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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN ETÄKOKOUS
6.5.2020

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi alueyhdistyksen hallituksen historiallisen ensimmäisen etänä pidetyn kokouksen.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Päätettiin myöntää työvaliokunnan esittämä ansiomerkki Maija Huuki-Anthopouloulle.

Talousasiat
Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki kertoi, että yhdistyksen taloustilanne on hyvä. Menojahan ei viime aikoina ole ollut, kun koronan takia koulutukset ja muut tilaisuudet ovat
peruuntuneet.

Alueyhdistyksen

koulutustarjonnasta

2020

Koulutustilaisuus
Eduilta Vakan erityisvarhaiskasvatuksesta
Asiaa aktiiveille, järjestökoulutus
Virkistyspäivä KLL
Talouskoulutus
Järjestövalmiuskoulutus
Järjestövalmiuskoulutus
Liikettä keholle
Golf tai Vaellus
Valmistuvien infot (paikallisyhdistykset)
Työsuojeluilta
OAO Ajankohtaista ammatillista
Lähi-esimiehet vapaa sivistystyö
esimiehet/opettajat vapaa sivistystyö, eduilta
Alueelliset luottamusmiespäivät
Uusien opettajien ilta

ja

Aika
14.1.
14.-15.2.
14.2.
11.3.
5.3.
17.3.
28.3.
kevät/syksy
4.3.
kevät
huhtikuu
18.5.-19.5.
syyskuu
1

liikuntatapahtumat

Paikka
Seinäjoki
Kuortane
Kuortane
Seinäjoki
Seinäjoki
Vaasa
Härmä

Osanottajamäärä
35
26
30
22
65
peruttu
peruttu
peruttu

Kla, Sjoki
Ylistaro peruttu

Helsinki
K, S, V.

peruttu
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Toimijoiden suunnitteluseminaari
Vaka-seminaari
YLL AMK yhteinen koulutus
Rehtorien kesäpäivät
NOPE jatkokoulutus
YT-päivät
Eläkekoulutus
Jäseniltoja uusista sopimuksista ja palkkauksesta
Edu- teemailta, jäsenillat
työhyvinvointi-ilta kokeneille opettajille

syksy
25.-26.9.

Härmä

syksy
2.-3.10.
19.-20.10.
marraskuu

Seinäjoki
Seinäjoki
Kokkola

marraskuu

Koulutuskalenteri julkaistaan alueyhdistyksen verkkosivuilla lähiaikoina. Päätettiin tarjota maaliskuulta peruuntunutta Liikettä keholle –koulutusta vain jo alkuvuoden tilaisuuteen ilmoittautuneille. Koulutus järjestetään 19. syyskuuta Härmässä. Timo Rajaniemi
lupasi selvitellä valmistuvien infon pitämistä Kokkolassa etäyhteyden turvin. Todettiin,
että taloudenhoitajien koulutuksessa on ollut paikalla parisen kymmentä osallistujaa ja
he olivat antaneet tilaisuudesta erinomaista palautetta. Todettiin, että vastavaa koulutusta pitää järjestää myös jatkossa.
Liikuntavastaava Risto Haverinen kertoi tiivistetysti KLL:n toiminnasta alueellamme.
Se suuntautuu lähinnä oppilasurheiluun ja pienimuotoisesti opettajien liikuttamiseen.
OAJ:n Pohjanmaan järjestövalmiustoimet ja neuvottelutilanne
TUPA-toimikunnan puheenjohtaja Kari Nieminen avasi neuvottelutilannetta. Valtakunnansovittelijan takaraja sovintoesityksen hyväksynnälle oli vappuaatto klo 12. Tulossa olisi ollut näissä oloissa hyvä hyväksyttävissä ollut sopimus, jonka puitteissa mm.
varhaiskasvatuksen opettajat olisi vihdoin saatu OVTES:n piiriin, Kiky-tunnit olisivat
poistuneet lokakuun jälkeen ja palkankorotuksen prosenttilinja olisi ollut kohtuullinen.
Sopimusesitys ei kuitenkaan kelvannut SOTE r.y.:lle, joten se kaatui. Kokouksessa olijat
antoivat kiitosta järjestömme puheenjohtajalle asioiden hyvästä tiedottamisesta ja pyysivät Karia viemään nämä terveiset hänelle.
Päätettiin maksaa 500€ avustusta mahdollisten lakkopaikkakuntien jäsenyhdistyksille.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen viestinnän kehittäminen
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho esitteli asiaa. Tammikuussa alueyhdistys nimesi
työryhmän Heli Katajamäki, Jaakko Syrjänen, Marika Horila, Kari Nieminen ja Lasse
Mansikka-aho pohtimaan alueyhdistyksen verkkoviestinnän uudistukseen suuntalinjoja.
2

KOKOUSTIEDOTE
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
050 470 1199
niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

