PÖYTÄKIRJA
OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 - 2019
Aika:

Maanantai 28.5.2018 klo 16.30 – 19.20

Paikka:

OAJ:n toimisto, Aurakatu 20 E

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

X Sirpa Suomi, puheenjohtaja
X Ritva Aarras-Saari

Tomi Törrönen

Mirkka Ali-Laurila

X Kristina Lindgren

X Merja Alitalo

Marita Savonmäki

X Helena Dahl

Miika Huhtinen

X Carola Friberg

Piia Laaksonen

X Madeleine Karlsson

Annika Norrgård

Antero Kilpinen

Klaus Rytöhonka

X Jaana Kuusisto

Tero Anttila

X Harri Laukkanen

Laura Lehtonen

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
X Mervi Taurén
X Johanna Mannström
Varsinaissuomalaiset OAJ:n valtuutetut
X Jari Hauninen, YT-yhteyshenkilö
Johanna Laurila, SOOLin edustaja
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1 - 79

KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja Sirpa Suomi avaa OAJ Varsinais-Suomen hallituksen
kokouksen klo 16.30.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2 – 80

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys:

OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todetaan yhdistyksen sääntöjen
mukaan sekä laillisesti koolle kutsutuksi että päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 – 81

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen pöytäkirjan 26.3.2018 hallituksen
luettavaksi ja kommentoitavaksi verkkoon. Pöytäkirjaan ei ole tehty
muutosesityksiä.
Hallitus hyväksyy OAJ Varsinais-Suomen hallituksen edellisen kokouksen
pöytäkirjan, 19.3.2018, hallitukselle esitetyssä muodossa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

4 - 82

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 – 83
Esitys:

VUODEN 2018 VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin keskiviikkona 18.4.2018 klo 18.00
Maskussa Hemmingin koulussa, Myllymäentie 127, 21250 Masku.
Vuosikokous hyväksyi alueyhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti
vuoden 2017 toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2018
toimintasuunnitelman ja talousarvion.

PÖYTÄKIRJA
Alueyhdistyksen vuosikokoukseen oli ilmoittautunut 114 virallista
kokousedustajaa. Kokoukseen läsnä olevaksi ilmoittautui 70 jäsentä.
Ruuasta ja tarjoilusta maksettiin 20€/henkilö.
Työvaliokunta esittää, että alueyhdistys, oman toimintasääntönsä ohjeen
mukaisesti, laskuttaa paikallisyhdistyksiltä vuosikokouksesta pois
jääneiden edustajien ruokailukustannukset.
Päätös:

Todettiin, että kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja liitteineen on toimitettu
yhdistykselle.
Todettiin, että vuosikokouksen ruokailusta ei laskuteta paikallisyhdistyksiä
jälkikäteen. Jatkossa ruokailuun ilmoittaudutaan erikseen ja
peruuttamattomista paikoista laskutetaan kulut paikallisyhdistyksiltä.
Vuoden 2018 ylimääräinen kustannus on 800 €.

6 – 84
Esitys:

