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OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 22.3.2018
VAASASSA
Kokouksen avaus
Kokouksen avannut puheenjohtaja Kari Nieminen nosti esille solmitut uudet virka- ja
työehtosopimukset ja alueyhdistyksemme tulevan vuosikokouksen.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Myönnettiin Felix de Silvalle ja Taina Lehtoselle OAJ:n pronssiset ansiomerkit hopeisin
lehvin. Merkit luovutetaan vuosikokouksessa 23.4.2018.

Alueyhdistyksen kuluvan vuoden koulutustarjonnasta ja liikuntatapahtumista

Kurssi

Aika

Paikka

osanottajat

Järjestövalmiustilaisuus

15.1.

Sjoki

38

Ammatillisten keskusteluilta

16.1.

Kokkola

22

Järjestövalmiustilaisuus

23.1.

Vaasa

26

Vaalikoulutus

31.1.

Vaasa

8

Ammatillisten keskusteluilta

1.2.

Vaasa

12

Vaalikoulutus

7.2.

Kaustinen

15

Ammatillisten keskusteluilta

8.2.

Sjoki

13

Vaalikoulutus

14.2.

Kurikka

16

X-files + Vuorisen luento

16.-17.2.

Kuortane

Ammatillinen reformi

21.2.

Sjoki

Ammatillisten keskusteluilta

8.3.

Lappajärvi

Lähiesimieskeskusteluillalliset/YSI

15.3.

Kokkola

LM-neuvottleupäivät

12.-13.3.

JKL

Työsuojeluilta

21.3.

Kauhajoki

42/53
peruuntui
9
22
22/50
13

Liikettä keholle

7.4.

Vöyri

Lähiesimieskeskusteluillalliset/VS

12.4.

Kokkola

NOPE-kurssi

13.-14.4.

Vaasa

26

Lähiesimieskeskusteluillalliset/LTO

19.4.

Kokkola

30

Varasta Varsinaiseksi

20.-21.4.

Härmä

peruuntui

EduTeemailta/Tietoa ja tuuletusta

26.4.

Härmä

25

Valmistuvien infot

42
peruuntui

Psaari, Kla

Rehtorien kesäpäivät

2.8.

Mustasaari

Työvaliokuntaseminaari

8.-9.6.

Maksamaa

EduTeemailta/Erityisopetus

13.9.

Härmä

OAY-jaoston seminaari

21.-22.9.

Tre

Rehtori- ja lähiesimiesilta

4.10.

Seinäjoki

LTO-seminaari

5.-6.10.

Härmä

OAO+AMK+YLL -seminaari

5.-6.10.

Härmä

YT-koulutus

25.-26.10.

Sjoki

Eläketietous

7.11.

Vaasa

Työsuojeluilta/Henkinen työsuojelu

Todettiin, että ammatillisen 2.asteen ja korkea-asteen opettajien seminaari sekä
lastentarhanopettajien seminaari pidetään yhtä aikaa Härmässä. Tuohon
koulutusviikonloppuun ajoittuu myös Maailman opettajien -päivä, joka huomioitaneen
tilaisuudessa. OAY-jaosto aikoo pitää oman seminaarin. Niin ikään jaoston toiveesta
järjestetään EduTeemailta erityisopetuksesta 13.9. Miia muistutti, että nyt ei alueyhdistys
ole järjestämässä erillistä isoa yleisöluentoa. Jatko-NOPEn kohtalo on vielä auki.
Paikallisyhdistyksille ei tänä vuonna myönnetä Koulut kuntoon -avustuksia, koska OAJ
maksaa aiemmin alueyhdistyksille maksetusta edunvalvonnan tukiosuudesta puolet
paikallisyhdistyksille. Muistutettiinkin, että yhdistysten keskeinen tehtävä on huolehtia
paikallisesta edunvalvonnasta ja erityisesti tämä raha tulee suunnata edunvalvonnallisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Todettiin vielä, että jos henkilö osallistuu alueyhdistyksen
järjestämiin koulutuksiin, tulee hänen olla OAJ:n jäsen. Alueasiamies kertoi vielä, että 21.3.
Kauhajoella järjestetty työsuojeluilta oli ollut onnistunut, vaikka paikalla oli melko vähän
osallistujia. Syksyllä järjestettävän työsuojeluillan teemana on henkinen työsuojelu.
Liikuntavastaava Risto Haverinen kertoi liikuntatapahtumasuunnitelmista vuodelle 2018.
Liikettä keholle -tilaisuus pidettiin tänä vuonna hallituksen päätöksellä vain
yksipäiväisenä..Riston toiveena olikin se, että tilaisuuksia voitaisiin järjestää vuodessa
kaksi. Alueyhdistyksen kuntokortit tulevat jakoon 20.4. ilmestyvässä Pohjanmaan opettaja
-lehdessä. Niin ikään golfin ystävät saavat oman tilaisuutensa. He pääsevät mittelemään
paremmuudesta elokuun alkupuolella järjestettävässä kisassa. Jäsenistö on myös
esittänyt toiveen alueyhdistyksen oman keilailutapahtuman tai -kilpailun järjestämisestä.

