OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2019 - 2021
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Johanna Mannström

Piia Laaksonen

Tuija Mäntsälä

Maarit Munkki-Utunen

Tiina Uuttu
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Marita Savonmäki

Matti Karplund

Markku Seppälä

Tarja Bergfors

Sameli Valkama

Petra Örn
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Suvi Viitaniemi-Merimaa

Muut kutsutut:

Varsinaissuomalaiset OAJ:n valtuutetut
Petra Örn
Marjut Polviander, alueasiamies
Jari Hauninen, YT-yhteyshenkilö
SOOLin edustaja, Milla Malin
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ESITYSLISTA:
1 - 60

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Merja Alitalo avasi OAJ Varsinais-Suomen hallituksen
kokouksen klo 17.30.

2 - 61

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todettiin yhdistyksen
sääntöjen mukaan sekä laillisesti koollekutsutuksi että päätösvaltaiseksi.

3 - 62

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pirkko Kuhmonen ja Anne Porkka.

Päätös:

Valittiin.

4 - 64

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 - 65

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Todettiin, että pöytäkirja on täydennetty ja tarkistettu 16.12.2019 ja
sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen tarkastetun ja korjatun
pöytäkirjan verkkosivuille 29.12.2019.
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TALOUSASIAT

Esitys:
6.1. Talouskatsaus
Taloudenhoitaja esittelee vuoden 2019 talouden tämän hetkisen
tilanteen.
6.2. Talousarvion perusteet 2020
Todetaan talousarvion perusteet vuodelle 2020.
6.3. Alueasiamies Jorma Uotin työkorvaus
Jorma Uotille on maksettu 18.12.2019 korvaus ylimääräisestä vuoden
2019 kevään työstä. Maksettu bruttopalkkasumma on Raision
kaupungilta saadun ilmoituksen perusteella 2454,10 euroa.
6.4.

Alueasiamies Marjut
maksaminen 2020

Polvianderin

lisätyökorvauksen

Päätetään, että alueasiamielelle voidaan puheenjohtajan päätöksellä
maksaa lisäkorvauksena yksittäisten päivien palkka OAJ:lta saatavan
määrärahan puitteissa. Korvausta voidaan pääsääntöisesti maksaa
alueyhdistyksen edustajana koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumisesta.
Päätökset tuodaan tiedoksi hallitukselle.

6.4.

Varsinais-Suomen
koulutustapahtuma

varhaiskasvattaja

2020

Käydään lähetekeskustelu tapahtumasta. Päätetään perustaa
tapahtuman järjestelyyn nelihenkinen työryhmä VOL-jaoston edustajista.
Koko tapahtumaan ja sen valmisteluja sekä työryhmän kuluihin varataan
talousarvioon 3000 euron määräraha.

6.5.

Satakunnan
ja
Varsinais-Suomen
alueyhdistysten
puheenjohtajien ja alueasiamiesten tapaaminen

Educa-tapahtuman 2020 yhteydessä järjestetään puheenjohtajien ja
alueasiamiesten yhteistapaaminen 24. – 25.1.2020. Päätetään varata
tapaamiseen 700 euron määräraha, joka pitää sisällään
ansionmenetykset ja matka-, hotelli- ja ruokailukustannukset.
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Kustannukset kohdennetaan ansionmenetyksiin ja puheenjohtajan ja
alueasiamiehen matkakustannuksiin.

6.6.

Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 5. – 7.2.2020

OAJ järjestää aluetoimijoiden neuvottelupäivät ja vastaa kustannuksista
5. - 6.2.2020. Kolmas päivä, 7.2.2020, tulee alueyhdistyksen
kustannettavaksi. Päätetään varata toteutukseen 900 euron määräraha,
joka pitää sisällään ansionmenetykset ja matka-, hotelli- ja
ruokailukustannukset. Kustannus kohdennetaan ansionmenetyksiin ja
puheenjohtajan ja alueasiamiehen matkakustannuksiin.

6.7.

Opettajien ja esimiesten vastuut ja velvollisuudet

Alueyhdistys järjestää 12.2.2020 koulutustilaisuuden ”Opettajien ja
esimiesten vastuut ja velvollisuudet”. Tapahtuman luennoitsija toimii
Kristiina Tuhkiainen OAJ:stä. Tilaksi on varattu Turun AMK:n
Sepänkadun yksiköstä luentosali B21, Monitori.
Tapahtuma on suunnattu koko jäsenistölle. Tapahtumaan on varattu
1000 euron määräraha.

