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OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 17.1.2018

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi vuoden ensimmäisen alueyhdistyksen hallituksen kokouksen
ja loi pikaisen katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Erityisen iloinen hän oli siitä, että alueeltamme
on ilmoittautunut runsaasti valtuustovaaliehdokkaita perusopetuksen puolelta. Myös ammatilliselta
puolelta on saatu ehdokkaita pitkästä aikaa.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Hanna Ikoselle myönnettiin OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin. Paikallisyhdistyksiä
pyydetään anomaan ansiomerkkejä ja -mitaleita heti, kun pisterajat niihin täyttyvät. Akavan
ansiomerkkianomustiedot on lähetty yhdistyksille 11.1.2018. Niiden osalta anomukset täytyy
lähettää OAJ:n toimistolle helmikuussa.

Alueyhdistyksen koulutustarjontaa 2018

Kurssi
Järjestövalmiustilaisuus
Ammatillisten keskusteluilta
Järjestövalmiustilaisuus
Vaalikoulutus
Ammatillisten keskusteluilta
Vaalikoulutus
Ammatillisten keskusteluilta
Ammatillisten keskusteluilta
Vaalikoulutus
X-files + Vuorisen luento
Ammatillinen reformi
Lähiesimieskeskusteluillalliset/YSI
LM-neuvottleupäivät
Työsuojeluilta
Liikettä keholle
Lähiesimieskeskusteluillalliset/VS

Aika
15.1.
16.1.
23.1.
31.1.
1.2.
7.2.
8.2.
13.2.
14.2.
16.-17.2.
21.2.
15.3.
12.-13.3.
21.3.
7.4.
12.4.

Paikka
Sjoki
Kokkola
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Kaustinen
Sjoki
Lappajärvi
Kurikka
Kuortane
Sjoki
Kokkola
JKL
Kauhajoki
Vöyri
Kokkola

NOPE-kurssi
Lähiesimieskeskusteluillalliset/LTO
Varasta Varsinaiseksi
EduTeemailta/Hyvinvointi
Rehtorien kesäpäivät
LTO-seminaari
YT-koulutus
Eläketietous
Korkea-asteen tapaaminen amk + yll

13.-14.4.
19.4.
20.-21.4.
26.4.
2.8.
5.-6.10.
25.-26.10.

Vaasa
Kokkola
Härmä
Härmä
Härmä
Sjoki
Vaasa

Vaikuttamistoiminta
-Järjestetään koulutuskaffit seuraavasti: 19.3.2018 Vaasassa yliopistolla, 29.10.2018 Kokkola,
11.3.2019 Seinäjoki, 28.10.2019 Vaasa.
-Maakuntajohtajien tapaaminen 19.4.2018 Härmässä.
-FSL:n edustajien tapaaminen Vaasassa 22.2.2018.
-Keski-Suomi on järjestämässä keväällä Väli-Suomen tapaamista, jonka asialistalla yleissivistävän
koulutuksen asiat.
OAJ-valtuustovaalit 2018
Valittiin OAJ-YSI Pohjanmaan keskusvaalilautakunnaksi OAJ Pohjanmaan hallituksen
suomenkieliset ysiläiset jäsenet ja varajäsenet pois lukien itse ehdolla olevat opettajat. Arvottiin
OAJ-YSI Pohjanmaan vaaliliittojen järjestys ja ehdokkaiden numerot. Todettiin ehdokasasettelu.
Ysiläisiä ehdokkaita on hienosti yhteensä 14 eli 7 ehdokasta kummassakin vaaliliitossa.
Lastentarhanopettajista ehdolle ovat asettuneet Monika Koivumäki ja Maaret Siltanen.
Ammatillisista opettajista mukana ovat Margareeta Verronen, Jussi Kuoppala ja Osmo Mäkiniemi.
YLL ei ole saanut alueeltamme houkuteltua ketään mukaan vaalitaistoon. FSL:llä sen sijaan on
tarjolla kolme ehdokasta. Todettiin, että ennakkoäänestys käynnistyy 19.2. ja jatkuu aina 4.3.
saakka. Uurnavaalipäivät ovat 26.-27.3. ja ääntenlaskenta alueellamme tapahtuu Vaasassa 3.4.
Valittujen nimet julkaistaan 5.4. Vaalisihteeri Tuula Ala-Lantela muistutteli alueella järjestettävistä
vaalikoulutuksista ja siitä, että jokaisen paikallisyhdistyksen tulee lähettää koulutukseen vähintään
yksi henkilö eli vaalisihteeri, koska koulutuksessa jaetaan kaikki oleellinen materiaali ja viime
käden tieto vaalien onnistumiseksi.