TALOUSASIAT
6.1 Huhtikuun lopun 2018 taloustilanne
Kuullaan yhteenveto alueyhdistyksen taloustilanteesta 30.4.2018.
6.2 Hallituksen ja jaostojen jäsenten kevään 2018 kokouspalkkiot,
matkakorvaukset ja matkalaskut
Alueyhdistyksen sivuilta löytyy kohdasta materiaalit/lomakkeet/
matkalaskut ja kokouspalkkiot -lomake, joka täytetään kevään osalta ja
lähetetään Mervi Taurénille sähköpostilla,
mervi.tauren@.salo.fi,
mahdollisimman pian hallituksen kokouksen jälkeen. Toimita myös
sivuverokortti, jos et sitä ole vielä Merville lähettänyt.
6.3 OAJ V-S:n alueyhdistyksen pankkitilien käyttöoikeus
Päätetään antaa varapuheenjohtaja Harri Laukkaselle käyttöoikeudet
käyttötiliin FI79 5716 9020 0043 91.
Päätetään tilata Harri Laukkaselle OP-Visa BusinessCard tiliin
FI79 5716 9020 0043 91. Katerajat laitetaan vastaamaan puheenjohtaja
Sirpa Suomen korttia.
Päätetään, että puheenjohtaja Sirpa Suomen kaikki oikeudet käyttää OAJ
V-S:n pankkitilejä perutaan 31.5.2018.
Henkilöiden yhteystiedot:
Harri Laukkanen, Lumparlankatu 8 as 43, 21200 Raisio
Sirpa Suomi, Uunontie 19, 30100 Forssa
Mervi Taurén, Luokkitie 4, 24800 Halikko
Valtuutetaan Mervi Taurén hoitamaan asiaan liittyvät käytännön
toimenpiteet.
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6.4 Alueyhdistyksen järjestämään koulutukseen osallistumisen
peruuttaminen. Liitteenä OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen aloite 15.4
2018.
Alueyhdistyksen toimintasäännön kohta V/2 Alueyhdistyksen järjestämä
koulutus kertoo, että ” Mikäli koulutukseen ilmoittautunut ei osallistu
koulutukseen eikä ole peruuttanut osallistumistaan etukäteen ilman
hyväksyttävää syytä, aiheutuneet kulut peritään jäsenyhdistykseltä. Sama
käytäntö koskee kaikkia muitakin tapahtumia.”
Työvaliokokunta esittää, että jäsenille lähetettäviin kutsuihin liitetään
teksti, josta selviää ilmoittautumisen peruutusehdot ja se, että
ilmoittautunut henkilö on velvollinen korvaamaan alueyhdistykselle
koulutuksesta/tapahtumasta aiheutuvat kulut.
Työvaliokunta esittää myös, että alueyhdistyksen koulutuksiin ja muihin
tapahtumiin ilmoittautumisiin ja peruutuksiin liittyvät tarkemmat ohjeet
löytyvät OAJ Varsinais-Suomen kotisivuilta ja linkki niihin on kutsuissa.
Päätös:

Kuultiin taloudenhoitajan katsaus taloudellisesta tilanteesta. Todettiin,
että yhteenvedosta puuttuu toukokuun osuus ja kevään tilanne
kokonaisuudessaan voidaan käsitellä elokuun kokouksessa.
Todettiin laskutuskäytänteet kokousmatkojen ja palkkioiden osalta.
Päätettiin tilien käyttöoikeus esityksen mukaisesti.
Päätetään, että puheenjohtajan palkkio vuonna 2018 maksetaan
seuraavasti:
Sirpa Suomi
5/12 osaa budjetin vuosipalkkiosta
Harri Laukkanen 7/12 osaa budjetin vuosipalkkiosta
Todettiin lisäksi, että 7.5.2018 hallituksen ja valtuutettujen kokouksesta ei
makseta kokouspalkkioita. Matkat ja mahdolliset ansionmenetykset
maksetaan normaalin käytännön mukaisesti.
Päätettiin Turun paikallisyhdistyksen, 15.4.2018, aloitteen pohjalta
seuraavaa:
Jäsenyhdistysten jäsenille lähetettäviin kutsuihin liitetään teksti, josta
selviää ilmoittautumisen peruutusehdot. Alueyhdistyksen koulutuksiin
sekä muiden tapahtumien ilmoittautumisiin ja peruutuksiin liittyvät
tarkemmat ohjeet löytyvät OAJ Varsinais-Suomen kotisivuilta ja linkki
niihin on kutsuissa. Koulutuksiin ja tapahtumiin liittyvä peruutus on tehtävä
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kutsussa mainittuun osoitteeseen viimeistään viikkoa ennen koulutusta tai
tapahtumaa.
Ilman
peruutusta
koulutuksesta
poisjääneeltä
jäsenyhdistyksen jäseneltä veloitetaan koulutuksen todelliset kulut.
Kohta talousasiat 6 – 84 tarkistettiin ja hyväksyttiin
kokouksessa välittömästi.