6.8.

Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus
Turussa 6. - 7.3.2020

Puheenjohtajien ja sihteerien koulutus järjestetään yhdessä Satakunnan
alueyhdistyksen kanssa.
Tapahtumaan on pyydetty tarjous Holiday Club Caribiasta, joka on
vahvistettu 12.12.2019 mennessä tarjousehtojen mukaisesti. Majoitus
kahden hengen huoneessa maksaa 124 € henkilö ja yhden hengen
huoneessa 158 € henkilö. Tapahtuman pysäköinti maksaa 24
euroa/auto.
Koulutukseen tulee laatia kokonaiskustannusarvio. Tapahtumaan on
varattu talousarviossa varsinaissuomalaisten osalta 3000 €:n
määräraha.
Marjut Polviander esittelee valmistelujen tämänhetkistä tilannetta.

Päätös:

Kuultiin

taloudenhoitajan

selvitys

tilinpäätöksen

tämänhetkisestä

TM 1.2.01.2020

4

tilanteesta. Tilinpäätös tulee olemaan noin 7000 euroa ylijäämäinen.
Todettiin talousarvion 2020 perusteet, jotka hyväksyttiin kokouksessa
3.12.2019. Talousarvio laaditaan linjausten mukaisesti ja hyväksytään
seuraavassa kokouksessa.
Todettiin Jorma Uotin lisätyökorvaus vuodelta 2019.
Päätettiin Marjut Polvianderin lisätyökorvauksen maksamisesta 2020
esityksen mukaisesti.
Päätettiin perustaa ”Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2020”
-messujen, 7.3.2020 työryhmä. Ryhmään kuuluvat VOL-jaoston
edustajat Piia Laaksonen, Eliisa Gylen, Tuula Lindfors ja Johanna
Mannström. Työryhmä vastaa tapahtuman järjestelyistä ja toteutuksesta.
Tapahtuman toteutukseen ja suunnitteluun on varattu 3000 euron
määräraha.
Hyväksyttiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen aluetoimijoiden
tapaamisen, 24. – 25.1.2020, kustannukset esityksen mukaisesti
Hyväksyttiin
aluetoimijoiden
neuvottelupäivien,
kustannukset esityksen mukaisesti.

5.

-7.2.2020,

Todettiin ”Opettajien ja esimiesten vastuut ja velvollisuudet” koulutuksen, 12.2.2020, paikka ja kustannusarvio sekä todettiin, että
20.1.2020 ilmoittautuneita tapahtumaan on 40.
Todettiin, että puheenjohtajien ja sihteerien koulutus järjestetään
yhdessä Satakunnan alueyhdistyksen kanssa 6. -7.3.2020 Turun
kylpylähotelli Caribiassa. Koulutuksen omavastuuksi päätettiin 35 euroa.
Tapahtumaan on varattu varsinaissuomalaisille 20 paikkaa. Varattu
määräraha koulutuksen toteutukseen on 3000 euroa.
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VUOSIKOKOUS 20.4.2020

Esitys:

Vuosikokous
pidetään
maanantaina
vuosikokouksen järjestäjästä ja paikasta.

20.4.2020.

Päätetään

Todetaan, että hallitus, ja työvaliokunta valmistelevat kokousasiakirjat
entisen käytännön mukaisesti.
Työvaliokunta valmistelee asiakirjat hallitukselle 4.3.2020 pidettävään
kokoukseen.
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Puheenjohtaja vastaa toimintasuunnitelman laatimisesta ja sihteeri
toimintakertomuksen kokoamisesta sekä taloudenhoitaja yhdessä Marja
Salmisen kanssa talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta.
Tuija Mäntsälä vastaa kokoukseen ilmoittautumisesta ja valtakirjojen
vastaanottamisesta sekä järjestävä paikallisyhdistys kokouksen
käytännön järjestelyistä ja ruokailun tilauksesta.
Päätetään, että kokouskutsu ja valtakirjat lähtevät jäsenyhdistyksiin
8.3.2020. Kokoukseen tulee ilmoittautua ja lähettää valtakirjat 3.4.2020
mennessä sihteerille kokouskutsussa pyydetyllä tavalla.
Päätös:

Päätetään järjestää vuosikokous 20.4.2020 Laitilassa, jolloin
järjestelyistä vastaa Laitilan paikallisyhdistys, joka valtuutetaan
varaamaan ruokailut 15 euron hintaan/osallistuja sekä varaamaan
kokoustila Winnovasta.
Vuosikokouksen osallistujille järjestetään bussikuljetus välille SaloLaitila. Sihteeri hoitaa varauksen ja tiedotuksen.
Päätettiin valmistelutyöstä esityksen mukaisesti.
Kokoukseen valmistellaan sääntömuutos vuosikokouksen siirtämiseksi
syksyyn ja samalla säännöt päivitetään. Varapuheenjohtaja Mika Hakala
vastaa valmistelusta.
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VUODEN 2019 TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT

Esitys:

Käsitellään toteutuneet tapahtumakalenteriin merkityt koulutukset ja
tapahtumat.

Päätös:

Todetaan vuoden 2019 tapahtumat tapahtumakalenterin mukaisesti.

9 - 69

VUODEN 2020 TULEVAT TAPAHTUMAT

Esitys:

Käydään lähetekeskustelu tapahtumakalenteriin kirjatuista koulutuksista
ja tapahtumista.
Päätetään kevään tapahtumista ja niille varattavista määrärahoista.
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9.1.

Educa ja OAJ:n risteily 2020

Todetaan, että risteilylle on vahvistettu varaus yhteensä 39:een
paikkaan A- ja B-luokan hyteissä.
Alueyhdistys
järjestää
kuljetuksen,
joka
lähtee
aamulla
ennakkotiedoista poiketen Raisiosta, Kaarinan, Turun, Paimion
ja Salon kautta Educa-messuille ja jatkaa sieltä satamaan klo 16.30.
Paluukuljetus järjestetään sunnuntaina satamasta samaa reittiä
Raisioon.
Kuljetus on varattu Citybus Oy:ltä ja kustannus lauantain ja sunnuntain
kuljetuksesta on tarjouksen mukaan yhteensä 1525 euroa.
Kuljetuksessa on noin kymmen paikkaa vapaana, joita voi tiedustella
sihteeriltä. Kuljetuksen hinta jäsenille on 15 euroa.
Alueyhdistys on hoitanut keskitetysti jäsenyhdistysten ja hallituksen
risteilyvaraukset ja bussikuljetukset. Laskut yhdistyksiin on lähetetty
6.1.2020.
9.2.

Kansanedustaja
20.1.2020

Eeva-Johanna

Elorannan

tapaaminen

Todetaan, että Eeva-Johanna Eloranta vierailee hallituksen tammikuun
kokouksessa 20.1.2020 klo 16.00 – 17.00.
9.3.

Opetusministeri Li Anderssonin tapaaminen 27.1.2020

Todetaan, että puheenjohtaja ja alueasiamies tapaavat opetusministerin
27.1.2020. Käydään keskustelu tapaamisesta ja sen tavoitteista.
9.4. Alueyhdistyksen hallituksen ja paikallisyhdistysten edustajien
tapaaminen 29. – 31.7.2020 (Herätyspäivät)
Todetaan, että tapaaminen on suunniteltu toteutettavaksi osin yhdessä
Satakunnan alueyhdistyksen kanssa. Satakunnan yhdistyksen toteutus
on 29. – 31.7.2020.
Käydään lähetekeskustelu yhteistyöstä, vahvistetaan ajankohta ja
päätetään matkakohteesta, järjestelyistä ja osallistujamäärästä sekä
ohjelman laatimisesta tapahtumaan. Rahaa varattu 280 €/hlö.

TM 1.2.01.2020

7

9.5.