Oppilaiden KLL:n ensi talven hiihtokisojen järjestelyjen suhteen esitettiin toiveita kilpailijoita
lähettävien tahojen toiminnan helpottamiseksi.

OAJ Pohjanmaan vuosikokous 23.4.2018 Härmässä
Käytiin läpi vuosikokouksen hyväksyttäviksi esitettäviä asioita. Taloudenhoitaja Sirpa
Kotamäki esitteli yksityiskohtaisesti niin viime vuoden tilinpäätöksen kuin vuoden 2018
talousarvion. Tilinpäätös oli n. 35000€ tappiollinen. Vuosi sujui kuitenkin ennakoitua
paremmin, sillä budjetti oli ennakoinut yli 90000 €:n tappiota. Budjetin seurantaa tullaan
tehostamaan.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin seuraavista asioista:
Päätettiin ostaa alueyhdistyksen puheenjohtajalle vuonna 2018 työaikaa 30 päivää.
Päivistä 15 ajoittuisi kevätkaudelle ja 15 syyskaudelle. Alueasiamiehelle päätettiin ostaa
Lappajärven kunnalta kaksi työpäivää / viikko 1.8.2018-31.7.2019. Näin yhteistyö
puheenjohtajan ja alueasiamiehen välillä helpottuisi.

Vaikuttamistoiminta
Valitettavasti Vaasassa 19.3. pidettäväksi suunniteltu koulutuskaffitilaisuus peruuntui.
Alueen kansanedustajat olivat tuolloin kutsuttuina Lehtimäen opistolle. Väli-Suomen
tapaamiseen toukokuussa lähtee puheenjohtajan ja alueasiamiehen lisäksi Matti Sippola,
sillä aiheena Jyväskylän tilaisuudessa on yleissivistävän ja lukiopuolen koulutusasiat.
Maakuntajohtajien tapaaminen toteutuu Härmässä 19.4. Tulossa ovat kaikkien kolmen
maakunnan johtajat tai heidän varamiehensä. Niin ikään merkittiin tiedoksi, että
paikallisyhdistyksettömien edunvalvontatilaisuus Vöyrillä peruuntui, mutta asian tiimoilta
jatketaan Seinäjoella 5.4. Vaasassa 12.6.2018 järjestettäville varhaiskasvatusmessuille
alueyhdistyksen lastentarhanopettajaosto on varannut pöydän. Tilaisuus on erinomainen
uusien jäsenten rekrytoimiseksi. Alueasiamies oli laittanut postia puoluetoimistoihin
koulutusasioista vastaaville henkilöille. SDP, Kokoomus ja Keskustapuolue olivat
reagoineet takaisin päin. Tavoitteena on päästä vaikuttamaan puolueiden vaaliohjelmiin
alueelliselta tasolta. OAJ on ollut kiinnostunut myös aktiivisesta alueyhdistyksestämme
sekä edunvalvonnallisista ideoistamme ja alueasiamies sanoi, että lähitulevaisuudessa
saanemme lukea Opettaja-lehdestä, mitä kaikkea olemme puuhailleet. Niin ikään
puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi, että pyrimme olemaan mukana esimerkiksi, kun
yrittäjien edustajia viedään tutustumaan Lappajärvelle ja keskustelemaan ammatillisesta
koulutuksesta. On hyvä, jos huoli koulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta nousee esiin
muuta kuin meidän itsemme kautta.
Valtuustoaloite alueyhdistysten rahoituksesta
Merkittiin tiedoksi OAJ Pohjanmaan sähköpostikokouksen päätös, että OAJ Pohjanmaa on
mukana allekirjoittamassa OAJ Pohjois-Savon alulle panemaa valtuustoaloitetta yhtenä
kuudesta aloitetta tukevasta alueyhdistyksestä. Aloite koskee lisärahoituksen saamista
alueyhdistyksille kompensoimaan suoraa paikallisyhdistyksille menevää uutta
rahoituslinjausta sekä alueyhdistyksen puheenjohtajan työajan oston rahoittamista

alueyhdistyksen oman budjetin sisältä. Aloitteessa esitetään, että rahoitusmallia on
muokattava siten, ettei alueyhdistyksille tule painetta oman jäsenmaksunsa korottamiselle.