3/2020

Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen, esimiehet/vaka
Christel Sandell kertoi, että päiväkodin johtajille oli tehty kaksikielinen kyselykaavake.
Tavoitteena on tavoittaa alueeltamme joka ikinen päiväkodinjohtaja. Jaostossa on listattu ylös kaikki alueellamme olevat kunnat. Varhaiskasvatuksen opettajat pyytävätkin koko alueyhdistyksen hallituksen apua, että jokaisella paikkakunnalla tavoitetaan kattavasti kaikki esimiehet. Tavoiteena on lähettää kysely vielä toukokuussa ja uusia se tarvittaessa vielä elokuussa mahdollisimman korkean vastausprosentin varmistamiseksi.
Alueyhdistyksen työvaliokunnan ja tiiminen jäsenten valitseminen
TYÖVALIOKUNTA:
Pj. + kaikki varapj:t + sihteeri + taloudenhoitaja + alueasiamies
+ koulutussihteeri + järjestöassistentti
TIEDOTUSTIIMI:
Tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho, pj.
Tiina Kankkonen, YSI
Antti Hynönen, YSI
Mikko Metsäranta, YSI
Ann-Sofi Röj-Lindberg, FSL
Minna Herttua-Niemi, VAKA
Heli Katajamäki, YLL
Merja Tomperi-Olkkonen, OAO
KOULUTUSTIIMI:
Koulutussihteeri Monika Koivumäki, pj.
Niina Suokas, järjestöassistentti
Tiina Hagström, YSI
Risto Haverinen, liikuntavastaava
Riina Mäkelälammi, YSI
Aino Sillanpää, YSI
Ulla-Maija Kallio, OAO
Tarja Isotalo, VAKA
Suvi Isohella YLL
Työvaliokunta ja tiimit voivat kutsua asiantuntijajäseniä kokouksiinsa.
Hyväksyttiin Työvaliokunnan ja Tiedotustiimin kokoonpano yllä esitetyn mukaisina. Lisättiin Pia Latomäki (YSI) Koulutustiimiin ja muutettiin tiimin nimi Riina Mäkelälammin
ehdotuksesta Koulutus- ja hyvinvointitiimiksi. Päätettiin lakkauttaa Edutiimi. Niin
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ikään päätettiin lakkauttaa myös Liikuntatiimi ja liittää sen alaiset asiat Koulutus- ja hyvinvointitiimille.
Alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio
Hallituksen nimeämä järjestövalmiusorganisaatio:
Järjestövalmiuspäällikkö Kari Nieminen
Varajärjestövalmiuspäällikkö Margareeta Verronen
Järjestövalmiustiedottaja Lasse Mansikka-aho
Järjestövalmiustalouspäällikkö Sirpa Kotamäki
Järjestövalmiusvartiointipäällikkö Kyösti Pihlajamäki
Järjestövalmiuspääpaikka OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto,
Vaasa
Vaikuttamistoiminta
Kuntavaalit ovat tulossa ja muistutettiin siitä, että vaikuttaminen niihin pitäisi aloittaa ensi syksynä. 8.10. Seinäjoella pidettävään kuntavaalikoulutukseen on OAJ:stä tulossa
puhumaan Heljä Misukka.

Ajankohtaiset asiat
Kari Nieminen kertoi, että alueemme tekemä valtuustoaloite, jossa toivottiin paikallisten
edunvalvojien tueksi lisää talousosaamiseen tarjottavaa OAJ:n koulutusta, oli saanut
OAJ:n hallituksessa hyvän vastaanoton. Valtuustoaloitteen vastauksen hyväksyy OAJ:n
valtuusto kevään kokouksessaan. YSI-jaostolla on ollut kevään aikana vasta yksi kokous, jossa käsiteltiin mm. valtuutettujen OAJ:n hallitus- ja toimikuntapaikkatoiveita,
valtuustoasioita, YT-aaltoa maakunnassa, paikallisyhdistysten ajankohtaisia asioita ja
paikallisia työhyvinvoinnin teemavuoden ilmentymiä.

VAKA-jaosto on kokoustanut nyt alkuvuonna todella aktiivisesti. Takana on jo kolme
kokousta. Esillä ovat olleet mm. lomautukset, johtajien kuormittuminen, ylitöiden mahdollinen poispitäminen, tilanne päiväkodeissa 14.5. jälkeen sekä seminaarin suunnittelu.
Käyttöasteet koronan aikana ovat vaihdelleet kunta- ja päiväkotikohtaisesti 15-30% välillä.
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YLL-jaosto oli pitänyt vuosikokouksen sähköisesti.
Tiina Hagström totesi, että kaikkia meitä on viime viikkoina työllistänyt etäopetus ja
viime päivinä lähiopetukseen palaaminen. Tilanne on ollut erittäin kuormittava.
Marika Horila nosti omassa puheenvuorossaan esiin sen, että miten korona-ajanjakso
on näyttäytynyt päiväkodinjohtajan silmin. Pakka on ollut todella sekaisin. Ei ole voinut
ennustaa, että paljonko lapsia tulee hoitoon. Epätietoisuus päiväkotien yhdistämisestä,
lomautukset, etätyö, hätätyö, tiedottamisen ja tiedonkulun haasteet, loma-aikojen suunnittelu sekä syksyn tilanteen arvaamattomuus ovat olleet viime viikkoina arkea ja totisinta totta varhaiskasvatusmaailmassa.
Alueasiamies Pia Latomäki kertoi, että tulevan syksyn kuntavaalikoulutus Seinäjoella
tullaan pitämään työpajatyyppisesti. Tarkoituksena on suunnitella omalle yhdistykselle
kuntavaalitiedotetta tai kuntavaaleihin liittyvää tilaisuutta. Suunnittelua voidaan sitten
jatkaa alueiden konferensseissa. Korona-aika on opettanut huomaamaan, että etäkokoukset ovat ihan ok vaihtoehto välillä lähikokouksille. Alueyhdistyksen tarjoamien koulutuspakettien rakentaminen on viime aikoina valitettavasti jäänyt koronan jalkoihin.
Työhyvinvointikorttikilpailu todettiin hyväksi ideaksi entisen liikuntakortin sijalle.
OAJ Pohjanmaan hallituksen kokoukset syksyllä 2020
Pidetään kokoukset la 5.9. Vaasassa ja ma 9.11. Härmässä.
Muut asiat
Elixia online training -palvelu on ollut nyt ostettuna jäsenistön käyttöön tämän vuoden
heinäkuun loppuun saakka. Päätös sopimuksen jatkamisesta tehdään myöhemmin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kari Nieminen päätti kokouksen klo 18.05
Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen
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