Emma-teatteri 27.5.2020

Emma-teatteriin on varattu 27.5.2020 keskiviikoksi 100 lippua.
Tähän näytökseen lippujen hankintahinta on 26 €, normaali hinta 38,omavastuu, 20 €, jolloin yhdistykselle kustannus on yhteensä 600 €.
Päätös:

Todettiin, että OAJ:n risteilylle on varattu 39 paikkaa. Päätettiin, että
kuljetus lähtee ennakkotiedosta poiketen Raisiosta ja palaa Raisioon.
Jäsenyhdistyksille on lähetetty laskut 6.1.2020. Informaatiota lähtijöille
lähetetään tiistaina 21.1.2020.
Todettiin, että hallitus tapasi Eeva-Johanna Elorannan, joka suhtautui
vakavasti eri jäsenryhmien haasteisiin.
Todettiin, että opetusministeri Li Anderssonin tapaaminen toteutui
ministerin pyynnöstä jo 20.1.2020. Keskustelun aiheina olivat erityinen
tuki, eri kouluasteiden rahoitus ja oppivelvollisuuden jatkaminen.
Esille nousi myös kysymys siitä, miksi syksyllä ei järjestetty
kansanedustajatapaamista. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että
perinnettä jatketaan.
Päätettiin, että hallituksen ja jäsenyhdistysten sihteerien sekä
puheenjohtajien tapaaminen (Herätyspäivät) järjestetään Virossa,
kohtuullisen matkan päässä Tallinnasta. Päätettiin, että Marjut
Polviander (ohjelma) ja Tuija Mäntsälä (matkajärjestelyt) aloittavat
tapahtuman valmistelun.
Todettiin, että Emma-teatteriin on varattu 27.5.2020 keskiviikoksi 100
lippua. Päätettiin omavastuuksi 20 €. Ilmoittautuminen avataan
helmikuussa.
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VIESTINTÄ
10.1. OAJ:n verkkosivu-uudistus etenee
Verkkosivujen uudistus etenee ja tavoitteena on saada toimivat
yhteneväiset sivut ensi kesään mennessä. Vastuuhenkilöinä verkkosivuuudistuksessa toimivat viestintävastaava Johanna Mannström ja
verkkosivuvastaava Ritva Alasmäki yhteistyössä viestintätiimin kanssa
Alueasiamies Marjut Polviander ja viestintävastaava Johanna
Mannström ovat suunnitelleet työhyvinvoinnin lukuvuoteen muutamia
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nostoja FB-sivuille teemojen
työhyvinvointitontun muodossa.

mukaisesti.

Joulukuussa

toteutus

10.2. Sähköisen työskentelytilan käyttöönottotilanne
Alueyhdistyksen käyttöön on hankittu yhteinen työskentelyalusta.
Palvelun tarjoaa Turun Tietotarjonta Oy.
Alueyhdistyksen kokousasiakirjat liitteineen löytyvät alustalta.
Pääkäyttäjänä
toimii
varapuheenjohtaja
Mika
Hakala,
jolta
alueyhdistyksen toimijat voivat myös pyytää käyttäjätunnukset.
Mika Hakala esitteli tämän hetken käyttöoikeuksien tilannetta ja totesi,
että jaostojen osio on avattu.
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JAOSTOJEN KUULUMISET JA ALUEASIAMIEHEN
AJANKOHTAISET ASIAT
11.1. OAO
Jaosto käsitteli yhdistyksen taloutta ja linjasi jaoston toimijoiden palkkiot.
Jaosto järjestää ammatillisille luottamusmiehille koulutusta 9.5.2020.
Herätyspäivien osalta toivotaan jatkossa, että ajankohta ei ole heinäkuun
puolella ja matkustamiseen ei käytetä kohtuuttomasti aikaa.
11.2. VOL
Hyvinvointi-iltaan osallistuu 26 jäsentä, Fork-konsertin lisäksi jaettiin
jäsenistölle edunvalvontaa koskeva tietopaketti.
Varsinais-Suomeen jalkautuneet edunvalvontaa sisältävät jäsenillat ovat
saaneet hyvän vastaanoton ja niistä on tullut hyvää palautetta.
Jaosto valmistautuu 7.3.2020 oleviin ”Varhaiskasvattaja 2020” -messuille
Turkuun.
11.3. YSI Turku
Työsuojeluvaltuutettu Mika Raitio oli paikalla
työterveyshuollon asioita ja sisäilmatilannetta Turussa.