OAJ Pohjanmaan vuosikokous 23.4.2018 Härmässä
Hyväksyttiin vuosikokouskutsu. Hanna Ottman, OAJ:n uusi viestintäjohtaja saapuu kokouksen
puhujavieraaksi.

Aluerahoitus 2018
Merkittiin tiedoksi vuodelle 2018 hyväksytty aluerahoitusmalli. OAJ Pohjanmaan saama OAJrahoitus tippuu vuonna 2018 noin 14.000 eurolla. OAJ:n maksamasta edunvalvonnan tuesta on
aiemmin mennyt suoraan paikallisyhdistyksille 70%, mutta vuonna 2018 paikallisyhdistyksille
maksettavan edunvalvonnan tuen osuus nousee 85%:iin. Tästä johtuen alueyhdistys ei enää
jatkossa myönnä ”koulut kuntoon”-avustuksia paikallisyhdistyksille paikalliseen

vaikuttamistoimintaan. Alueyhdistys tukee kuitenkin edelleen ”kahvirahalla” paikallisyhdistyksissä
järjestettäviä tilaisuuksia, joihin kutsutaan alueyhdistyksen edustaja. ”Kahvirahan” suuruus on ollut
6 € / tilaisuuteen osallistuja. Todettiin, että paikallisyhdistykset käyttävät varojaan itsenäisesti,
mutta toivottavasti edunvalvonnan tukiraha kohdentuisi paikallistoiminnan edunvalvontaan ja
vaikuttamistoimintaan. Useamman vuoden ajan OAJ on tiedustellut, millaista koulutusta
paikallisyhdistykset tarjoavat jäsenilleen.

OAJ Pohjanmaan hallituksen kokoukset kevätkaudella 2018
17.1.2018 Härmässä, 22.3.2018 Vaasassa ja 7.5.2018 Kokkolassa.

Jaostojen kuulumiset:
Christel Sandell toi LTO-jaoston terveiset kokoukselle. Jaoston viimeisen kokous on ollut
joulukuussa 2017. Lastentarhanopettajia ovat viime aikoina puhuttaneet mm. OAJ:n
valtuustovaalit ja lastentarhanopettajien oman valtuuston vaalit. OAJ:n valtuustovaaleihin on
ehdolla alueeltamme kaksi lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettajien siirtyminen OVTES:n ei
ehkä tule onnistumaan tälläkään sopimuskierroksella. Varhaiskasvatuksen tiekartan tiimoilta
puhetta on kovasti herättänyt lastentarhanopettajien ja sosionomien keskinäinen roolitus.
Varhaiskasvatuslain toinen vaihe pitäisi pian tulla kommentoitavaksi asti valmiiksi. Ilmeisesti
palkkaneuvottelut viivyttävät lain toisen vaiheen voimaan tuloa. Mielenkiintoista on se, että
lainsäätäjä tuntuu puuttuvan työmarkkinapolitiikkaan. Suunnitteluaikaa on nyt 8%
lastentarhanopettajien työajasta. OAJ:n tavoite olisi ilmeisesti niinkin kova kuin 20%.
OAY-jaoston viimeisin kokous oli niin ikään joulukuussa 2017. Alueasiamies Tuula Ala-Lantela
antoi kokousväelle kattavan katsauksen ajankohtaisista asioista. Katsaus herätti paikalla olijoissa
todella aktiivisen keskustelun. Alueasiamies otti esille osuudessaan mm. lähettämänsä
työajanseurantakyselyn tulokset, valtuustovaaliasiat ja niihin liittyen jäsentietojen päivittämisen
OAJ:n jäsensivujen kautta sekä jaoston oman seminaarin suunnittelun tulevalle syksylle. Lisäksi
alueasiamies viritteli ajatusta mahdollisesta kummitoiminnasta paikallisyhdistysten välillä. Myös
Matti Sippola toi kokousväelle tuhdin tietopaketin ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista.
Ajatus koulupolun aloittamisesta kahdessa eri vaiheessa tuntui kokousväestä vähintään
kummalliselta. Elokuun ohella osalla lapsista alkaisi ekaluokka jo tammikuussa syntymäajasta
riippuen. Matti Sippola kertoi osuudessaan vielä lukiouudistuksesta, OAJ:n suuresta
sisäilmatutkimuksesta ja PISA 2015 tuloksesta. Puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi mm.
neuvottelutilanteesta ja vuosityöaikakokeilusuunnitelmista.
YLL-jaoston terveiset toi taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki. Vaasan yliopistossa on ollut
organisaatiomuutoksia. Uusia johtajia on palkattu myös talon ulkopuolelta. Perusteluina on ollut
näiden valittujen henkilöiden johtamiskokemus / johtamistaito. Uumoileeko valinnat jostain
tulevasti? Vararehtorin valintaan tunnutaan olevan tyytyväisiä.
OAO-jaosto kokousti Vaasassa joulun alla. Opettajia on irtisanottu kahdessa eri AMK:ssa
opiskelijapalautteen perusteella. Asiaa ollaan aiheesta viemässä eteenpäin. Vuosityöaikakokeilut
ovat menossa. Kolme ammatillista opettajaa on saatu hienosti alueeltamme ehdokkaiksi
valtuustovaaleihin. Aikuisten ja nuorten opiskelu samoissa ryhmissä ei ole paras mahdollinen
vaihtoehto. Alueyhdistyksen puheenjohtajan ja alueasiamiehen johtamaan ammatilliseen
kenttäkierrokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. Tarkoitus on saada aikaan myös ammatillista

