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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA 6.11.2019

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi kokouksen luomalla katsauksen sopimusneuvottelutilanteeseen. Samalla hän nosti esiin mahdollisen työtaistelutilanteeseen valmistautumisen. Esimerkiksi kiky-työaika on leivottu monessa sopimuksessa sopimuksen sisään ja
sen poissaaminen ei ole helppoa. On syytä pohtia sitä, että minkä asian vuoksi kukin henkilökohtaisesti olisi valmis menemään lakkoon. Löytyykö esim. yleissivistäviltä opettajilta
solidaarisuutta lakkoiluun varhaiskasvatuksen opettajien saamiseksi OVTES:n piiriin. Totuus on se, että aivan pienten asioiden takia ei lakkoon kannata mennä. Jokaisen on syytä
pohtia, että mitkä olisivat niitä isoja kysymyksiä, joiden puolesta lakkonauhan voisi kiinnittää olkavarteensa.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Ehdotuksia ei ollut tullut yhtäkään niin ansiomerkin- kuin mitalienkaan saajiksi, joten niitä ei
myönnetty. Puheenjohtaja muistutti jälleen kerran yhdistyksiä anomaan merkkejä ja mitaleita.

Koulutustarjonnasta syksyllä 2019 ja suunnitelmia vuodelle 2020
Vuosi 2019:
Koulutustilaisuus
Ammatillisten vuosityöaika
EduTeemailta Uudet rehtorit
Tekijanoikeuskoulutus
X-files
Rehtori ja esimiesilta
Liikettä keholle
Alueelliset lm-päivät

Aika
20.2.
18.2.
12.3.
22.-23.3.
26.3.
30.3.
1.-2.4.
1

Paikka
Sjoki
Härmä
Sjoki
Vaasa
Söderudden
Kuortane
Lappajärvi

Osanottajamäärä
31
8
29
34
16
57
53
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Eläketietoa ay-aktiiveille/KEVA
NOPE -koulutus
Työsuojeluilta
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan
NOPE
Golf- tapahtuma KLL
Fatbikeretki KLL
Medialounas
AMK & yliopisto -seminaari-ilta
Seminaarimatka
LTO-päivät (yhteiskuljetus)

3.4.
5-6.4.
15.4.
26.-27.4.
23.5.
15.6.
19.6.
7.8.
27.11.
5.-8.9.
(20-)21.22.9.
18.9.
3.10.
6.10.
5.11.
31.10.1.11.

OAJ on The Road
Yleisöluento Ari Haasio
OAJ Pohjanmaan kirkkopyhä
Eläketiedotuskoulutus
YT-päivät

Koulutuskalenteri vuosi 2020
Koulutustilaisuus
Eduilta Vakan erityisopettajille
Asiaa aktiiveille-järjestökoulutus
Palkkausjärjestelmäkoulutus
EduTeemailta
Työsuojeluilta
Alueelliset luottamusmiespäivät
Liikettä keholle
Golf
Vaellus
NOPE jatko
Valmistuvien info
Eläkekoulutus
LTO-seminaari
Rehtorien kesäpäivät(miel.10.8.
jälk)

Aika
14.1.
14.-15.2.
syksy

Paikka
Seinäjoki
Kuortane

Huhtikuu
21. tai 28.3.
kevät
syksy
syksy
kevät
syksy
syksy

Kokkola
Seinäjoki

syksy
2

Sjoki
Kokkola
Vaasa
Jyväskylä
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Vaasa
Vaasa
Krakova
Lahti
Kauhajoki
Vaasa/Variska
Lapua
Sjoki
Laukaa

