OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 10/2017 - 2019
Aika:

Maanantai 10.12.2018 klo 17.00 – 18.47

Paikka:

Ravintola Tammikellarin kabinetti, Naantalin Kylpylä,
Matkailijantie 2, Naantali

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

X Harri Laukkanen, pj

Laura Lehtonen
X Tomi Törrönen

X Mirkka Ali-Laurila

Kristina Lindgren

X Merja Alitalo

Marita Savonmäki

X Helena Dahl

Miika Huhtinen

X Carola Friberg, vpj.

Piia Laaksonen

X Madeleine Karlsson

Annika Norrgård

Antero Kilpinen

X Klaus Rytöhonka

X Jaana Kuusisto

Tero Anttila

X Pirkko Kuhmonen

Mika Hakala

X Mia Peltomäki

Katja Koski

X Marjut Polviander

Juha Lindström

X Anne Porkka

Katariina Haavisto

X Tuija Mäntsälä, sihteeri

X Jaana Tomppo

X Heidi Tammero

Suvi Viitaniemi-Merimaa

X Riina Virtanen

Virpi Kangas-Oksanen

Muut kutsutut:
X Jorma Uoti, alueasiamies
Mervi Taurén, taloudenhoitaja
X Johanna Mannström, tiedotusvastaava
Varsinaissuomalaiset OAJ:n valtuutetut
X Jari Hauninen, YT-yhteyshenkilö
Saara Vuorinen, SOOLin edustaja
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Harri Laukkanen avasi kokouksen klo 17.00
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todetaan yhdistyksen
sääntöjen mukaan sekä laillisesti koollekutsutuksi että
päätösvaltaiseksi.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen pöytäkirjan hallituksen
luettavaksi ja kommentoitavaksi verkkosivuille 13.11.2018.
Pöytäkirjaan on tehty esitetyt täydennykset ja korjaukset. Varsinaisia
muutosesityksiä ei määräaikaan mennessä ole tullut.
Hallitus hyväksyy OAJ Varsinais-Suomen hallituksen edellisen
kokouksen pöytäkirjan, 10.12.2018, esitetyssä muodossa.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Lisätään esityslistaan kohtaan 5.1. Aurakadun toimitila, Votty ry:n
Aurakadun tilojen käyttöoikeus ja kohdaksi 5.4. Votty ry/Urapurje –
projektin matkakulujen korvaus alueyhdistyksen edustajalle.
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Esitys:

TALOUSASIAT
5.1. Aurakadun toimitila
Kuullaan työryhmän ja TVK:n esitykset.
Todetaan nykytila.
Tavoitteena on lisätä käyttöastetta.
Parkkitilannetta kartoitetaan vielä. Madeleine Karlsson hoitaa asiaa.
Paikallisyhdistysten jäsenkirjeeseen laitetaan informaatiota tilojen
käyttömahdollisuuksista.

Votty ry esittää, että yhdistys voi käyttää Aurakadun tiloja
hallituksensa kokouksiin. Hallituksen kokouksia on vuosikokouksen
lisäksi korkeintaan neljä vuodessa.
5.2. Talouskatsaus 2018 ja vuoden 2019 suunnittelu
Taloudenhoitaja ei pääse paikalle.
Vuoden 2019 budjettia suunnitellaan vuoden 2018 budjetin pohjalta.
Kokouskutsun liitteenä on vuoden 2018 talousarvio.
Talouden suunnittelu voidaan aloittaa jaostojen osalta 6 €/jäsen.
Koulutuksissa huomioidaan suunnitteluseminaarin kustannusten
pieneneminen (6000 €).
Syksyn ”OAJ On the Road” –tapahtumaan 12.9.2019, tulee varata
määräraha vaikka OAJ maksaakin pääosan kuluista.
Työvaliokunnan näkemyksen mukaan alueyhdistyksen budjettiin
tulee varata kohdentamatonta rahaa yllättäviin tarpeisiin.
5.3 Educa- messujen ja OAJ:n risteilyn kustannukset
Päätetään maksettavista
kustannuksista
ja
kustannuksiin
varattavasta määrärahasta. Taloudenhoitajan arvio on noin 4000 €.
Päätetään paikallisyhdistyksille maksettavista matkakustannuksista.
5.4. Votty ry/Urapurje –projektin matkakulut
Päätetään maksaa Mirkka Ali-Laurilan matkakulut OAJ V-S
edustajana Votty ry:n kokouksiin koskien Urapurje -hanketta.
Päätetään Votty Oy:n oikeudesta käyttää Aurakadun kokoustilaa.

