KOKOUSTIEDOTE 1/2019

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA 17.1.2019

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi toimintavuoden ensimmäisen kokouksen luoden pikakatsauksen
meneillään oleviin edunvalvonnallisiin asioihin. Kokous oli toimistosihteeri Taina Saikkosen viimeinen. Kokoukseen osallistui uusi järjestöassistenttimme Niina Suokas, joka esittäytyi lyhyesti
kokousväelle.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Ansiomerkki- tai mitaliehdotuksia ei ollut tullut. Toivottiin taas kerran innostusta yhdistyksiltä hakea niin OAJ:n kuin Akavan ansiomerkkejä.

OAJ Pohjanmaan koulutussihteerin valinta
Hallitus päätti yksimielisesti valita Monika Koivumäki OAJ Pohjanmaan koulutussihteeriksi vuoden 2019 alusta aina uuden hallituksen toukokuiseen järjestäytymiskokoukseen saakka.

Koulutuskalenteria vuodelle 2019
Ammatillisten vuosityöaika helmi-maaliskuu Härmä
Tekijänoikeuskoulutus 12.3. Sjoki
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan 15.-16.3. Keski-Suomi
X-files 22.-23.3. Vaasa
Liikettä keholle 30.3. Kuortane
Alueelliset lm-päivät 1.-2.4. Lappajärvi
Muutosten ja kriisien johtaminen maalis-huhti
-rehtori- ja lähiesimieskoulutus
AMK & yliopisto -seminaari-ilta
Työsuojeluilta, kevät
Koulutuspäivä kansanedustajille 15.8. Härmä
Yleissivistävien rehtorien kesäpäivä syksy

LTO-päivät 21.-22.9. Lahti
Yleisöluento syksy
Yleisöluento på svenska på hösten
OAJ Pohjanmaan kirkkopyhä 6.10. Lapua
Eläketiedotuskoulutus syksy Sjoki
Yhteysopettajakoulutus
Neuvottelutaidon kurssi syksy
YT-päivät 31.10.-1.11. Laukaa
Pia Latomäki pyysi ilmoittamaan hänelle, jos jollain on tiedossa sopivaa opettajataustaista saarnanpitäjää Lapualla toteutettavaan OAJ Pohjanmaan kirkkopyhän jumalanpalvelukseen.

Alueasiamiehen valinta jaksolle 1.8.2019-31.7.2022
Nykyinen alueasiamies Tuula Ala-Lantela on ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle, joten tehtävään
on löydettävä uusi henkilö. Hallitus päätti laittaa alueasiamiehen tehtävän hakuun. Alueasiamiehelle
ostetaan joko kaksi tai yksi työpäivää viikkoon. Esityksen valittavasta alueasiamiehestä tekee OAJ
Pohjanmaan hallitus maaliskuun kokouksessa. Lopullisen päätöksen valinnasta tekee OAJ:n hallitus.

Vaikuttamistoiminta
-

-

Päätettiin järjestää kansanedustajille kaksi koulutuspäivää täällä omalla alueellamme tammija elokuussa. Ensimmäinen tapaaminen on näillä näkymin elokuussa.
Eduskuntavierailu toteutui suunnitellusti 28.11.2018.
Pohjois-Karjalan isännöimä Väli-Suomen tapaaminen oli 3.-4.12.2018, teemana erityisopetus. Tapaamisessa laadittiin kaksi julkilausumaa alueiden medioita varten.
Lastentarhanopettajajaoston puheenjohtaja Christel Sandell on laatinut ruotsinkieliselle
lehdistölle tarkoitetun artikkelin 100 vuotta 11.1.2019 täyttäneen Lastentarhanopettajaliiton
kunniaksi.
Maakuntajohtajien tapaaminen pidetään maaliskuussa Härmän kylpylässä.

OAJ on the Road -tapahtuma syksyllä Kauhajoella
OAJ on the Road järjestetään 18.9.2019 Kauhajoella. Olli Luukkainen osallistuu myös iltatilaisuuteen, johon kutsuttuja ovat kaikki OAJ:n jäsenet.
Eduskuntavaaleihin liittyvät keskusteluvaalipaneelitilaisuudet
Paneelit pidetään Vaasassa 19.1.2019, Seinäjoella 2.2.2019 ja Kokkolassa 16.2.2019. Toivottiin
kovasti, että paikallisyhdistykset markkinoivat tilaisuuksia jäsenistölleen runsaslukuisen yleisön
saamiseksi paikalle.