7 - 85
Esitys:

VUODEN 2018 KEVÄTVALTUUSTON TERVEISET
Varsinais-Suomen alueen uudet OAJ:n valtuuston jäsenet ja hallitus
kokoontuivat 7.5.2018 keskustelemaan OAJ:n päättävien elinten
toiminnasta ja vuoden 2018 kevätvaltuuston esityslistasta. Muistio
löytyy alueyhdistyksen totisivuilta kohdasta materiaalit / hallitus.
Kuullaan uusien ja kokeneempienkin valtuutettujen kuulumiset ja
merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin valtuustoterveiset.
Valtuuston ensimmäisen kokouksen keskusteluissa nousi esille erityisesti
kolme asiaa: opettajien työhyvinvointi, alueyhdistysten resurssit ja
vuosityöaikakokeilu.
OAJ:n hallitus sanoo kuulleensa valtuuston huolen opettajien
työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyen. Siksi hallitus
aikoo vahvistaa työhyvinvointiasioiden käsittelyä kaikessa valmistelussa ja
päätöksenteossa. Työolobarometri 2018, joka julkaistiin 15.5.2018 on
karua luettavaa.
Myös huoli alueyhdistyksen rahoituksesta koetaan suureksi,
ja kokousväki sai käsiteltäväkseen asiasta valtuustoaloitteen. Hallitus
lupasi valtuustolle ottaa alueyhdistysten rahoituksen kokonaisuuden
pikaisesti tarkasteluun niin, että tehokas alueellinen edunvalvonta,
mukaan lukien puheenjohtajan työajan ostaminen yhdeksi työpäiväksi
viikossa, mahdollistuu.
Tulopoliittinen valiokunta sai käsiteltäväkseen eniten ponsiesityksiä.
Esimerkiksi vuosityöaikakokeilusta tehtiin useampi ponsi.
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Syysvaltuustolle muun muassa esitetään selvitys vuosityöajan käytöstä ja
kokemuksista eri maissa. OAJ myös ohjeistaa vuosityöaikakokeilukuntien
luottamusmiehiä ja yhdistyksiä siitä, mitä ja miten rehtorin työsuhteen
ehdoista tulee sopia paikallistasolla.
Ponsissa kiinnitettiin huomiota myös päiväkodin johtajien palvelussuhteen
ehtojen parantamiseen, ammattikorkeakoulujen sopimusmääräysten
kehittämiseen, aineenopettajien työtilanteeseen, sisäilmaongelmiin sekä
tuntiopettajien asemaan.
OAJ:n sääntöjen mukaan uuden hallituksen toimikausi alkaa heti
valtuuston kokouksen päättymisen jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessaan
hallitus valitsi varapuheenjohtajat.
Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa yleissivistäviä opettajia
edustava Petri Kääriäinen, toisena ammatillisten opettajien Päivi
Koppanen ja kolmantena lastentarhanopettaja Anitta.
Varsinais-Suomesta valittiin Marita Savonmäki OAJ:n hallitukseen ja
varajäseneksi valittiin Sameli Valkama.

8 – 86
Esitys:

ALUEYHDISTYKSEN VIESTINTÄ
Viestintäryhmä kokoontui 7.5.2018 Pirkko Kuhmosen johdolla. Käytiin läpi
uuden viestintävastaava Johanna Mannströmin kanssa viestintäryhmän
työnjakoa, vastuita korisivujen ylläpidosta. Todettiin, että Johanna
Mannström osallistuu alueyhdistyksen hallituksen kokoukseen 28.5.2018
ja aloittaa viestintävastaavan tehtävät 1.6.2018.
Alueyhdistyksen blogivuorot ovat hieman hukassa. Toukokuun osuuden
hoitaa väistyvä puheenjohtaja Sirpa Suomi ja jatkava puheenjohtaja Harri
Laukkaunen kesäkuun osuuden. Tarkistetaan syksyn 2018 ja kevään 2019
blogivuorot.

Päätös:

Johanna Mannström
esittäytyi hallitukselle.
Todettiin, että
viestintäryhmän työnjaosta tulee päättää seuraavassa viestintäryhmän
kokouksessa.
Uusi viestintävastaava tarvitsee käyttöönsä viestintään liittyvän kyselyn
aineiston sekä tunnukset järjestelmiin päivityksiä varten.
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Todettiin, että Facebookin –sivustoa voidaan eri tapahtumista päivittää
järjestäjien toimesta välittömästi.
Todettiin blogivuorojen vuosikierto seuraavasti:
-

kesäkuu, puheenjohtaja
elokuu, alueasiamies
syyskuu, OAO jaosto
lokakuu, TLOL jaosto
marraskuu V-S Ysi jaosto
joulukuu Turku Ysi jaosto
tammikuu YLL jaosto
helmikuu, viestintävastaava

Blogikirjoitukset toimitetaan viestintävastaavalle ennen julkaisua.