Päätös:

Aurakadun ympäristön parkkitilannetta on kartoitettu mutta asia on
vielä kesken. Paikallisyhdistysten jäsenkirjeeseen laitetaan
informaatiota tilojen käyttömahdollisuuksista.
Päätettiin, että Votty ry voi käyttää Aurakadun tilaa kokouksiinsa
veloituksetta kerran kalenterivuodessa. Tilaa tulee varata viimeistään
seitsemän päivää ennen kokousajankohtaa.
Vuoden 2018 toteutumaennuste on jonkin verran alijäämäinen.
Tarkempi selvitys asiasta saadaan tammikuussa. Talous
suunnitellaan alkuvuodesta vuosikokouksen päätettäväksi ja
hyväksytään hallituksen kokouksessa 4.4.2019. Päätetään,
että
jaostojen avustus talousarvioon vuodelle 2019 on 6 €/jaoston jäsen
vuodenvaihteen jäsentilanteen mukaisesti.
OAJ On the Road –tapahtumaan varataan alueyhdistyksen
talousarvioon 2000 € määräraha. Käytännön järjestelyistä vastaa

Turun
paikallisyhdistys
ja
kustannuksista
alueyhdistys.
Suunnitteluseminaarin,
11.1.2019
kustannus
ilman
ansionmenetyksiä arvioidaan olevan 2000 €.
Päätetään avustaa jäsenyhdistysten yhteiskuljetuksia Educa –
mesuille 2019. Avustuksen suuruus on 30 % yhteiskuljetuksen
kuluista. Avustus maksetaan laskun mukaan. Laskuun tulee liittää
tosite kuluista. Puheenjohtaja tiedottaa jäsenyhdistyksiä asiasta.
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ALUEYHDISTYKSEN VIESTINTÄ
Viestintäryhmä
20.11.2018.

kokoontui

Raision

Naantalin

Aurinkoisessa

Tiedotusvastaava Johanna Mannström esitteli viestintätiimin esille
ottamia asioita:
Twitter -koulutus järjestetään helmikuussa. Ryhmään mahtuu 15
osallistujaa.
Instragram lopetetaan, kun tunnukset löytyvät. Jaostojen pöytäkirjat
tulee laittaa sivuille, Torille.
Todettiin,
että
Face
-sivuille
paikallisyhdistysten tapahtumia.

voidaan

nostaa

myös

Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua etänä hallituksen
kokouksiin. Yhdistyksellä on laitteet mutta valmius Aurakadulta
puuttuu.
Webex tunnuksia kaivataan. Selvitetään asiaa. Alueyhdistyksille on
OAJ:n toimesta lähetetty neljät tunnukset.
Keskusteltiin OAJ Google-Driven tarpeellisuudesta.
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA
7.1. Eläkeinfo 4.12. Turun Messukeskus
Tilaisuus peruutettiin vähäisen kiinnostuksen takia, jotka johtuivat
pääosin teknisistä ongelmista liittyen OAJ:n verkkosivuuudistukseen. Uusi ajankohta on, 21.1.2019 ja paikka Turun
Messukeskus. Muistutettiin, että eläke-infoon tulee tarjoilun takia
aina ilmoittautua.
7.2. Yhteistoimintapäivät 1. - 2.11.2018 Caribiassa

