KOKOUSTIEDOTE 3/2019

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 13.5.2019 KOKKOLASSA

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi alueyhdistyksen uuden hallituksen ensimmäisen
kokouksen luoden katsauksen maan hallituksen muodostamistilanteeseen.

OAJ Pohjanmaan alueasiamiehen valinta
Päätettiin yksimielisesti esittää OAJ:n hallitukselle Pia Latomäen valitsemista OAJ
Pohjanmaan uudeksi alueasiamieheksi seuraavaksi toimikaudeksi 1.8.2019 – 31.7.2022.

Hallituksen henkilövalinnat

1.varapuheenjohtaja Margareeta Verronen (OAO).
varapuheenjohtaja Linda Felixson (FSL)
varapuheenjohtaja Christel Sandell (LTO)
varapuheenjohtaja Heli Katajamäki (YLL)
Sihteeri: Paula Kotirinta
Taloudenhoitaja: Sirpa Kotamäki
Koulutussihteeri: Monika Koivumäki
Tiedotussihteeri ja Opinkirjon yhteyshlö: Lasse Mansikka-aho
Nettivastaava: Antti Hynönen
Alueasiamies: Tuula Ala-Lantela 31.7.2019 saakka, Pia Latomäki 1.8.2019 lukien
Liikuntavastaava: Risto Haverinen

Käännöstyö: hankitaan ostopalveluna

Alueyhdistyksen työvaliokunnan ja tiiminen jäsenten valitseminen

TYÖVALIOKUNTA:
Pj. + kaikki varapj:t + sihteeri + taloudenhoitaja + alueasiamies +
koulutussihteeri + järjestöassistentti
TIEDOTUSTIIMI:
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho, pj.
Tiina Kankkonen, OAY
Antti Hynönen, OAY
Mikko Metsäranta, OAY
Ann-Sofi Röj-Lindberg, FSL
Minna Herttua-Niemi, LTO
Heli Katajamäki, YLL
Merja Tomperi-Olkkonen, OAO
KOULUTUSTIIMI:
Koulutussihteeri Monika Koivumäki, pj.
Niina Suokas, järjestöassistentti
Risto Haverinen, liikuntavastaava OAY
Aino Sillanpää, OAY
Ulla-Maija Kallio, OAO
Tarja Isotalo, LTO
Suvi Isohella, YLL
Tiina Hagström, OAY
Riina Mäkelälammi, OAY
EDUTIIMI:
Timo Rajaniemi (OAY), koollekutsuja
Pia Latomäki , alueasiamies
Kari Nieminen, OAJ:n TUPA-toimikunta
Juhani Ahonen, OAY
Lauri Leminen , OAY
Mia Mäki-Ista, YLL
Maarit Marjusaari, LTO
Jouni Lakaniemi, OAO
Dieter Heiermann, OAO
Martti Mustonen, OAO
Kenneth Cederborg, OAO
Marja-Liisa Saariaho, OAO

LIIKUNTATIIMI:
Liikuntavastaava Risto Haverinen, pj.
Atte Asiala
Pasi Nurmela
Iida Kasari
Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat
Kutsutaan varsinaiset jäsenet, toimihenkilöt, alueasiamies, toimialueelta valitut OAJvaltuutetut ja järjestöassistentti. Lisäksi voidaan erikseen kutsua asiantuntijoita, joilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edutiimin koollekutsuja Timo Rajaniemi, OAJ:n
aikuiskoulutustyöryhmän vpj. Sannasirkku Autio sekä mahdollinen SOOLin edustaja
kutsutaan jatkossa automaattisesti OAJ Pohjanmaan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja
puheoikeuksin.

Alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio

Järjestövalmiuspäällikkö Kari Nieminen
Varajärjestövalmiuspäällikkö Margareeta Verronen
Järjestövalmiustiedottaja Lasse Mansikka-aho
Järjestövalmiustalouspäällikkö Sirpa Kotamäki
Järjestövalmiusvartiointipäällikkö Kyösti Pihlajamäki
Järjestövalmiuspääpaikka OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto, Vaasa

Alueyhdistyksen talousasioita
Hyväksyttiin ohjeistukset ja toimihenkilöpalkkiot vuodelle 2019. Todettiin, että
koulutuksiin osallistuvien on sitouduttava olemaan paikalla kaksipäiväisen
koulutustilaisuuden molemmat päivät koulutustilaisuuden loppuun saakka.
Koulutusmatkojen kilometrikorvaus on 0,25 €/km + 0,07 €/km/lisämatkustaja. Korvaus
lähentelee VESsiä, mikäli kyydissä on useampi matkustaja. Tarkennettiin kurssiohjeita
mahdollisten peruutusten osalta, että ne on tehtävä ajoissa ja kurssikutsussa tulee olla
selkeät päivämäärät ja mahdolliset rahalliset seuraamukset eriteltyinä. Koska tulorekisteri
on tullut käyttöön, kaikki palkkiot ja kilometrikorvaukset ilmoitetaan sinne.