OAJ Pohjanmaan vuosikokous 23.4.2019 = 10-vuotisjuhlakokous
Päätettiin pitää alueyhdistyksen vuosikokous suunnitellusti Härmässä 23.4.2019.
Jaostoilta pyydettiin esityksiä alueyhdistyksen hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi uudeksi
kaksivuotiskaudeksi 10.3.2019 mennessä. Jaostoille esitettiin vielä erityistoive, että ne löytävät hallituksen jäsenehdokkaiksi ihmisiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan alueyhdistyksen toimintaan. Juhlivan Lastentarhanopettajaliiton kunniaksi on pyydetty puheenjohtaja Anitta Pakasta vuosikokouksen vierailevaksi puhujaksi.

Järjestöassistentti Niina Suokkaan työajasta
Niina Suokkaan työpäivät ovat pääsääntöisesti ti-to, jolloin hän on tavoitettavissa klo 8-15. Niinan
sähköpostiosoite on niina.suokas@oajpohjanmaa.fi ja puhelinnumero 050 4701199.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen nettivastaava Antti Hynönen piti todella kattavan katsauksen nettisivuistamme. Todettiin, että koko yhdistyksen kannalta nettisivuilla tiedottaminen on erittäin tärkeää ja niiden toimivuus on pantu merkille myös OAJ:n toimistolla.
Taina Saikkonen totesi, että kevään tiedotuslehden valmistelut ovat jo käynnistyneet (ilmestymispäivä 18.4.). LTO-jaoston uusi edustaja tiedotustiimissä on Minna Herttua-Niemi.
Käytiin läpi puheenjohtajien blogi-kirjoitusten aikataulutus. Päätettiin järjestää mediatilaisuus perinteisesti vuosikokouksen yhteydessä ja seuraava syksyinen medialounas Vaasassa.
Taina Saikkonen piti kiitospuheen läsnäolijoille. Tämä oli hänen viimeinen alueyhdistyksen hallituksen kokous 33 vuoden työrupeaman jälkeen. Läsnäolijat antoivat isot kiitokset kaikesta siitä
työstä, mitä hän vuosien varrella meidän hyväksemme tehnyt.

Kysely paikallisyhdistysten toiminta-aktiivisuudesta
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela esitteli kyselyn tuloksia. Kysely toteutettiin 16.11.2018-6.1.2019.
Kyselyyn oli vastannut vain yhdeksän paikallisyhdistyksen edustajat. Päätettiin jatkaa kyselyaikaa
nyt pidemmälle uuden vuoden puolelle, jotta saataisiin vastausprosentti nousemaan. Todettiin, että
kyselyyn vastaaminen auttaa myös yhdistyksiä hahmottamaan, mikä heidän todellinen rahankäyttösuhteensa on edunvalvonnallisen vaikuttamisen, jäsentensä kouluttamisen ja virkistystoiminnan
osalta. Myös OAJ:stä oli tullut vastaavantyyppinen kysely kaksikielisille paikallisyhdistyksille.
Arvottiin kolme voittajaa Pohjanmaan opettaja-lehden sanasokkelot ratkaisijoiden kesken.

OAJ Pohjanmana hallituksen kokoukset vuonna 2019
Päätettiin pitää kevään 2019 osalta kokoukset 17.1, 27.3. ja 13.5.

Jäsenanomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin OAJ:n Etelä-Pohjanmaan musiikinopettajat r.y OAJ Pohjanmaan jäseneksi 1.1.2019
alkaen.