Kuullaan palaute koulutuspäivistä. Todettiin, että tilaisuus onnistui
hyvin. Tapahtumassa oli hyödyllistä ja tärkeää asiaa kiinnostavasti
esitettynä.
7.3. Suunnitteluseminaari 11.1.2019
Kuultiin tilannekatsaus tapahtumasta. Tilaisuuteen on ilmoittautunut
yhteensä 23 osallistujaa.
7.4. Educa-messut ja opettajaristeily 26. - 27.1.2019
Kuultiin
tilannekatsaus
tapahtumasta.
Tapahtumaan
ilmoittautunut kymmenen hallituksen edustajaa.

on

7.5. Alueyhdistyksen vuosikokous järjestetään 24.4.2019
Kuullaan tilannekatsaus kokousjärjestelyistä.
Tapahtuman järjestää OAJ Turun paikallisyhdistys. Vuosikokous
järjestetään Ravintola Taitossa Lemminkäisenkadulla.
7.6. OAJ On the Road, Turku 12.9.2019
Kuultiin tilannekatsaus tapahtumasta. Tapahtuman järjestää OAJ
Turun paikallisyhdistys.
7.7. MOP2019, lauantai 5.10.2019
OAO-jaosto on MOP -päivän järjestelyvuorossa. OAJ:n asettaa
edellisvuosien tapaan reunaehdot ja teeman MOP -tapahtumaan.
Todettiin, että kutsutaan Varsinais-Suomen kansanedustajia ja
toimialajohtaja Timo Jalonen tilaisuuteen. Tapahtumasta tulee laatia
lehdistötiedote.
Vuoden 2018 MOP-tapahtumaa on kiitelty opettajien omana
juhlana.
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SYKSYN 2018 KULTTUURITAPAHTUMAT
Suomi Nauraa! –esitys Logomossa 15.12.2018. Tapahtumaan on
ilmoittautunut 81 henkilöä. Heidi Tammero jakaa lippuja paikan
päällä klo 18.30 lähtien.
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SYKSYN 2018 URHEILUTAPAHTUMAT
Kuultiin urheiluvastaavan tilannetiedotus.
”OpeCurling –tapahtuman finaali järjestettiin perjantaina
23.11.2018.

Kehonhuoltokurssille osallistui 34 henkilöä. Tapahtuman omavastuu
oli 25 euroa. Runsaan kiinnostuksen vuoksi tapahtumasta ei syntynyt
kustannuksia alueyhdistykselle.
Suunnitelmia vuodelle 2019:
- OpeOpen - golfkilpailu ja lajitutustuminen perjantaina 30.8.2019
Kankaisten Golf-klubilla, Maskussa
- Naisten kuntovitonen toukokuussa
Keskusteltiin tapahtuman tunnisteesta ja sovittiin, että Marjut
Polviander ja Jaana Kuusisto valmistelevat asiaa.
- Ruissalojuoksut
Todettiin, että Satakunnan alueyhdistys on haastanut VarsinaisSuomen alueyhdistyksen juoksuun.
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JAOSTOJEN KUULUMISET JA ALUEASIAMIEHEN AJANKOHTAISET
ASIAT
Alueasiamies


Lastentarhan opettajien SAK-aika puhuttaa runsaasti. Ohjeita
SAK-ajan käytöstä tulee kunnissa tarkentaa.

LTO


Jäsenilta järjestettiin 24.10, jossa kultiin varhaiskasvatuslaista ja
vk-opettajan työajasta, Kristiina Tuhkiainen OAJ.
Osallistujat toivoivat enemmän keskusteluaikaa. Jaoston hallitus
jatkoi keskustelua tietosuojasta ja siitä, miten asia on eri kunnissa
ohjeistettu.



Työnvaativuuslisät (TVA). Keskusteltiin, miten eri kunnissa asiaa
on käsitelty järjestelyerän neuvotteluissa. Kehotimme jäseniä
kunnissaan huomioimaan, että jotta työnvaativuustekijät voidaan
määritellä, tulee tehtäväkuvat olla ajan tasalla. Jos ja kun olet
epätietoinen, kysy luottamusmieheltäsi.



