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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 16.1.2020
HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen ennakoi avauspuheenvuorossaan ammattiyhdistysrintamalle
työntäyteistä vuotta. Luvassa on poikkeuksellisen vaikeat neuvottelut uusista virkaehtosopimuksista. OAJ:ssä toivotaan, että paikalliset toimijat avaavat jäsenilleen mahdollisten järjestöllisten toimien taustoja ja perusteluja.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Ansiomerkki-ja mitaliehdotuksia ei ollut saapunut. Toivottiin, että paikallisyhdistykset aktivoituvat asian suhteen. Niin ikään OAJ:n ansiomerkkien ohella olisi anottavissa AKAVAn ansiomerkkejä.Tämän vuoden AKAVAN ansiomerkkianomukset tulee toimittaa helmikuun loppuun mennessä Hanna Hirvoselle OAJ:hin.
Talousasiat
Merkittiin tiedoksi taloudenhoitajan pitämä talouskatsaus. Tällä hetkellä näyttää vuoden
2019 toteuma menevän hyvinkin lähelle suunniteltua.
Koulutustarjonnasta 2019 ja suunnitelmia vuodelle 2020
vuosi 2019
Koulutustilaisuus
Ammatillisten vuosityöaika
EduTeemailta Uudet rehtorit
Tekijanoikeuskoulutus
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan
X-files
Rehtori ja esimiesilta
Liikettä keholle (100km oma vastuu)
Alueelliset lm-päivät
Eläketietoa ay-aktiiveille/KEVA
Opettajataustaisten kansaedustajaeh.potkij.
NOPE -koulutus
Työsuojeluilta
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan
Väli-Suomi tapaaminen

Aika
20.2.
18.2.
12.3.
15.-16.3.
22.-23.3.
26.3.
30.3.
1.-2.4.
3.4.

Paikka
Sjoki
Härmä
Sjoki
Keski-Suomi
Vaasa
Söderudden
Kuortane
Lappajärvi
Sjoki

3.4.
5-6.4.
15.4.
26.-27.4.
16.-17.5.

Härmä
Kokkola
Vaasa
Jyväskylä
Lappajärvi
1

Osanottajamäärä
31
8
29
34
16
57
53

peruttiin
16
11
12
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Golf- tapahtuma
Fatbikeretki
SuomiAreena tapahtuma
Koulutuspäivä kansanedustajille
Yleissivistävien rehtorien kesäpäivä
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LTO-päivät (yhteiskuljetus)
OAJ on The Road

17.6.
19.6.
17.-18.7.
15.8.
1.8.
(20-)21.22.9.
18.9.

Yleisöluento
OAJ Pohjanmaan kirkkopyhä
YT-päivät
Eläketiedotuskoulutus
AMK & yliopisto -seminaari-ilta

Kokkola
Kalajoki
Pori
Härmä
Seinäjoki

13
19
6
peruttiin
peruttiin
71

3.10.
6.10.
31.10.-1.11.

Lahti
Kauhajoki
Vaasa/Variska
Lapua
Laukaa

5.11.
27.11.

Seinäjoki
Vaasa

78
27

22

Koulutuskalenteria vuodelle 2020:
Koulutustilaisuus
Eduilta Vakan erityisvarhaiskasvatuksesta
Asiaa aktiiveille, järjestökoulutus
Järjestövalmiuskoulutus
Liikettä keholle
Golf tai Vaellus
Valmistuvien infot
Työsuojeluilta
OAO Ajankohtaista ammatillista
Edu-teemailta
Lähi-esimiehet vapaa sivistystyö
esimiehet/opettajat vapaa sivistystyö, eduilta
Alueelliset luottamusmiespäivät
Uusien opettajien ilta
Toimijoiden suunnitteluseminaari
Vaka-seminaari
YLL AMK yhteinen koulutus
Rehtorien kesäpäivät
NOPE jatkokoulutus

Aika
14.1.
14.-15.2.
5.3.
17.3.
28.3.
kevät/syksy

Paikka
Seinäjoki
Kuortane
Seinäjoki
Vaasa
Härmä

huhtikuu
kevät

huhtikuu
18.5.-19.5.
syyskuu
syksy
syyskuu
syksy
lokakuu
2
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YT-päivät
Eläkekoulutus
Jäseniltoja uusista sopimuksista ja palkkauksesta
Edu- teemailta, jäsenillat
työhyvinvointi-ilta kokeneille opettajille