Alueyhdistyksen mennyttä ja tulevaa koulutustarjontaa

Koulutustilaisuus

Aika

Paikka Osanottajamäärä

Ammatillisten vuosityöaika

20.2.

EduTeemailta Uudet rehtorit

18.2.

Tekijanoikeuskoulutus

12.3.

Puhtia paikallisyhdistystoimintaan

15.-16.3.

X-files

22.-23.3.

Rehtori ja esimiesilta

26.3.

Söderudden 16

Liikettä keholle (100km oma vastuu)

30.3.

Kuortane 57

Alueelliset lm-päivät

1.-2.4.

Lappajärvi 53

Eläketietoa ay-aktiiveille/KEVA

3.4.

Sjoki

Opettajataustaisten
kansaedustajaeh.potkij.

3.4.

Härmä

NOPE -koulutus

5-6.4.

Työsuojeluilta

15.4.

Vaasa

Golf- tapahtuma

15.6.

Kokkola

Fatbikeretki

19.6.

Kokkola

Medialounas

7.8.

Vaasa

Koulutuspäivä kansanedustajille

15.8.

Härmä

Yleissivistävien rehtorien kesäpäivä

1.8.

Seminaarimatka

5.-8.9.

LTO-päivät (yhteiskuljetus)

(20-)21.22.9.

OAJ on The Road

18.9.

Yleisöluento

3.10.

OAJ Pohjanmaan kirkkopyhä

6.10.

Lapua

Eläketiedotuskoulutus

5.11.

Sjoki

Sjoki 31
Härmä 8
Sjoki 29
Keski-Suomi
Vaasa 34

peruttu

Kokkola

AMK & yliopisto -seminaari-ilta

Lahti
Kauhajoki
Vaasa/Variska Ari Haasio

Yhteysopettajakoulutus
Neuvottelutaidon kurssi

syksy

YT-päivät

31.10.1.11.

Laukaa

Todettiin, että uudeksi NOPE-kouluttajaksi on löytynyt kaksi hakijaa. Alueemme uusien
kansanedustajien koollekutsujaksi on valittu Joakim Strand. LTO-jaoston
voimanponnistukseen eli osallistumiseen valtakunnallisille LTO-päiville on varattu kaksi

bussia. Kauhajoen yhdistyksen puheenjohtaja Ossi Viitala kertoi OAJ on The Roadtapahtuman valmisteluista. Toivottiin, että paikallisyhdistykset järjestävät kimppakyytejä
tapahtumaan. Ilmoittautuminen tilaisuuteen hoidetaan aluetoimiston kautta.

Tiedotustoiminta
Merkittiin tiedoksi alueyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä järjestetty
mediatapaaminen Seinäjoella 23.4.2019. Paikalla ollut toimittaja ei ollut kovinkaan hyvin
perillä esille tuoduista aiheista. Seuraava medialounas järjestetään 7.8.2029 Vaasassa.
Todettiin, että Pohjanmaan opettaja –lehden kehittämiskysely on menossa ja saatiin
väliaikatietoa kyselystä. Tällä hetkellä esim. vastanneista 38% kannatti lehden
ilmestymistä pelkästään sähköisessä muodossa. Niin ikään pidettiin arvokkaana, että lehti
saavuttaa jokaisen yksittäisen jäsenen. Ajankohtaisuutta pidettiin huonona, koska juttujen
täytyy olla valmiina noin 1,5 kk ennen lehden ilmestymistä. Ylipäätään todettiin, että
tiedottamista pitää tehdä monella eri foorumilla. Koska yhdistyksen tiedottaja Lasse
Mansikka-aho oli estynyt saapumasta kokoukseen, Heli Katajamäki esitteli yhdistyksemme
viestintäsuunnitelman kuluvalle vuodelle. Viestintäsuunnitelma hyväksyttiin. Todettiin, että
vähintään kerran vuodessa olisi hyvä julkaista lehdistötiedote myös ruotsiksi.

Vaikuttamistoiminta
-Järjestetään kansanedustajien koulutustilaisuus 15.8 Härmässä Pohditaan
eduskuntavierailua syksylle 2019.
-Väli-Suomi tapaaminen Lappajärvellä 16.-17.5.2019; aiheena vuosityöaika.
Kari Nieminen, Tuula Ala-Lantela ja Tuulia Halkola osallistuvat.
-Osallistutaan 11.6.2019 Varhaiskasvatusmessuille Vaasassa.
-SuomiAreena Porissa heinäkuussa

OAJ Pohjanmaan hallituksen kokoukset syksyllä 2019:
Vaasa 24.9.
Härmä 6.11.

Ajankohtaisia asioita

OAY-jaosto kokoontui vasta hallituksen kokouksen jälkeen, joten jaoston kuulumiset
kuullaan seuraavassa kokouksessa.

