
alueyhdistyksen ei ole tarkoitus kerätä varoja, vaan käyttää niitä monipuolisesti
edunvalvontaan. Varoja on käytettävä vastuullisesti ja harkiten. Rahankäyttö on osattava
perustella hallitukselle, jäsenille ja tilintarkastajille. Tärkeää on varainkäytön läpinäkyvyys.
Jäsenmäärä näkyy suoraan jäsenmaksuissa. On pidettävä jatkossakin huolta
järjestäytymisasteesta. Todettiin, että Keski-Suomessa varat ovat kiinni kiinteistössä, kun taas
Pohjanmaalla ne ovat pankkitilillä. Vaikuttamistoiminnasta todettiin vielä, että alueyhdistyksen
tehtävänä on paikallisten toimijoiden aktivointi paikallisten päättäjien suuntaan. Todettiin huoli
niistä kunnista, joissa ei ole paikallisyhdistyksiä.
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OAJ-YSI:n alueelliset vaalipiirit/Valtuustovaalien 2018 äänestystapa
10.5.2017 mennessä vaalipiirin tulee ilmoittaa OAJ:lle, käyttääkö valtuustovaaleissa 2018:
a)sähköinen ennakkoäänestys ja uurnavaali tai
b)kokonaan sähköinen äänestys.
Käytiin keskustelua edellä mainituista ehdotuksista. Todettiin, että asia koskee yleissivistäviä
opettajia. Suurin osa läsnäolijoista koki, että uurnavaali on nostalginen tapahtuma, jolla
tavoitetaan paljon enemmän äänestäjiä kuin pelkällä sähköisellä äänestysmahdollisuudella. Sitä
paitsi vieläkin on tosi monia opettajia, jotka eivät ole rekisteröityneet OAJ:n sivuille. Kokonaan
sähköinen äänestys olisi kuitenkin nykyaikaa ja viimeksi pidetyt vaalit osoittivat jälleen kerran,
että vaalien järjestäminen ei välttämättä ole hallussa. Koska molemmat esitetyt vaihtoehdot
saivat kannatusta, paikalla olleet yleissivistävät opettajat äänestivät vaihtoehdoista. Vaihtoehto
a sai 11 ääntä ja tuli valituksi. Pelkän sähköisen äänestyksen kannattajia oli paikalla 3.
Jäsenyysasia
Hyväksyttiin 8.5. lukien alueyhdistyksemme jäseniksi Nordian paikallisyhdistyksettömät jäsenet
n. 100 henkilöä Kruunupyyn, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kunnista.
OAJ Pohjanmaan hallituksen kokoukset syksyllä 2017:
Seinäjoella 25.9.2017
Härmässä 8.11.2017
Ajankohtaista
Alueasiamies jatkoi omaa osuuttaan ”kiertopaperitehtävän” jälkeen. Tuula otti esille mm. KiKy:n
tuoman lisätyöajan ja ys-ajan suunnittelun ja käytön eri mahdollisuudet, puoliväliriihen
panostukset koulutukseen, opposition välikysymyksen ammatillisista leikkauksista ja hallituksen
lakimuutoksen ammatillisesta reformista, VASU: n keskeisimmät kärjet ja luotsauksen
alueyhdistyksen tulevan lukuvuoden suunnitteluun sekä koulutuskokonaisuuksiin. Tuulan
esityksen kautta tuli kättä pidempään mm. paikalliseen ys-ajan suunnitteluun sekä ammatillisen
reformin sisältöjen ymmärtämiseen. Hallituksen 24.4.2017 antama esitys uudeksi laiksi
ammatillisesta koulutuksesta sisältää esim. seuraavat muutokset; opiskelijat pääsevät
työelämään nykyistä nopeammin, tutkintojärjestelmäuudistuksen eli tutkintojen määrä vähenee
nykyisestä 360 tutkinnosta 150 tutkintoon, käytännönläheisestä näytöstä tulisi tutkinnon
suoritustapa ja arvioinnin siitä tekisivät yhdessä koulutuksen järjestäjän nimeämä opettaja sekä
työelämän edustaja, koulutus työpaikoilla järjestettäisiin määräaikaiseen työsopimukseen
perustuvana oppisopimuksena tai ilman työsopimussuhdetta toteutettavana
koulutussopimuksena lisäksi koulutukseen voisi jatkossa hakeutua pääasiassa jatkuvan haun
kautta. Todellisesta reformista on siis kyse. Käytiin läpi vielä syksyn koulutuksia ja todettiin
mm., että JatkoNope tuottaa mahdollisesti nopeammin lisää aktiivitoimijoita kuin ”Minustako
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tulevaisuuden toimija”-koulutus. Käytiin myös läpi Suomi 100 teemaista Pohjanmaan opettajien
juhlaa. Todettiin, että avecit sallimalla vaadittava väkimäärä ehkä saavutettaneen helpommin.
