ALUEYHDISTYSTIEDOTE/
KOKOUSTIEDOTE

5/2018, 17.12.2018
OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksille

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
15.11.2018 HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA
Kokouksen avaus
Puheenjohtajalla oli ilo muistaa koulutussihteeri Miia Rauniota kukkasin ja lahjoin kymmenen
vuoden sitoutuneesta panoksesta alueyhdistyksemme hyväksi. Miia on ollut mukana koko
alueyhdistyksen alkutaipaleen ajan. Miia jättää koulutussihteerin tehtävät 31.12.2018. Uuden
koulutussihteerin haku käynnissä.
Ansiomerkki- ja mitalipäätökset

OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin:
3 Kauhajoelta
OAJ:n Kulttuurin hyväksi mitali:
2 Kauhajoelta
OAJ:n Liikunnan hyväksi mitali:
4 Kauhajoelta
Muistattehan ansioituneita jäseniänne merkein ja mitalein! OAJ:n kotisivuilta löytyvät
hakemuslomakkeet, jotka toimitetaan aluetoimistolle.
OAJ:n Pohjanmaan järjestöassistentin valinta
Määräaikaan mennessä tehtävään tuli 31 hakemusta. OAJ Pohjanmaan järjestöassistentiksi
valittiin merkonomi Niina Suokas Vaasasta. Niina aloittaa työt OAJ:n Pohjanmaan
aluetoimistolla 2.1.2019. Toimistosihteeri Taina Saikkosen viimeinen työpäivä on 18.1.2019.

Koulutussuunnitelmia vuodelle 2019
kts. www.oajpohjanmaa.fi > koulutukset
Koulutustilaisuus
Tekijänoikeuskoulutus
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan
X-files
Liikettä keholle

Aika
12.3.
15.-16.3.
22.-23.3.
30.3.

Paikka
Sjoki
Keski-Suomi
Vaasa
Kuortane
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Alueelliset lm-päivät
Muutosten ja kriisien johtaminen
-rehtori- ja lähiesimieskoulutus
Työsuojeluilta
Koulutuspäivä kansanedustajille
Yleissivistävien rehtorien kesäpäivä
LTO-päivät
Yleisöluento
Yleisöluento på svenska
OAJ Pohjanmaan kirkkopyhä
Eläketiedotuskoulutus
Yhteysopettajakoulutus
Neuvottelutaidon kurssi
YT-päivät

1.-2.4.
maalis-huhti

Lappajärvi

kevät
15.8.
syksy
syyskuu
syksy
på hösten
6.10.
syksy

Härmä
Lahti

Lapua
Sjoki

syksy
31.10.-1.11.

Laukaa

Vaikuttamistoiminta
Eduskuntavierailulle 28.11.2018 osallistuivat alueyhdistyksen puheenjohtajat, alueasiamies ja
edutiimin puheenjohtaja. Valtakunnallinen OAJ on the Road –tapahtuma toteutetaan ensi
syksynä 18.9.2019 Kauhajoella.
Kasvatus- ja koulutusmyönteisin kunta Pohjanmaalla 2018
Yhtään hakemusta vuoden kasvatus- ja koulutusmyönteisimmäksi kunnaksi ei saapunut
määräaikaan mennessä ja ei määräajan jälkeenkään.
EU-tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
Koska toimimme rekisterin pitäjinä, kaikkien tulee olla tietoisia siitä, että mihin tietoja käytetään
ja kauanko niitä säilytetään. Esimerkiksi koulutuksiin osallistujille pitää tehdä selväksi, että
heidän tietonsa voi olla nähtävillä esim. matkajärjestelyjen helpottamiseksi. Esim. kevään 2018
Pohjanmaan opettaja -lehdessä kerroimme tarkemmin, mitä tietosuoja-asetus mm.
paikallistasolla tarkoittaa.
Eduskuntavaaleihin liittyvät keskusteluvaalipaneelitilaisuudet
Paneelit pidetään lauantaisin klo 12-14: Vaasassa 19.1.2019, Seinäjoella 2.2.2019 ja
Kokkolassa 16.2.2019. Paneelien vetämisestä on sovittu Hippi Hovin kanssa. Seinäjoen
tilaisuudessa Torikeskuksessa nostetaan esille erityisesti perus- ja lukiokoulutus. Vaasan
tilaisuudessa Rewell Centerissä keskitytään yliopisto- ja ammattikorkeakoulukysymyksiin ja
Kokkolassa kauppakeskus Chydeniassa varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen opetukseen.
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OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous Härmässä 17.1.2019.
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 23.4. 2019
Kokous on OAJ Pohjanmaan juhlakokous, sillä aluetoiminta käynnistyi 1.1.2019 eli 10 vuotta
tulee täyteen.
Terveiset jaostojen kokouksista
Jaostojen osuuden aloitti Christel Sandell. LTO-jaosto kokoontui 29.10. Seinäjoella.
Kokouksen aluksi oli ollut avartavaa päästä näkemään päiväkodinjohtaja Marika Horilan
johtaman päiväkodin tiloja sekä kuulemaan kyseisessä päiväkodissa käytössä olevista
työtavoista. Keskustelua kokouksessa oli herättänyt myös alueyhdistyksen mahdollinen
organisaatiouudistus ja käsitys nykyisen organisaation paremmuudesta oli vahvistunut.
Paikallisesti on menossa Vasujen päivitys. Karvi-suositukset viitoittavat varhaiskasvatuksen
arviointia. Lastentarhanopettajien valtuusto on myös kokoustanut. Siellä asialistalla oli mm.
toimintasuunnitelma. Kokkolassa järjestettyyn varhaiskasvatusiltaan 27.11. osallistui myös liiton
puheenjohtaja Anitta Pakanen. 14.11. edunvalvontailtaa olivat vetämässä Monika Koivumäki ja
Kari Nieminen. Työhyvinvointi on noussut esiin myös entistä enemmän.
OAY-jaoston 21.- 22.9.2018 Tampereella pidetystä kokouksesta ja seminaarista toi terveiset
jaoston sihteeri Paula Kotirinta. Perjantaina oli pureuduttu etukäteen tehdyn
paikallisyhdistysten toimivuuteen pureutuvan kyselyn tulosten analysointiin ryhmätöiden
merkeissä. Lauantaina puheenjohtaja Kari Nieminen oli esitellyt organisaatiouudistusta.
Uudistusta ei tyrmätty, vaan tiimimallissa nähtiin potentiaalia. Seuraavaksi paneuduttiin
1.1.2019 maksuun tulevaan järjestelyvaraerään. Erä on isoin, mitä on ollut jaossa kerralla. Kari
korosti jaossa olevien rahojen kohdentamista paikallisten palkkausepäkohtien parantamiseen.
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela nosti omalta osaltaan keskiöön viestinnän. Hän käsitteli aihetta
OAJ:n perustehtävän, tulevaisuuskuvan ja arvojen kautta. Niin sisäinen kuin ulkoinenkin
viestintä oli huomioitu Tuulan esityksessä. Loppuosuudessaan hän muistutti vielä siitä, miten
kikyaika jakaantuu.

Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista. OAJ:n syysvaltuuston
evästysosuus
Kari Nieminen kertoi tiivistetysti ajankohtaiskuulumiset niin OAJ:n hallituksesta kuin
toimikunnista sekä syysvaltuuston asialistasta. OAJ:n syysvaltuustossa tullaan hyväksymään
järjestön toimintasuunnitelma 2019-2020 ja talousarvio 2019. Toimintasuunnitelma on tällä
kertaa saatu entistä tiiviimpään muotoon. OAJ toivookin, että niin aluetasolla kuin
paikallisyhdistyksissä jatkossa huomioitaisiin saman sisältöisiä asioita kuin kattojärjestön
suunnitelmassa. Välitilinpäätös osoittaa, että tänä vuonna OAJ:n talous on erittäin vakaalla
pohjalla. Hyvän tilanteen suurimpana vauhdittajana on toiminut KOJAMO:n osakkeiden myynti.
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Kari Nieminen kertoi myös, että tulossa on ohjeistuslehtinen koskien mm. uusien koulujen
rakentamista. Teos on parhaillaan viimeistelyä vaille valmis. Tämän hetken tilanne
yleissivistävien koulujen vuosityöaikakokeilujen osalta on se, että mukaan on lähtemässä vain
kahdeksan alakoulua.

OAJ Pohjanmaan kahden hallituksen jäsenen valmistelut puheenvuorot (max 5 min)
valitsemastaan aiheesta. 15.11. puheenvuoro on Pia Latomäellä ja Seppo Säätelällä
Pia Latomäki toi terveiset omasta opettajanhuoneestaan. Hän oli haastatellut kollegoitaan.
Huoli työssäjaksamisesta on iso, sillä muutostahti on ollut niin kova. Entistä enemmän on
syystä tai toisesta kotona opetettavia oppilaita, joiden kanssa asioidessa pitäisi hallita monia eri
verkkojärjestelmiä. Tasoryhmät halutaan takaisin, sillä nyt mennään koko ajan heikoimman
oppilasaineksen tahdin mukaan.
Seppo Säätelä (Vasa Yrkesakademi) avautui omassa osuudessaan 1.1.2019 heidän
puolellaan alkavasta vuosityöaikamallista. Se puhuttaa kovasti niin suomenkielisiä kuin
ruotsinkielisiäkin opettajia. Jatkossa sidottua työaikaa pitäisi olla maksimissaan 75% ja
sitomatonta vähintään 25%. Opettajakunnalla on pelko asian onnistumisesta. Nuorisokoulutus
ja aikuiskoulutus ajetaan saman sopimuksen alle.

Kiitos kuluneesta toimintavuodesta 2018 ja voimaannuttavaa joulunaikaa!

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

OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto:
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi
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