Terveiset jaostojen kokouksista.
Marika Horila toi terveisiä tiistaisesta LTO-jaoston tiistaisesta kokouksesta. Hän pyysi Kari Niemistä 21.3. pidettävän valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän ”mannekiiniksi”. Suuri huoli oli jaoston väellä kunnissa olevasta valtavasta resurssien puutteesta suhteessa vaatimuksiin. Sijaisia ei saada, ryhmäkoot ylittyvät, väki uupuu jne. Pitäisi reagoida tilanteisiin nyt eikä sitten joskus.
Kari Nieminen toi terveiset joulukuisesta OAY-jaoston vuoden neljännestä kokouksesta. Kokouksessa esille olivat nousseet mm. järjestelyvaraeräneuvottelujen tavoitteet, YSI:n valtuustoryhmän
seminaarissa pohtimat edunvalvonnalliset seuraavan kierroksen sopimustavoitteet neuvottelijoille ja
jatkovalmisteluun vietäväksi sekä Väli-Suomen tapaamisen sisällöt sekä erityisesti kolmiportaisen
tuen toteutumisen varmistaminen.
Antti Ylinen toi terveiset niin ikää joulukuussa olleesta OAO-jaoston kokouksesta. Siellä ammatillisia opettajia oli eniten puhuttanut vuosityöaika, uudet aloituspaikat, Perttusen saaminen tänne alueelliseen tilaisuuteen ja lähestyvät eduskuntavaalipaneelit ja niihin alueasiamiehen pyytämät haastattelukysymykset.
Heli Katajamäki toi puolestaan terveiset YLL-jaoston kokouksesta. Siellä oli keskusteluun noussut mm. uusi työehtosopimus ja jäsenistölle esitetyt koulutustarvekyselyt.
Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista.
Kari Nieminen toi terveiset TUPA-toimikunnan maanantaisesta kokouksesta. Hän kertoi vuosityöaika-asioista, työtuomioistuimen päätöksestä, jossa teknisen työn opettajalle olisi pitänyt antaa huojennus hänen siirtyessään oppilaiden kanssa bussilla pitämään opetusta väistötiloihin sekä Kauniaisten koskevasta tilanteesta, jossa toinen sijainen sai 10 kk:n palkan ja toinen koko vuoden. Lisäksi
Kari avasi tekijänoikeusasioita opettajien kannalta.
Jaakko Syrjänen toi terveiset Järvi-toimikunnan viimeisimmästä kokouksesta, joka oli pidetty
marraskuussa. Jaakko muistutti, että tämä alkanut vuosi on työhyvinvoinnin teemavuosi. Toimikunnassa oli mietitty muitakin kärkiteemoja, joista yhdeksi oli noussut hyvä johtaminen. Jaakko muistutti, että lomarahojen leikkauksen osalta ensi kesä on määräaikaisen sopimuksen mukaan viimei-

nen. OAJ:n hallitus on myös linjannut, että OAJ pyrkii seuraavissa neuvotteluissa eroon Kikytyöajasta.

OAJ Pohjanmaan hallituksen jäsenen valmistelut puheenvuorot
Kokousväki sai kuulla Jyrki Jokisen puheenvuorossa Vaasan vuosityöaikakokeilujen suunnitteluista
ja tulevasta toteutumisesta. Alun alkujaan kuusi koulua oli ollut kiinnostunut osallistumisesta kokeiluun. Tiukkojenkin äänestystilanteiden jälkeen lopputulema oli se, että vain Tervajoella sijaitseva
koulu lähtee mukaan kokeiluun 1.8.2019 alkaen. Kokeilu herätti jäsenistössä paljon erilaisia pelkoja
ja varmaan sen takia jäljelle jäi vain yksi innokas kokeilukoulu. Lisäksi Jyrki kertoi, että Vaasassa
halutaan lisätä peruskoulun puolella englanninkielistä opetusta heti alaluokilta. Tähän lienee omalta
osaltaan syynä maahanmuuttajataustaiset perheet, joiden kotikielenä jo nyt on englanti. Niin ikään
Jyrki kertoi vielä Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitoskuvioiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Mikäli
kuntaliitos toteutuu huhtikuussa, kipuaa Vaasan väkimäärä jo huimaan 90000 asukkaaseen.
Todettiin, että Monika Koivumäen tilalle LTO-jaoston edustajaksi nimetään Minna Herttua-Niemi
ja Edutiimiin Maaret Marjusaari.

Tiedotteen kokosivat tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho ja puheenjohtaja Kari Nieminen.