1/2020
19.-20.10.
marraskuu

Seinäjoki
Kokkola

marraskuu

Koulutussihteeri Monika Koivumäki esitteli koulutusasioita. Koulutustilaisuuksia järjestettiin
19 ja lisäksi oli neljä alueverkostotapaamista. Uutena koulutusmuotona nousi esille uusien
opettajien lauantaibrunssi, joka toteutettaisiin samanaikaisesti useammalla paikkakunnalla
yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Mukaan kutsuttaisiin esim. muutaman vuoden sisällä valmistumisesta olevat opettajat ja viimeisen vuoden opiskelijat. Tilaisuuksiin voisi olla
sähköinen ilmoittautuminen. Mukaan voisi ottaa myös kollegan, joka ei olisi vielä OAJ:n jäsen. Yhteistyö SOOLin kanssa olisi tässä myös ehdottomasti paikallaan. Taloudenhoitaja
lupasi ottaa vastuuta yhdistysten taloudenhoitajille järjestettävästä koulutuksesta. Hän itse
pystyisi opettamaan asian teknisen puolen, mutta sisällön opettamiseen tarvittaisiin sopiva
asiantuntija. Paikallisyhdistykset ovat olleet isojen haasteiden edessä tulorekisterivientiensä
kanssa.Esim. Katso-tunniste tulee vielä poistumaan tämän vuoden kuluessa.
Vaikuttamistoiminta
Todettiin, että eduskuntavierailuja kannattaa jatkaa vuosittain.Pyritään olemaan kansanedustajiin yhteydessä tarpeen mukaan muulloinkjn hyödyntäen myös henkilökohtaisia kontakteja.Todettiin, että marraskuinen eduskuntavierailu oli ollut onnistunut. Meitä edustanut
viiden hengen delekaatio oli tavannut viisi alueemme kansanedustajaa, jonka lisäksi yksi
kansanedustaja osallistui tilaisuuteen puhelimitse. Tunnin tiiviissä tapaamisessa pääpaino
oli oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Väli-Suomen tapaamisessa joulukuussa Jyväskylässä paikalla olivat olleet alueasiamies
Pia Latomäki ja yhdistyksemme järjestövalmiuspäällikkö Kyösti Pihlajamäki. He toivat
terveiset tilaisuudesta. Paikalla OAJ:stä oli ollut Pekka Silkosuo. Jo loppuvuodesta oli ollut
nähtävissä tiukat sopimusneuvottelupaineet. Kuntien huonot taloustilanteet eivät yhtään
helpota haasteellista tilannetta. Jokaisen yhdistyksen tulisi pyrkiä nostamaan jäsentensä henkistä valmiutta järjestöllisiin toimiin.
Maakuntajohtajien tapaaminen on Härmässä 19.3.2020. Esille nousevat tuolloin mm maakunnan vetovoimaisuuden säilyttämisen keinot, oppivelvollisuuden laajentaminen, laadukas
kasvatuksen ja koulutuksen ketju varhaiskasvatuksesta yliopistoon saakka ja maakuntien
välinen koulutuksellinen yhteistyö.
Päätettiin laatia valtuustoaloite edunvalvonnallisen toiminnan edellytysten vahvistamiseksi.
Aloitteen lähtökohtana on luottamusmiesten, alueasiamiehen ja mahdollisesti myös yhdis3
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tysten puheenjohtajien tarve edunvalvonnalliseen täsmäkoulutukseen Lisää koulutusta ja
yhteistyötä tarvitaan erityisesti AVI:n edustajien kanssa.