OAJ:n Pohjanmaan aluetoimiston jatko ja toimistosihteerin tehtävät
Päätettiin jatkaa prosessia aluetoimisto- ja toimistosihteeriasiassa pyytämällä OAJ
Pohjanmaan toimihenkilöiltä tehtäväkuvaukset aika-arvion kera vuoden 2017 osalta.
Selvitykselle on nyt tilaus, koska toimistosihteeri on eläköitymässä vuoden 2019 aikana.
Korvaukset arvioidaan uudelleen toimistosihteerin tehtävät mukaan lukien.
Työvaliokunnassa oli noussut esiin toimistosihteerin jatkotilanteesta eri vaihtoehtoja: 1)
Töiden jakaminen muille jo olemassa oleville toimihenkilöille. 2) Palkataan uusi
toimistosihteeri 2-3:ksi päiväksi viikossa. 3) Joku muu ratkaisu.
Todettiin, että jos uusi tekijä löytyy omasta joukosta, perehdytys on helpompaa ja
nopeampaa. Näin ollen työsuhteen alku voisi olla esim.1.1.2019. Mikäli ketään omasta
viiteryhmästämme ei löydy, on ulkopuolisiin tahoihin kohdistuva rekrytointiprosessi
aloitettava heti alkusyksystä.

Ajankohtaista
LTO-jaoston puheenvuoron käyttänyt jaoston pj Christel Sandell kertoi, että helmikuussa
Vaasassa pidetyssä kokouksessa oli keskusteltu mm. OAJ:n valtuustovaaleista sekä
LTO:n oman valtuuston vaaleista. Alhainen äänestysaktiivisuus oli noussut huoleksi.
Uudet työ- ja virkaehtosopimukset olivat niin ikään nousseet keskusteluun samoin kuin
lakiluonnos uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Vaasassa alkukesästä pidettäville
varhaiskasvatusmessuille osallistumisen kustannukset jäävät suunniteltua pienemmiksi,
koska OAJ maksaa pöytäpaikasta aiheutuvat kustannukset. Lokakuussa Härmässä
pidettävän lastentarhanopettajaseminaarin ohjelma on jo lähes valmis. Suunnitteluajan
lisääntyminen 8%:sta 13%:n tietää ongelmia työnantajille. Henkilöstö ei riitä.
Heli Katajamäki toi YLL-jaoston terveiset. Takana on tiivis kevät ja Vaasassa melkein
päästiin mukaan historialliseen tukilakkoon. Yliopistopuolella sopimusneuvotteluja näet
vauhditettiin jopa lakolla ja näin ammattiyhdistysliike käytti myös tuota oljenkorttaan.
Tiedotus asian suhteen sai Heliltä kiitosta.
OAY-jaoston puheenjohtaja Kari Nieminen toi terveiset tammikuun lopulla pidetystä
jaoston kokouksesta. Kokouksessa käytiin läpi neuvottelutavoitteita ysiläisestä
näkökulmasta. Vuosityöajasta käytiin pitkä ja polveileva keskustelu. Lisäksi jaoston
kokouksessa saatiin mm. ajankohtaisterveiset OAJ:n hallituksesta ja pedagogisesta
toimikunnasta Matti Sippolan välityksellä.
OAO- jaostolla ei ole ollut kokousta. Antti Ylinen kertoi, että seuraava kokous on 27.3.
Päivi Koppanen on tulossa mukaan kokoukseen. Antti oli erittäin tyytyväinen
ammatilliseen tapaamiskierrokseen, jonka toteuttivat hänen ohellaan alueasiamies Tuula
Ala-Lantela ja puheenjohtaja Kari Nieminen.

Matti Sippola otti esiin omassa osuudessaan asioita, joita oli käsitelty niin OAJ:n
hallituksessa kuin pedagogisessa toimikunnassakin. Esiin nousivat mm. 8-luokkalaisten
kouluterveyskyselyn tulokset, valtuustovaalien ennakkoäänestyksen äänestysaktiivisuus
äänestyspäivittäin, kansainvälinen palkkavertailu vuoden 2017 palkkojen mukaan,
marraskuussa 2017 toteutetun työolobarometrin tulokset, varhaiskasvatuslain ja uuden
lukiolain luonnokset, uudet varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien nimikkeet, OAJ:n
eduskuntavaalivaikuttamisen päämäärät, vaalien huomioiminen alueellamme ja
mahdollinen lehdistön ”hyväksikäyttö” informaation jakajana koulutuksellisten kysymysten
osalta.
OAJ:n valtuustovaalien tulokset Pohjanmaalla
YSI
Kari Nieminen
Kyösti Pihlajamäki
Jarmo Juupaluoma
Pia Latomäki
Paula Kotirinta
Maija Huuki-Anthopoulou
FSL
Inger Damlin
Martin Ahlskog
Linda Felixson
LTO
Monika Koivumäki
Maaret Siltanen
OAO
Margareeta Verronen
Jussi Kuoppala
Seuraava OAJ Pohjanmaan hallituksen kokous pidetään 7.5.2018 Kokkolassa.
Kevään Pohjanmaan opettaja -lehti jakelussa 20.4. ilmestyvän Opettaja-lehden liitteenä.

Tiedotteen kokosivat tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho (mansikkalasse(at)gmail.com)
ja toimistosihteeriTaina Saikkonen