Ei -jäsenen omavastuuosuudeksi määrättiin 50€. Jäseneltähän se on 35€. Juhla toteutuu, sillä
tällä hetkellä 282 ilmoittautunutta.
OAY-jaoston kokous on vasta tulossa kuun loppupuolella eli jaoston kuulumiset kuullaan
seuraavassa hallituksen kokouksessa. LTO-jaosto oli pidetty viime viikolla. Kokouksen johtivat
yhdessä jaoston väistyvä puheenjohtaja Monika Koivumäki ja jaoston uusi puheenjohtaja
Christel Sandell. Jaostossa oli mm. suunniteltu linja-autokuljetuksia Oulun LTO-päiville sekä
Vaasassa pidettäville varhaiskasvatusmessuille osallistumista. Lastentarhanopettajaliiton
valtuusto oli ollut pari viikkoa sitten. Tärkeintä on nyt se, että tammikuussa umpeutuu
sopimuskausi ja nyt jos koskaan olisi aika ja mahdollisuus saada lastentarhanopettajat
viimeinkin KVTES:stä OVTES:n. Viikolla 19 kokoontuvassa OAJ:n valtuustossa
lastentarhanopettajat toivovat muilta opettajaryhmiltä tukea tälle ajatukselle.
Lastentarhanopettajat tulisivat mukaan omana liitteenään ja sopimusalanaan. He toivovat
profiloituvansa opettajiksi, sillä jo nyt on havaittavissa sosionomien ryntäys päiväkoteihin.
Lastentarhanopettajat eivät halua, että päiväkodit siirtyvät pelkiksi sosiaalipalveluiksi. Antti
Ylinen kertoi, että OAO-jaosto kokoustaa kuun loppupuolella. Ajankohtaista tietenkin heillä on
ammatillisen koulutuksen reformi ja rahoituksen leikkaukset. Epäselvää on esim. se, jääkö
tänne Pohjanmaan alueelle kalliimpia koulutuksia ollenkaan. Seinäjoella ja Helsingissä ollaan
järjestämässä asetuspajapäivät. Antti ehdotti, että alueyhdistys voisi järjestää työnhakua
edistävää koulutusta työttömiksi jääneille opettajille. Heli Katajamäki kertoi, että YLL-jaosto ei
ollut kokoustanut sitten viimeisen hallituksen kokouksen.
Matti Sippola toi terveiset 24.4. pidetystä pedagogisesta toimikunnasta ja esitteli 10.5.
pidettävän OAJ:n hallituksen asiasisältöjä. Hän nosti esille mm. Suomen taloustilanteen
kirkastumisen, JUKO:n luottamusmieskauden jatkon vuodella sote- ja maakuntauudistuksen
vuoksi aina 31.7.2019 saakka, JUKO:n neuvottelutavoitteet seuraavalle liittokierrokselle,
kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistuksen yhteissuunnitteluajan soveltamisesta, OAJ:n
jäsensivujen uuden ”Urapalvelut” –linkin, josta saa hyviä neuvoja työnhakuun liittyen,
hallituksen puoliväliriihen satoa sekä ylioppilaskirjoitusten kehittämistarpeita pohtineen OKM:n
työryhmän esitykset. Matti vielä jatkoi muutamalla sanalla OAJ:n kevätvaltuustoasioista. Kaikki
valtuutetut ovat mukana eri valiokunnissa. Kokouksessa vahvistetaan OAJ:n tilinpäätös, joka on
yli 10 milj. euroa plussalla sisältäen yli 5 miljoonaa VVO:lta saatua lisäosinkoa. Uusi
kannattajajäsenyys otetaan myös käyttöön OAJ:ssä; yksityishenkilöt 100 € ja yhteisöt 500 €.
Valtuustoaloite on tulossa lastentarhanopettajien siirtymisestä OVTES:n. Haluttaisiin, että OAJ
tukisi alueasiamiehen tavoin myös alueyhdistysten puheenjohtajia parantaen heidän
ajankäyttömahdollisuuksiaan/ toimintaedellytyksiään, Tähän ei kuitenkaan ole tulossa lisärahaa
vaan alueet itse voivat niin halutessaan panostaa myös puheenjohtajiinsa enemmän.
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Muut asiat
Nettisivuillamme oli vain muutama yhteysopettaja vastannut avoinna olleeseen kyselyyn.
Arvottiin vastaajien kesken kaksi reppua. Tällä kertaa onnetar suosi Kaj Högdahlia ja Päivi
Mäkelää.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Taina Saikkonen
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