9 - 87
Esitys:

PALAUTETTA KEVÄÄN TAPAHTUMISTA
Käydään palautekeskustelu huhti- ja toukokuun tapahtumista.
9.1 Taloudenhoitajien koulutus 6. - 7.4.2018
Koulutus on suunnattu yhdistysten taloudesta
puheenjohtajille ja taloudenhoitajille.

vastaaville,

kuten

9.2 Alueelliset lm-neuvottelupäivät, YSI 16. - 17.4.2018
9.3 Valmistuvien infotilaisuus 23.4.2018, paikkana Taito ravintola, Turku
9.4 Eläkeinfo, paikkana Salon lukio, Salo. Vähäisen ilmoittautumisen vuoksi
tilaisuus jouduttiin peruuttamaan. Ilmoittautuneille
ilmoitettiin
peruutuksesta sähköpostilla.

Päätös:

Kuultiin palaute taloudenhoitajien koulutuksesta. Koulutus painottui
kirjanpitoon. Erillistä osuutta puheenjohtajille kaivattiin. Todettiin, että
jatkossa on tarkoituksenmukaista järjestää koulutusta Varsinais-Suomessa
paikallisesti.
Todettiin, että valmistuvien infotilaisuus Taito ravintolasta onnistui hyvin.
Paikalla oli noin 50 osallistujaa. Tarjoilu oli mitoitettu OAJ:n avustuksen
mukaan, 12 €/henkilö.
Todettiin, että eläkeinfo peruutettiin vähäisen osallistumisen vuoksi.
Paikalle tuli noin 10 henkilöä, jotka eivät tienneet asiasta, koska eivät olleet
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ilmoittautuneet. Ilmoitusta peruutuksesta ei heille voitu näin ollen
toimittaa.

10 – 88

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA SYKSYLLE 2018

Esitys:

10.1 Herätyspäivät 30.7. - 1.8.2018, Tartto
10.2 Kansanedustajatapaaminen
10.3 Eläkekoulutus, Turku
10.4 MOP – jäsentapahtuma 5.10.2018
10.5 OAJ:n ammatillisen kierros alueilla 2018
10.6 Alueelliset yhteistoimintapäivät, (Satakunta/Varsinais-Suomi)
1. - 2.11.2018, Hotelli Caribia, Turku

Päätös:

Todettiin tulevat tapahtumat.
Herätyspäivien ohjelmaa valmistellaan. Ensimmäisen päivän ruokailu
järjestetään brunssina Espoon Scandicissa, koska Valopihan ravintola ei ole
avoinna. Koulutusosuuden pituus on noin kolme tuntia.
Kansanedustajatapaaminen järjestetään maanantaina 8.10.2018.
Tapaamisessa keskitytään tällä kertaa joko opettajien työnkuvaan,
peruskoulufoorumiin tai lukiolakiin.
MOP-tapahtuman, 5.10.2018, valmistelu on pitkällä.
OAJ:n ammatillista kierrosta valmistellaan. Tapahtumasta vastaa OAOjaosto ja se järjestetään 22.10.2018.

11 – 89

URHEILUTPAHTUMAT KEVÄT - SYKSY 2018

Esitys:

11.1 Kuntovitonen 25.5.2018
11.2 Ope Open, golfkilpailu 24.8.2018
11.3 Ope Curling, syys – lokakuu 2018

Päätös:

Todettiin tapahtumat.
Kuntovitoseen oli ilmoittautunut 46 henkilöä. Paikalla oli 37 henkilöä.
Keskusteltiin ensi vuoden osalta yhtenäisen asun hankkimisesta. Asiaan
palataan myöhemmin.
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12 – 90
Esitys:

SYKSYN 2018 KULTTUURITAPAHTUMAT
12.1 Mahdollisesti konsertti tai teatteri koko jäsenistölle, 100 - 200 lippua.
12.2 Ehdotuksena on, että kulttuurivastaavat yhdessä valmistelisivat
kulttuuritapahtuman koko toimintavuodelle.

Päätös:

13 – 91

Päätettiin, että tapahtumia valmistellaan hallituksen ja jaostojen
kulttuurivastaavien kanssa, talousarvion puitteissa, syksyllä.

ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET

Esitys:

Käsitellään tulleet ansiomerkkiesitykset ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös:

Päätettiin myöntää seuraavat Varsinais-Suomen hallituksen esityksestä
pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Harri Laukkaselle ja Marjut
Polvianderille. Esitykset liitteenä.
Harri Laukkanen, pronssinen hopeisin lehvin, 30/46 pistettä.
Marjut Polviander, pronssinen hopeisin lehvin, 30/52 pistettä.
Kohta ansiomerkit ja huomionosoitukset 13 – 91 tarkistettiin ja
hyväksyttiin kokouksessa välittömästi.

14 – 92
Esitys:

JAOSTOJEN KUULUMISET JA ALUEASIAMIEHEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kuulumiset ja ajankohtaiset asiat lähetetään sihteerille kirjallisesti.
Alueasiamies
o Lastentarhaopettajien SAK-ajan käyttö (suunnittelu, arviointi ja
kehittämisaika) on hyvin kirjavaa vaikka ohjeet ovat yhtenäiset.
o Henkilökohtaisten lisien maksatusten ajantasaisuus tulee tarkistaa
kaikkien kuntien osalta.
LTOL
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o Luottamusmiesrinkiläisten tapaaminen Rinkelin päiväkodissa 25.4.
Paikalla oli neljä luottamusmiestä. Tutustuimme toisiimme ja
keskusteltiin ajankohtaisista aiheista.
o Johannan terveiset LTOL-valtuustosta: Elo-syyskuussa kutsutaan
kansanedustajat, vuoro vuosina, joko kouluihin tai päiväkoteihin. Ensi
syksynä päiväkoteihin. Toiveena on, että jaostot järjestävät ennen
eduskuntavaaleja esim. paneelimuotoisen tilaisuuden. Satakunta on
kiinnostunut yhteistyöhön kanssamme. LTOL ry täyttää ensi vuonna
100 vuotta. Tampereelle on tulossa näyttely huhtikuusta-lokakuuhun.
Suunnittelemme
yhteiskuljetusta
näyttelyyn.
Liitto
tekee
juhlavuosijulkaisun. Liiton jäsenmaksut pysyvät ennallaan.
o Valmistelemme kuljetusta LTO-päiville Lahteen (syyskuu 2019).
o Jäsenilta syksyllä 2018: Carola tiedustelee kouluttajaksi OAJ:n lakimies
Kristiina Tuhkiaista puhumaan VAKA-laista, lastentarhanopettajan
työaikaa koskevasta erityismääräyksestä ja tietosuojalaista. ALY järjesti
vastaavan koulutuksen yleissivistäville opettajille aikaisemmin tänä
vuonna.
OAO
o AMIS-kiertue, 22.10.2018, on jaoston tärkein tämän hetken
tapahtuma.
o Kysely reformista on avoinna 31.5. Ritva Alasmäki tekee kyselystä
koosteen.
o Vuosityöaika puhuttaa runsaasti. Vuosityöaikaan siirrytään VarsinaisSuomen kouluissa 1.8.2018 lähtien, kuitenkin viimeistään 1.8.2020.
o AMK:n lehtorointiprosessti on käynnissä. 1.1.2019 lehtoroidaan vajaa
40 kokoaikaista tuntiopettajaa. Neuvotteluja asiasta jatketaan syksyllä.
YSI Turku
o Tilapäisen hoitovapaan lapsen ikäraja nousi 12 v. (3 pvä palkallisena ja
1 pvä palkaton)
o Isyysvapaan palkallisuuden muuttuminen (ennen 6pvä, nyt 12 pvä)
o Sopimuksen yleiskorotukset: 1.5.2018 yleiskorotus 1.17 % ja 1.4.2019
0.99 %
o 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä on 0.9 %, jota varten Ysi-jaosto mietti
omia ehdotuksiaan järjestelyerän kohdentamisesta. Jaosto antoi
asiasta ehdotuksia pääluottamusmiehelle neuvotteluja varten
seuraavassa jaoston kokouksessa, joka oli maanantaina 21.5.
o Vuosityöaikakokeilulle ei vielä tunnu löytyvän neuvottelukumppania
työnantajapuolelta. Mahdollisesti joitakin alakouluja asia kiinnostaa.
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o Lukion opojen vuosityöaikakokeiluliite tulee sopimusmääräykseksi
1.8.2018 ja käyttöönotto työnantajan päätöksellä.
o Puolalan väistötiloista keskusteltiin.