Huhtikuun alussa oli ollut viimeisin LTO-jaoston kokous. Olli Luukkainen on luvannut
suurin sanoin ajaa varhaiskasvatuksen opettajia vihdonkin OVTES:n. Nähtäväksi jää
onnistuuko tavoite. Lomautusuhkia on ilmassa eri puolilla aluetta. Kari Nieminen oli
kertonut viestiä eteenpäin OAJ:hin viime kesän tilanteesta, jossa ketään ei tavoitettu
paikallisen edunvalvonnan tueksi. Petri Lindroos oli ilmoittanut olevansa käytettävissä
viimeisenä lenkkinä, jos kukaan muu ei vastaa avunpyyntöihin. Seuraava jaoston kokous
on syksyllä Kokkolassa. Varhaiskasvatuksen oppisopimus ei jatkossa tule olemaan enää
niin helppoa kuin aikaisemmin. Opetushallituksen uudet säädökset ajavat oppisopimuksen
lopettamiseen. Liiton uusi nimi tulee syysvaltuuston käsittelyyn ja mahdollisesti voimaan
ensi vuoden alusta. Silloin astunee voimaan nimitys VOL eli Varhaiskasvatuksen
Opettajien Liitto.
OAO-jaoston uusi puheenjohtaja Margareeta Verronen toi terveiset jaoston
viimeisimmästä 5.3. olleesta kokouksesta. Kokouksessa eniten oli puhuttanut vuosityöaika
ja sen laajat tulkintavariaatiot. Ei ainoastaan paikallisissa tulkinnoissa ole eroavuuksia,
vaan myös OAJ:n näkemykset sopimuksen sisällöistä vaihtelevat. Rovaniemellä sen
sijaan on saatu aikaan hyvä paikallinen tulkinta, josta kannattaisi varmaan muuallakin
ottaa mallia.
YLL-jaoston kuulumiset toi jaoston puheenjohtaja Heli Katajamäki. Pääluottamusmies on
saatu vihdoin myös yliopistolle. Hän on virkaiältään vanhin Sunna Vainiomaa. Yliopistolla
seurataan opettajien urapolkuja. Heli itse on menossa YLL:n liittokokoukseen. Sirpa
Kotamäki on valittu puoleksi vuodeksi varajäseneksi Yliopiston ylimpään koulutusta ja
tutkimusta tarkkailevaan elimeen = kollegioon.
Kari Nieminen toi terveiset OAJ:n hallituksesta. Viimeisimmässä hallituksen
kokouksessa oli valittu monta alueasiamiestä. Christel Sandell toivoi, että Kari pitää
edelleen esillä ruotsinkielisten lastentarhanopettajien edunvalvonnallista tilannetta, koska
edelleen on olemassa monta paikkakuntaa, joissa ei ole paikallisyhdistystä. Todettiin, että
asia oli ollut esillä JärVi-toimikunnassa, mutta ei OAJ:n hallituksessa. Asian tiimoilta tehty
kysely todettiin huonosti laadituksi. Sen kautta ei saatu vastauksia oleellisiin kysymyksiin.
Ahvenanmaalla on oma varhaiskasvatuslaki ja ahvenanmaalaiset eivät voi osallistua
mannermaalla järjestettäviin koulutuksiin. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuksen opettajat
eivät kuulu FSL:n ja näin eivät myöskään saa sieltä edunvalvonnallista tukea. Jaakko
Syrjänen ei ollut osallistunut viimeisimpään JärVi-toimikunnan kokoukseen. Esillä siellä oli
ollut mm. SuomiAreena, media-asiat, perusteellinen selvitys Educasta ja uudistuva
jäsenkortti. Christel kertoi vielä, että syksyllä on tulossa iso jäsenkampanja, että
varhaiskasvatuksen opettajat valitsisivat liitokseen OAJ:n Talentian sijaan.
Valtuutetut toivat terveiset juuri hiljattain olleesta kolmipäiväisestä valtuustosta. TYHYjuhlavuosi oli ollut voimakkaasti esillä. Vaikka valtuuston työskentely on hyvin
byrokraattista, voi asioihin päästä vaikuttamaan muuallakin kuin isossa salissa.
Työryhmissä ja valiokunnissa on mahdollisuus päästä vaikuttamaan. Mieleen jäi mm. se,
että opetusalan palkkakehitys on viime aikoina ollut samalla tasolla kuin yleensäkin
julkisella sektorilla. Kiky-työajan mahdollinen poistaminen on vaihtotavaraa seuraavissa

työehtosopimusneuvotteluissa. Yhteinen opettajuus nosti päätään käydyissä
keskusteluissa. Niin ikään alan houkuttelevuus niin varhaiskasvatuksessa kuin
luokanopettajakoulutuksessakin on laskussa, mikä on todella huolestuttavaa. Pidetyt
järjestön tulevaisuuden ideointipajat olivat hyödyllisiä. Opv-työajan muuttamisesta käytiin
paljon keskustelua vuosityöaikakokeilujen ohella. Kaiken kaikkiaan takana on hyvä
kevätvaltuusto.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen.