16

13
79
7
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YSI Seminaari
OAO Ajankohtaista ammatillista
YLL AMK yhteinen koulutus
Toimijoiden suunnitteluseminaari
Kansanedustajat
Maakuntajohtajat
Lähiesimiehet OAO
Lähiesimiehet vapaa siv.työ
Medialounas
Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
Jäsenillat (verkostopalaverit)

kevät
kevät
syksy
syksy
kevät/syksy
kevät
syksy
kevät
kevät/syksy
syksy

Koulutussihteeri Monika Koivumäki kertoi, että koulutusten kutsupohjaa on uusittu ja siihen
on lisätty tietosuojaan liittyen kysymyksiä/infoa ja koulutuksesta poisjäännin yhteydessä rahalliseen korvausvelvollisuuteen liittyvää ohjeistusta. Pohdittiin, että Asiaa aktiiveille –järjestökoulutuksen kohderyhmänä täytyy olla yhdistysten keskeiset toimijat; alueyhdistyksen
hallituksen kokouksiin kutsuttavat ja ensisijaisesti paikallisyhdistysten puheenjohtajat,
sihteerit ja pääluottamusmiehet. Alueyhdistyksen on hankala tavoittaa kaikkia noin 700
alueen yhteysopettajaa, joten tuki paikallisyhdistysten järjestämille omille koulutuksille on
tärkeää. Alueyhdistysaktiivit voisivat olla mukana paikallisyhdistysten yhteysopettajailloissa
asiantuntijoin. Todettiin, että OAJ:ssä edunvalvonta on tärkeää, mutta jäsenpito on vielä
tärkeämpää.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen
Päätettiin kerätä asiantuntijalista alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavista henkilöistä, joilla on halua ja osaamista eri aloilta ja jotka ovat valmiita osallistumaan paikallisyhdistysten tilaisuuksiin edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Pyritään saamaan valmiita
tietopaketteja heidän käyttöönsä ja luonnollisesti tiedottamaan asiasta paikallisyhdistyksiä.
Tammikuun hallituksen kokoukseen mennessä pyritään saamaan aikaan aiheeseen liittyvä
hyväksyttävä esite. Paikallisyhdistyksille ilmoitetaan mistä edunvalvonnallisesta aihealueesta voi tilata henkilön puhumaan.
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Vaikuttamistoiminta
Merkittiin tiedoksi keskikonferenssin tapaaminen Teuvalla 30.10. ja jo aiemmin tässä kokouksessa esille nostettu suunnitelma maakuntajohtajien tapaamisesta mahdollisesti laajennetulla kutsuttavien joukolla. Lisäksi puheenjohtajat ja alueasimies tapaavat kansanedustajia eduskunnassa 12.11.

OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraavat kokoukset
Kevään 2020 hallituksen kokoukset
Härmässä 16.1.2019
Seinäjoella 17.3.2019
Pietarsaaressa 6.5.2019

OAJ Pohjanmaan vuosikokous
Päätettiin pitää OAJ Pohjanmaan vuosikokous jälleen Härmässä. Päivämääräksi sovittiin
ma 20.4.2020.