YLL
o Turun
yliopiston
lehtorien
yhdistyksen,
Åbo
Akademin
Lektorsföreningenin ja OAJ:n Turun YLL-yhdistyksen hallitusten
yhteinen kesätapaaminen 11.6.2018.
o Jatkon kannalta keskeistä, miten YLL-jaoston toiminta jatkuu, kun sen
oma rahoitus loppuu. Jatketaanko kahden paikallisyhdistyksen
yhteistyötä?
o YLL:lle valittiin 4.5. uusi hallitus ja puheenjohtajisto. Uusi pj on Santeri
Palviainen (Oulun yo), varoina jatkavat Erja Kosonen (JyY) ja Åke Finne
(Hanken).
o OAJ:n työryhmäpaikat on jaettu, päätetään 8.6. kokouksessa.
Työhyvinvointityöryhmässä jatkaa Kristina Lindgren, uutena varana
Mirkka Ali-Laurila.
o TES-neuvotteluissa päätettiin siirtää ratkaisu palkan henkilökohtaisen
osan maksuperusteiden muutoksesta työryhmälle. YLL:n ja OAJ:n
piirissä on pohdittu mallia, jonka henkilöstö voi hyväksyä.
o TY:ssä joissakin tiedekunnissa on pyrkimystä ottaa käyttöön (erityisesti
uusille rekrytoiduille) korkeampi opetustuntikatto (455 t). TES:n
mukaan näiden osuus suhteessa alempaan opetustuntikattoon ei saa
kasvaa; pääluottamusmiehet pyrkivät puuttumaan käytäntöön.
o Tutussa
on
parhaillaan
Pohjoismaiden
yliopistojen
työntekijäjärjestöjen vuosittainen tapaaminen. Käsiteltiin mm. Tanskan
ja Suomen yliopistolakkoja. Suomen yliopistojen laaja lakkovalmius,
muiden järjestöjen tukitoimet ja hyvin toiminut viestintä herättivät
osanottajien kiinnostuksen.
YSI V-S
o Uusi lakitietokoulutus toivotaan järjestettävän
o Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsutaan OAJ:n valtuutetut
ja OAJ:n hallituksen jäsenet, ja heille maksetaan kokouspalkkiot
o Alueyhdistyksen
tapahtumakalenteri
tiedoksi
myös
paikallisyhdistyksille jäsenpostina
o Kotisivujen kalenteri tulee olla aina ajantasainen
Päätös:

Todettiin kuulumiset.
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15 – 93
Esitys:

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.
Työvaliokunta keskusteli OAJ toimiston lähettämän käsikirjan pohjalta
alueyhdistyksen
omasta
eduskuntavaalien
vaikuttamistyöhön
laadittavasta suunnitelmasta. Todettiin, että vähintään pronssi-taso on
tavoitteena eli alla olevat asiat:
Viestinnän ja keskustelun herättämisen
1. Motivoimme paikallisyhdistyksiä viestimään vaaleista aktiivisesti
jäsenilleen.
2. Kannustamme Facebookissa alueemme opettajia käyttämään ääntään
vaaleissa. Huom! Tämä on tehtävä poliittisesti sitoutumatta.
3. Levitämme somessa OAJ:n vaalitavoitteita (uutisia oaj.fi-sivustolta sekä
Facebook- ja Twitter-päivityksiä).
4. Tarjoamme mielipidekirjoituksia paikallislehtiin.
Ehdokkaiden kontaktointi ja tukeminen sekä yhteistyö valittujen kanssa:
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1. Tarkistamme puolueiden alueellisilta piiritoimistoilta, onko heidän
listoillaan opettajataustaisia ehdokkaita.
2. Olemme yhteydessä alueen nykyisiin opettajataustaisiin tai
koulutusmyönteisiin kansanedustajiin sekä aktiivisiin kaupungin- ja
kunnanvaltuutettuihin ja kannustamme heitä lähtemään ehdolle
vaaleihin (kevään 2018 aikana).
3. Järjestämme tilaisuuden alueen päättäjille, esimerkiksi lukuvuoden
avajaiset tai MOP-päivän tilaisuus.
4. Toimitamme OAJ:n tuottamat materiaalit suoraan ehdokkaille tai
piiritoimistoille (välitettäväksi kaikille ehdokkaille).
5. Välitämme
kutsun
alueemme
koulutusmyönteisille
ja
opettajataustaisille ehdokkaille Educan verkostotapahtumaan
(pääsevät myös puoluetenttiin).
6. Olemme yhteydessä alueen uusiin kansanedustajiin esimerkiksi
onnittelukirjeellä.
Työvaliokunnan keskustelussa kävi ilmi, että olemme suunnitelleet
sekä hallitus että jaostot syksylle 2018 toimintaa, joka on osittain
yhdenmukaista edellä esitettyjen tavoitteiden kanssa. Puheenjohtajat
ja
alueasiamies
esittelevät
valmiille
pohjalle
tehdyn
suunnitelmaluonnoksen hallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös: Puheenjohtaja esitteli alueyhdistyksen nykyisiä käytänteitä
liittyen poliittiseen vaikuttamiseen.
Päätettiin, että pyritään käsikirjassa olevalle pronssitasolle. Asiaa
valmistelevat puheenjohtaja ja alueasiamies. Sirpa Suomi toimittaa
suunnitelman torstaina 31.5.2018 OAJ:hin.
Todettiin, että mielipidekirjoituksia tulee tehdä yhdessä.
Materiaaleja, joita tuotetaan, toimitetaan päättäjille.
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Esitys:

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

15.1 OAJ Varsinais-Suomen nimenkirjoittajat
Alueyhdistyksen sääntöjen 16 § mukaan ”yhdistyksen nimen kirjoittaa
puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista, jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa”.
Toukokuun kokouksessa 2017 päätettiin, että taloudenhoitaja tai sihteeri
toimii toisena nimen kirjoittajana yhdessä puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kanssa.
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Päätös:
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Esitys:

Todettiin nimenkirjoittajat.

TIEDOTUSASIAT
16.1 EU:n tietosuojauudistus 25.5.2018. Tarkempaa tietoa oman
yhdistyksen toimintaan voi hakea Tietosuojavaltuutetun toimistosta,
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
16.2 HYVÄ MINÄ, tutkimusretki itsetuntoon
- tiedoksi ja tiedotettavaksi (liite)
16.3. Ammattikorkeakoulujen kulttuurialojen koulutukset sitoutuvat
eettisten toimintaperiaatteiden edistämiseen kulttuurialan
koulutuksessa ja työelämässä
Turun AMK on ollut aktiivisessa roolissa laatimassa kaikkien Suomen
ammattikorkeakoulujen kulttuurialan koulutusten yhteistä
julkilausumaa eettisten periaatteiden huomioimisesta kulttuurialan
koulutuksessa ja työelämässä, mikä on julkaistu tänään
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ARENEn kautta.
http://www.arene.fi/ajankohtaista/kulttuurialan-kouluttajat-sitoutuvateettisiin-toimintaperiaatteisiin/

Päätös:
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Esitys:

Todettiin.

SYKSYN 2018 KOKOUSAIKATAULU
Kevään 2018 kokousaikataulu:
22.05.2017 työvaliokunta
28.05.2017 hallitus

klo 16.30
klo 16.30

Alueyhdistyksen työvaliokokunnan ja hallituksen kokousaikataulu syksy
2018 – kevät 2019. Kokoukset alkavat klo 16.30.
Työvaliokunta

Hallitus
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To
Ti
Ma
To
Ti
Ma

06.09.2018
23.10.2018
03.12.2018
17.01.2019
26.03.2019
29.04.2019

Ti
Ti
Ma
Ti
To
Ma

11.09.2018
30.10.2018
10.12.2018
22.01.2019
04.04.2019
06.05.2019

Yhteistoimintapäivät 2- 3.11.2018
Suunnitteluseminaari pe 11.1.2019, Piknik
Educa-messut ja opettajaristeily 25 - 27.1.2019
Vuosikokous ke 24.4.2019
OAJ:n valtuustot: 21- 23.11 2018 ja 8- 10.5.2019
Päätös:
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Päätettiin esityksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Varapuheenjohtaja Harri Laukkanen kiitti Sirpa Suomea pitkäaikaisesta
järjestötyöstä. Sirpa Suomi jää eläkkeelle 31.5.2018.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Puheenjohtaja Sirpa Suomi

Sihteeri Tuija Mäntsälä