Eduskuntavaalikirjoitus. Johanna ja Kirsi ovat valmistelleet.
Aiheita, joista valita; päiväkodinjohtajien ja opettajien jaksaminen,
työmme vaativuus, esimiesten palkkojen nostaminen, 5vuotiaiden
esiopetukseen
osallistuminen,
resursointi
varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen maksuttomuus, SAKaika. Kirjoittajat odottavat LTOL:n syysvaltuuston virallisia

pöytäkirjoja. Kannanotto lähetetään ainakin Turun Sanomiin ja
Åbo Underrättelseriin.


Johanna
toi
tietoa
LTOL-valtuustosta.
LTOL:n
eduskuntavaalitavoitteet ovat samat, joista me valitsemme
eduskuntavaalikirjoituksemme
sisällön.
LTOL:n
nimenmuutoksesta keskusteltiin ja sääntömuutoksia valmisteltiin.
Myös yksityisten päiväkotien prosentuaalisesta määrästä
keskusteltiin ja nostettiin eduskuntavaalitavoitteisiin. LTOL 100
vuotta – näyttely Tampereella 3.4. – x.12.2019. Jaostomme
suunnittelee järjestävänsä näyttelymatkan sinne.



Suunnitteluseminaariin osallistujat Kirsi Järvi, Carola Friberg,
Johanna Mannström, Piia Laaksonen ja Merja Alhoke.



Kotisivun jaostotiedot. Päivitimme jaostomme tiedot OAJV-S:n
kotisivulla



Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on normi

OAO


Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa koskeva
keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 12.12.2018 klo
10.30 – 13.00 Helsingin messukeskuksessa.
Tapahtumaan osallistuvat Marjut Polviander, Juha Lindström ja
Ari Johansson, joista jälkimmäinen pitää Varsinais-Suomen
alueyhdistyksen puheenvuoron tapahtumassa.

YSI-Turku




Järjestelyvaraerän neuvottelujen ovat kesken
Lukioiden ryhmäkoko puhutti
Tulevan vuoden koulutustarjontaa suunniteltiin

YLL


YLL-yhdistyksen purkaminen loppusuoralla



Jouluaterialla ratkeaa yhdistystenvälisen jäsenhankintakilpailun
voittaja



Yliopistoasiamies Hanna Tanskanen vierailee helmikuun
jäsenillassa

Turun yliopisto


Raumasta voi sanoa, että pääluottamusmies ja luottikset
yrittävät kuulla kaikkia osapuolia 10.-11.12. pitämällä
vastaanoton Raumalla. Haasteita on työaikojen,
työsuunnitelmien ja tilojen kanssa.

Åbo Akademi


Työsuojelutoimikunnan vaalit tällä viikolla

YSI V-S
Jaostolta on tullut muutosesitys toimintasääntöön:
Toimintasääntö III.4. ”Jaostojen hallitusten kokouksista laaditaan
muistio, joka toimitetaan puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle.
Jaosto julkaisee muistion mahdollisimman nopeasti yhdistyksen
kotisivulla.”
Lisäksi todettiin, että kalenterissä tulee näkyä kaikki alueyhdistysten
tapahtumat.
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EDUSKUNTAVAALIT KEVÄÄLLÄ 2019
OAJ:n viesti:
”Eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä, noin vuoden kuluttua,
14.4.2019. Vaikka äänestäjät voivat vielä levätä rauhassa näiden
vaalien osalta, itse politiikkaan vaikuttamisen kannalta vaalit ovat jo
lähellä. Ehdokashankinta on monissa puolueissa jo pitkällä ja
puolueiden poliittiset ohjelmat valmisteilla.
Alueyhdistyksillä
on
tärkeä
rooli
OAJ:n
eduskuntavaalivaikuttamisessa, sillä kampanjan vaikuttavuus lähtee
paikallisesta
kohtaamisesta,
toiminnasta
ja
jäsentemme
sitoutumisesta
ja innostumisesta. Liitteenä
on
käsikirja
alueyhdistyksille. Käsikirja toimii työkaluna alueyhdistyksen
eduskuntavaalivaikuttamisen suunnittelulle. Käsikirja liitteenä.
Pyydämme jokaista yhdistystä käymään vielä tämän kevään aikana
käsikirjan läpi ja täyttämään siihen oman suunnitelmansa.
Suunnitelman voi täyttää joko suoraan sähköisesti tai paperilla.