selvittämässä

TM 1.2.01.2020

9

PLM asioissa mm. Karvi -korvaus, viranhaltijan VESO velvoite osaaikaisuuksien aikana sekä käyttöoikeudet pitkien poissaolojen aikana.
Yhdistyksen jäsenen A-P Elomaan muistaminen.
Alueasiamies on kutsuttu TOAY:n kokoukseen to 30.1.2020.
11.4. YSI V-S
Ehdotetaan, että MOP-juhlaan kutsutaan vain opettajia normaalivuotena
– juhlavuodet ovat eri asia.
11.5. YLL
JUKOlta tullut luottamusmiehille IPR-opas.
Turun yliopisto: KieVille (Kieli- ja viestintäopintojen keskus) annettu
säästöbudjetti, jonka pohjalta laadittu 2-vuotinen opetussuunnitelma
Åbo Akademi: Lehtoriyhdistyksen puheenjohtaja lupasi jouluaterian
yhteydessä kutsua Mirkka Ali-Laurilan informoimaan OAJ:n
järjestörakenteen
aiheuttamasta
yhdistyksen
nimenja
sääntömuutoksista. Odottelen kutsua. Ilmeisesti yhdistyksen hallitus ei
ole vieläkään tarttunut toimeen, ehkä kommunikaatiovaikeuksien takia?
Jaoston suunnitelmissa on järjestää TES-info jäsenistölle heti, kun on
jotain tiedotettavaa joko neuvottelujen/mahdollisen työtaistelun piiristä.
Jaosto myös suunnittelee subventoivansa yhteistä junamatkaa Educamessuille perjantaipäiväksi.
11.6. Alueasiamies
Sekä
Ammattiopisto
Liviassa
että
Raision
seudun
koulutuskuntayhtymässä on ollut avoimia opettajan tehtäviä, joissa ei ole
edellytetty pedagogisesti pätevää opettajaa.
OAJ:n kanta on, että myös alle 6 kuukauden määräaikaisuuteen pitää
hakea pedagogisesti pätevää opettajaa. Hakemukseen voidaan lisätä,
että kelpoisuuden puuttuessa voidaan tehtävään valita myös ei-kelpoinen
opettaja.
Kelpoisuusasetus 26§
Väliaikaisesti opetusta antavan henkilön kelpoisuus
Sen estämättä, mitä muualla tässä asetuksessa säädetään, opetusta
voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö,
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jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö
voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden
ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä
henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu
erityinen syy.
Mitä edellä 1 momentin toisessa virkkeessä säädetään, ei sovelleta 18
§:ssä tarkoitettuun opettajaan.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan 13–13 b §:ssä
tarkoitettua ammatillisten tutkinnon osien opetusta määrätä enintään
kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, jolla on opetustehtävän
edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön ammattitaito. Tällainen
henkilö voidaan määrätä antamaan opetusta yli vuoden ajaksi vain, jos
opetustehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä
ei ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy. (28.12.2017/1150)
Turun Sanomien artikkeli 15.1.2020.
Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tarvitaan noin 900 opettajaa
vähemmän vuosikymmenen lopulla. Selvityksen tilaajana on VarsinaisSuomen liitto. Selvityksessä todetaan, että Varsinais-Suomen tilanne on
kohtuullinen. Ennusteen perusteella kolmannes Varsinais-Suomen
kunnista kasvaa, kuten Turku, Kaarina ja Kustavi. Suurimmat
väestömenetykset kohdistuvat Saloon, Pyhärantaan ja Oripäähän.
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4828920/VarsinaisSuomessa+on+pian+900+opettajaa+liikaakuntien+on+
siirrettava+rahaa+ikaantymisen+tsunamin+hoitoon
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
12.1. Alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio ja -tehtävät
Todettiin alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio ja tehtävät.
Linkki järjestöoppaaseen.
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7406766&preview=%2F7406766%2F19828897%2FJ%
C3%A4rjest%C3%B6v
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TIEDOTUSASIAT
13.1. Elixia Online Trainingin tarjous
Puheenjohtaja on ilmoittanut yritykselle, että talousarvioon ei ole varattu
määrärahaa.
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KEVÄÄN 2020 KOKOUSAIKATAULU
Kevään kokousaikataulu:
Työvaliokunta

Hallitus

07.01.2020 klo 17.00

20.01.2020 klo 17.00

13.02.2020 klo 18.00

04.03.2020 klo 17.00

(13.2. ja 4.3. vuosikokouksen valmistelu)
23.03.2020 klo 17.00

07.04.2020 klo 17.00

27.04.2020 klo 17.00
(27.4. TVK ja valtuutetut)
18.05.2020 klo 17.00
Vuosikokous 20.4.2020 klo 18.00
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
Puheenjohtaja Merja Alitalo
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