opetusta käsittelevä mahdollisimman laajapohjainen paneelikeskustelu. Ammatillisella puolella on
jo havaittavissa selvät merkit siitä, että työnantajat eivät enää otakaan opiskelijoita työharjoitteluun.

Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista:
Matti Sippola antoi kokousväelle kattavan selvityksen OAJ:n hallituksen viimeisimmästä
kokouksesta joulukuulta ja Pedagogisen toimikunnan 12.1. pidetystä kokouksesta. Matti Sippolan
puheenvuorossa esille nousivat mm. yleinen ja opetusalan oma neuvottelutilanne, katsaus
Suomen talouteen ja työllisyyteen, Hyria koulutus Oy:n tilanne, koulutuspoliittisen edunvalvonnan
keskiössä olevat asiat, OKM:n lausuntopyyntö ministeriön selvityksestä ”Monikielisyys
vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta” sekä OKM:n työryhmän esitykset
työrauhan parantamiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.
Kari Nieminen toi terveiset 15.1. pidetystä TUPA-toimikunnan kokouksesta. Hän esitteli
seikkaperäisesti perusopetuksen vuosityöaikakokeilun sisältöä. Esityksessä nousi esiin erityisesti
tietenkin sidotun ja sitomattoman työajan suhteet sekä palkan suuruus. Karin esitys kirvoitti
aiheesta pitkän keskustelun. Keskustelun aikana todettiin esim., että sitomattoman työajan
prosentit pitäisi pystyä naulaamaan samoiksi koko kokeilujakson ajaksi, eikä niitä olisi
ensimmäisen kokeiluvuoden jälkeen syytä päästää villisti muuttumaan. Myös oltiin sitä mieltä, että
ensimmäisen kokeiluvuoden pohjalta otettaisiin toisena vuotena käyttöön keskivertoaika
ensimmäisen vuoden kokeilun pohjalta sidotuksi työajaksi. Nykyisiin taulukkopalkkoihin verrattuina
kokeilussa olisi noin 2.5 ylituntia lisää. Tämä kokeilu koskisi ilmeisesti kuutta paikkakuntaa. Niin
yksittäisten opettajien kohdalta kokeilukouluissa kuin kokeilupaikkakuntien paikallisyhdistystenkin
on hyväksyttävä kokeilut vielä ennen niiden voimaan tuloa.