Käsikirja palautetaan täytettynä minulle (suvi.pulkkinen@oaj.fi)
toukokuun (2018) loppuun mennessä.”
Käsikirja on palautettu kevään kokouksen jälkeen. Keskusteltiin
vaalivaikuttamisesta ja mahdollisuuksista ottaa kantaa koulutuksen
puolesta.
Esitys:

Työvaliokunta esittää, että järjestetään jonakin lauantaina, lähellä
vaalipäiviä, avoin tilaisuus jossakin Turun talousalueen
kauppakeskuksessa ja että, hankitaan tapahtumaan hyvä vetäjä.
Päätetään 4 – 5 hengen työryhmästä.
Keskustellaan
paikallisyhdistyksen
roolista
tapahtumien
järjestämisessä ja siitä, miten opettajataustaisten ehdokkaiden
vaalityötä tuetaan.

Päätös:

Päätetään järjestää tapahtuma, jonka suunnittelusta ja järjestelystä
vastaa työryhmä. Työryhmään valittiin Jorma Uoti, puheenjohtaja ja
jäseniksi Harri Laukkanen, Marjut Polviander, Jaana Tomppo, Tomi
Törrönen ja Carola Friberg.
Lisäksi todettiin, että paikallisyhdistyksiltä ei odoteta osallistumista
järjestelyihin.
Alueellisille
puoluetoimistoille
lähetetään
vaalimateriaalia.
Alueyhdistyksen kotisivuille varataan tilaa opettajataustaisille ja/tai
opetusalan tärkeäksi kokeville eduskuntavaaliehdokkaille.
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ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET

Esitys:

Käsitellään tulleet ansiomerkkiesitykset ja tehdään tarvittavat
päätökset.

Päätös:

Asia siirretään tammikuun kokoukseen.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
13.1. Jäsenetu kukkakauppa Pasadenaan
ALY hallitus 30.10.2018 ”Kukkakauppa Pasadena on tarjonnut
alueyhdistykselle 10 % alennusta yli 10 euron kukkaostoista, jonka
saa esittämällä OAJ:n jäsenkortin. Todettiin, että voimme sopia 10
%:n
jäsenalennuksesta,
jonka
julkistamme
jäsenetuna

kotisivuillamme mutta emme voi sitoutua ostamaan kukkia vain
yhdestä paikasta. Puheenjohtaja käy asiasta lisäneuvotteluja
kukkakaupan kanssa. Päätös asiasta tehdään seuraavassa
kokouksessa”
Puheenjohtaja on neuvotellut kukkakaupan kanssa edun jäsenille.

13.4. Syysvaltuustoterveiset
Syysvaltuustossa
käytiin
keskustelua
peruskoulun
vuosityöaikakokeiluista, jotka ovat saanut kannatusta kaikilta
ryhmiltä.
Työhyvinvointiasiat olivat valtuustossa esillä isossa roolissa.
Turun paikallisyhdistyksen valtuustoaloite työmäärän rajaamisesta
sai asiallisen vastauksen.
OAJ:n toimintasuunnitelmat ja budjetit hyväksyttiin.

Esitys:

Alueyhdistys hyväksyy kukkakauppa Pasadenan jäsenedun.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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TIEDOTUSASIAT
Tiedotusasioita ei ollut.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47. Hallituksen seuraava
kokous pidetään 22.1.2019.

Harri Laukkanen

Tuija Mäntsälä

Puheenjohtaja

Sihteeri