Ajankohtaista
Varhaiskasvatusjaosto: Tammikuun 14. päivä pidetään varhaiskasvatuksen erityisopettajailta. Liiton nimi on nyt virallisesti muutettu Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi. OAJ
Pohjanmaa on anonut projektirahaa esimiestoiminnan kehittämiseen. Toivotaan, että se
saadaan.
OAO-jaosto: Sopimusneuvotteluja odotetaan kovasti. Vuosityöaikaan pitäisi saada muutoksia. Paikallisesti on neuvoteltu huonoja sopimustulkintoja. Perusasiatkin ovat hukassa eikä
työaikamallia ole pystytty omaksumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Muutokset muutoksen perään ovat olleet turhan raskaita. Pienessä ajassa on koettu organisaatiouudistuksia,
ammatillisen koulutuksen reformi ja nyt vielä vuosityöajan käyttöönotto.
YSI-jaosto: OAJ:n hallituksen vaalia valmistelevaan toimikuntaan nimettiin tuttuun tapaan
konkarineuvottelija Ari Rousu. Hänen varamiehekseen valittiin Timo Rajaniemi. Kokouksessa keskustelua herätti mm. Lapset puheeksi-menetelmän rantautumisyritykset, sisäilmaongelmat ja työpaikkakiusaaminen.
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Kari Nieminen kertoi YSI:n valtuustoseminaarista. Siellä pohdittiin mm. tulevan sopimuskierroksen palkankorotuskohteita. Heti kaksipäiväisen seminaarin jälkeen oli OAJ:n toimikuntien yksipäiväinen seminaari, jossa myös ruodittiin sopimustavoitteita ja OAJ:n tulevaa
strategiaa. TUPA-toimikunta oli vielä perjantaina käynyt läpi opettajaryhmittäin 36 sivua
sopimustavoitteita. 3. joulukuuta jatketaan sopimustavoitteiden tarkentamista ja OAJ:n hallitus hyväksyy ne niin ikään joulukuussa. Lisäksi TUPA:ssa oli käyty läpi mm. vuosityöaikakokeilujen tämän hetkistä tilannetta.
Jaakko Syrjänen toi terveiset JärVi-toimikunnasta. Sielläkin oli valmisteltu OAJ:n strategiaa. Huolena on jäsenmäärän väheneminen ja vanheneminen. Niin ikään kun oppilasmäärät vähenevät, vähenee myös opettajien tarve. Uusi jäsenkortti on pian tulossa.
OAJ:n valtuustossa esille tulevat nousemaan mm. OAJ:n strategia, järjestölliset toimet,
talousarvion hyväksyminen ja välitilinpäätös vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta. Käsittelyyn on tulossa myös luvan antaminen OAJ:n hallitukselle päättää työtaisteluun
ryhtymisestä, mikäli siihen osallistuu maksimissaan 5% varsinaisesta jäsenistöstämme.
Näin valtuustoa ei tarvitsisi kutsua uudelleen koolle. Tällä valtuutuksella voitaisiin tarvittaessa toimia nopeasti ja tehokkaasti sekä säästää rahaa.
Eero Koski-Lammi toi terveiset SOOLilaisilta. Heidän agendallaan on tällä hetkellä mm.
opettajankoulutuksen kehittäminen, uusien opettajien mentoroinnin vahvistaminen sekä
opettajien laadukkaan täydennyskoulutuksen varmistaminen.
Margareeta Verronen halusi selventää ammatillisen kentän rikkonaisuutta ja monimuotoisuutta. Ammatilliset opettajat ovat hyvin erilaisia. He edustavat montaa eri yhdistystä ja
montaa ammattikuntaa. He kuuluvat myös moniin eri liittoihin. Margareeta esitteli vuodelta
2016 peräisiin olevaa diaa AO:n neljästätoista Pohjanmaan alueella olevasta jäsenyhdistyksestä. Huomattiin, että jäsenmäärät ovat parissa vuodessa tippuneet huomattavasti.
Merja Tomperi-Olkkonen toi terveiset Lappajärveltä. Ensi syksynä ollaan koulussa siirtymässä vuosityöaikaan. Tuntuu siltä, että asian valmistelun kanssa tulee vielä kiire. Metallipuolella oli tehty radikaali ratkaisu ja opetus oli siirretty Vimpeliin yrityksiin pois oppilaitoksesta. Tämä toiminta on nyt kuitenkin aluillaan. Huoleksi on noussut myös opiskelijapula,
jonka tiimoilta Lappajärvellä opiskelee paljon esim. myös venäläisiä opiskelijoita.
Alueasiamies Pia Latomäki toi terveiset juuri olleilta Laukaan YT-päiviltä. Hän oli ollut mukana itäisessä konferenssissä Soinissa. Tilaisuus oli ollut onnistunut ja toteutunut hyvässä
hengessä. Pia totesi, että uusi alueasiamiehen pesti on ollut todella työllistävä. Edeltäjään
verrattuna resurssit ovat täysin erilaiset ja niiden mukaan mennään.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen.
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