OAJ Pohjanmaan hallituksen jäsenen valmisteltu puheenvuoro:
Marika Horila toi esille lastentarhanopettajien arkea. Panostamalla varhaiskasvatukseen on
sanottu yhdellä eurolla saatavan kuuden euron tuotto. Nykyään kuitenkin tuntuu siltä, että
päiväkodit ovat ”lähtevien laivojen satamia”. Tuntiperusteisten hoitomaksujen kautta huoltajat
voivat valita mieleisiään hoitoaikoja ja näin ollen tilanne saattaa olla se, että paikalla on
alimitoitettu tai runsaasti ylibuukattu ryhmä. Yhdellä hoitajalla voisi kerrallaan olla vastuullaan 8
lasta ikähaitarilla 3-vuotiaista eskarilaisiin. Totuus voi olla jopa 15 lasta esim. aamuvuorolaisella.
Ryhmäkokojen vaihtelut ja lasten eriaikaiset menemiset ja tulemiset hankaloittavat runsaasti
opetusta, osallisuutta ja ilmiöpohjaisen opetuksen/kasvatuksen toteuttamista. On turha puhua
varhaiskasvatuksen laadusta, jos päivistä pystytään vain joten kuten selviämään. Lisäksi ryhmät
ryhmäytyvät koko ajan uudestaan, kun niihin tulee uusia lapsia pitkin vuotta. Ryhmäkoot olisikin
saatava nopeasti pienemmiksi. Tätä puoltaa myös se, että lapsiryhmien koostumus on käynyt
viime vuosina haasteellisemmaksi. Seinäjoella lapsia riittää päiväkoteihin ja siellä onkin menossa
oikein päiväkotirakentamisen buumi. Toistaiseksi on väkeä löytynyt avoimiin virkoihin, mutta
mitenkähän käy nyt, kun auki on 35 paikkaa. Sijaispula on jo nyt havaittavissa.

Alueasiamiehen akuutit:
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela esitteli alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttaville
lähetettyä kyselyä toiminnan oikeasta suuntaamisesta. Esille vastauksissa olivat nousseet mm.

seuraavat toiveet: toiminnan järjestäminen kattavasti eri puolilla suurta aluettamme, liian runsaan
koulutuksen karsiminen, viestinnän kehittäminen ja Educa-junan varaaminen. Lisäksi Tuula esitteli
toteuttamansa YS-aikakyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi 291 suomenkielistä ja 51 ruotsinkielistä
opettajaa. Karkeana yhteenvetona voidaan todeta, että YS-ajan seurannassa on vielä paljon
petrattavaa. Valtuustovaalisihteerin roolissa alueasiamies kertoi vaalien aikatauluista,
vaalikoulutuksista, yhdistyksien vaalisihteerivalinnoista ja äänestysaktiivisuuden nostatuksesta
esim. arvontapalkintojen myötä. Alueasiamies totesi, että ammatilliset keskusteluillat ovat tulleet
tarpeeseen. Yhdessä puheenjohtaja Niemisen kanssa he järjestävät 5 eri tilaisuutta alueellamme.
Syksyllä ammatillisten asioiden tiimoilta tullaan vielä järjestämään laajapohjainen
paneelikeskustelu. Ideoita paneelin toteuttamiseen otetaan auliisti vastaan. Alueasiamies toi esille
kummitoimintaidean paikallisyhdistystoiminnassa. Kummitoiminta voisi esimerkiksi pitää sisällään;
yhteisiä koulutuksia, yhteisiä kokouksia, yhteistä virkistystoimintaa, edunvalvonnan tukemista jne.
Kummiparit voisivat olla lähellä tai kaukana, saman- tai erikokoisia jne. Ideaa pidettiin hyvänä ja
toivottiin sen käsittelyä paikallisyhdistysten hallituksissa.

OAJ:n Pohjanmaan aluetoimiston jatko ja toimistosihteerin rekrytointi
OAJ:n Pohjanmaan aluetoimiston toimistosihteeri Taina Saikkonen kertoi, että hän jää pois
palveluksestamme kevään 2019 aikana pitääkseen ensin säästövapaat ja lomat ja siitä sitten
virallisesti 1.6. lukien eläkepäiviä viettämään. OAJ Pohjanmaan työvaliokunta sai tehtäväkseen
pohtia jatkotoimia aluetoimistoasiassa ja toimistosihteerin rekrytoinnin osalta.

Tiedotteen kokosivat tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho ja toimistosihteeri Taina Saikkonen