OAJ on the Road -tapahtuma Vaasassa 8.9.2020
Tulevaa tapahtumaa aletaan pikkuhiljaa valmistella sekä OAJ:n että Vaasan paikallisyhdistyksen toimesta.
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 20.4.2020
Päätettiin pitää OAJ Pohjanmaan vuosikokous Härmässä 20.4.2020. Hyväksyttiin vuosikokouskutsu. Ajankohtaiskatsauksen kokousväelle pitää järjestöpäällikkö Jenni Arnkil
Tiedotustoiminta
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho esitteli viestintäasioita. Lasse kertoi, että seuraava
lehti ilmestyy 9.4. ja se on toistaiseksi viimeinen printtilehti. Syksyn lehti ilmestyy vain pdfmuodossa.
Jaostojen kokousterveiset
Monika Koivumäki ja Marika Horila toivat VAKA-jaoston terveiset. He totesivat, että
Lastentarhanopettajaliiton nimi on muuttunut nyt Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi.
Alueemme sai myös varhaiskasvatuksen esimiesten kouluttamiseen suunnattua hankerahaa. Neuvottelukevättä odotetaan jännityksellä. Joko vihdoin saadaan varhaiskasvatus mukaan OVTES:n. Karvin tiimoilta on mietittävä millä konstein suoritetaan varhaiskasvatuksessa laadun arviointia.
OAO-jaoston kokousterveiset toi Merja Tomperi-Olkkonen. Vuosityöaikakeskustelu velloo
kovasti edelleen. Jännityksellä odotetaan myös kevään työmarkkinaneuvottelujen tuloksia.
Ilmassa leijuu myös kysymys, että kuinka uskollisesti ammatilliset opettajat pysyvät OAJ:n
jäseninä.
YLL-jaoston puheenjohtaja Heli Katajamäki oli iloinen, että AMK:n ja YLL:n yhteisessä
koulutustilaisuudessa oli ollut paikalla myös hyvin yliopistoväkeä.

Ajankohtaista OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista
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Jaakko Syrjänen kertoi JärVi-toimikunnassa marraskuun lopulla esiin nousseista asioista. Järjestövalmiuden kohottaminen, alueasiamiesten jalkautuminen kentälle, alueellisen
yhteydenpidon tiivistäminen, live chatin käyttöön ottaminen, uusien paikallisyhdistysten jäsenhakemukset, vuosityöajan seuranta-aplikaation kehittäminen ja yhdeksän alueyhdistysten kiinnostus Wordpressin käyttöön ottoon olivat mm. olleet kokouksen agendalla.
Kari Nieminen kertoi OAJ:n valmistautumisesta tulo- ja palkkapoliittisiin neuvotteluihin. Lisäksi hän nosti esille työtuomioistuimen päätöksen viime joulukuulta, jossa todetaan, että
osa-aikaisena viranhaltijana toimiva opettaja voidaan määrätä osallistumaan opettajatyöpäiviin (VESO-päivät) sekä YS-työaikaan ainoastaan osa-aikaprosentin mukaisessa suhteessa. OAJ on käynnistänyt KT:n kanssa neuvottelut liikaa teetettyjen
oheisten työpäivien ja aikojen korvaamisesta asianosaisille. Paikallistasolla tulee
myös huolehtia, että kevään osalta kyseisten opettajien tilanne korjaantuu. OAJ:n
marras- ja joulukuun hallituksen kokouksissa oli käsitelty mm. yhteistoiminta yrityksissä lain
uudistamistilannetta. Lisäksi Niku Tuomisto rantautuu tarpeen vaatiessa paikallistasolle
sellaisiin kuntiin, missä YT-menettelyjä käynnistellään tavaten niin jäsenistöämme kuin paikallisia työnantajan edustajia. Koulutuspoliittisista asioista tiedoksi oli merkitty mm. lukion
opetussuunnitelmauudistusta ja lukion rahoitusta käsitelleen työryhmän raportti, PISAtuloksista tehdyt analyysit ja johtopäätökset sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet. Hallitus oli myös linjannut OAJ:n kannaksi, että
ylioppilastutkinnon maksuttomuus jatkuu siihen asti, kun tutkinto on suoritettu. Lisäksi hallitus oli hyväksynyt useiden paikallisyhdistysten paikallisyhdistysanomukset ja myös TOOL:n
liittyminen OAJ:n tukirahastoon oli hyväksytty. Niin ikään työhyvinvointirahaston perustamista oli kannatettu ja sen perustaminen tulee kevätvaltuuston päätettäväksi tulevana keväänä.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen
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