
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
TEHTÄVÄMME JÄRJESTÖNÄ 
 
Alueyhdistys on tukenut alueen eri opettajaryhmiä niiden edunvalvonnassa ja pyrkinyt 
edistämään kasvatus- ja opetustyön arvostusta yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. 
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys toimii kahdella kielellä ja muodostuu 34 
jäsenyhdistystahosta. Järjestäytymisen etuja on korostettu viestinnässä ja tarjoamalla 
jäsenryhmille laadukasta koulutusta sekä työssä jaksamista edistävää toimintaa.  
 
Eduskuntavaalivaikuttaminen oli OAJ:n yksi päätehtävistä toimintavuotena. OAJ 
Pohjanmaa vei OAJ:n tavoitteita eteenpäin järjestämissään kolmessa vaalipaneelissa 
Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. Väli-Suomen alueyhdistykset (Pohjanmaa, Keski-
Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) kokoontuivat keskustelemaan ajankohtaisista 
teemoista toimintavuoden aikana Lappajärvellä ja Jyväskylässä.  
 
TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNTOON 

Alueen opettajaryhmien tavoitteita palkkaneuvottelijoille on välitetty OAJ:n valtuutettujen 
kautta. Riittävien resurssien turvaamista opetukselle ja varhaiskasvatukselle on pidetty 
esillä tiedotuksessa, koulutuksessa ja päättäjätapaamisissa. Paikallisen edunvalvonta- ja 
vaikuttamistyön tukemiseksi järjestettiin alueverkostotapaamisia ja vierailtiin 
paikallisyhdistysten tilaisuuksissa ja tarjottiin samalla kahvit. Painopisteenä oli tulevaan 
sopimuskierrokseen valmistautuminen. Alueyhdistys järjesti kolme jäseniltaa (Kokkolassa, 
Seinäjoella ja Vaasassa), joissa kerättiin jäsenistön esille tuomia neuvottelutavoitteita ja 
keskusteltiin sopimusjärjestelmästä. Valtakunnallisten asioiden vaikuttavuutta alue- ja 
paikallistasolla seurattiin ja pyrittiin vaikuttamaan alueellisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin.  

 
OAJ POHJANMAA – VAHVA JA ARVOSTETTU ALUEELLINEN VAIKUTTAJA 
 
Päättäjätapaamisilla vaikuttavuutta 
 
Maaliskuussa puheenjohtajat ja alueasiamies tapasivat vs. maakuntajohtaja Antti 
Saartenojan Etelä-Pohjanmaan liitosta, maakuntajohtaja Kaj Suomelan Pohjanmaan liitosta 
ja maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen Keski-Pohjanmaan liitosta yhteisessä 
keskustelutilaisuudessa Härmässä. Tapaamisen aiheena oli koulutuksen merkitys 
maakuntien elinvoiman näkökulmasta. Yhteistyö todettiin tärkeäksi ja vastaava tilaisuus 
pyritään järjestämään vuosittain. 
 
Marraskuussa alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiamies ja jaostojen edustajat 
vierailivat eduskunnassa tapaamassa Vaasan vaalipiirin kansanedustajia. Tapaamisessa 
käytiin hyvää, vapaamuotoista keskustelua luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tapaamisen 
teemana oli oppivelvollisuuden laajeneminen ja sen vaikutukset mm. koulutuksen 



rahoitukseen. Alueyhdistyksen vaikuttajina ovat toimineet myös OAJ:n valtuutetut, 
hallituksen jäsenet sekä OAJ:n eri toimikunnissa toimivat jäsenet. 
 
Tehokasta päätöksentekoa 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Härmän kuntokeskuksessa ti 23.4.2019. 
Puhujavieraana kuultiin 100-vuotistaivaltaan juhlivan Lastentarhanopettajaliiton 
puheenjohtaja Anitta Pakasta. Tervehdyspuheenvuorossaan hän nosti esille mm. uusimpien 
varhaiskasvatuslakien sisältöjä ja painopisteitä, avasi varhaiskasvatuskäsitettä, kertoi alan 
kelpoisuusvaatimuksista, toivoi alan houkuttavuuden varmistamista ja varhaiskasvatuksen 
opettajien saamista vihdoin KVTES:stä OVTES:n. Paikalla kokouksessa oli 62 virallista 
kokousedustajaa 184:stä mahdollisesta, ja he edustivat kahtakymmentä jäsentahoa 34:stä 
mahdollisesta.  
 
Alueyhdistyksen hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta, joissa se käsitteli yhteensä 83 
pykälää. Hallituksen jäseninä ja varajäseninä olivat seuraavat henkilöt alkuvuoden 
yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen saakka: 
 
Alueyhdistyksen puheenjohtaja:  
Kari Nieminen (Seinäjoki) 
Jäsenet:    Varajäsenet:  
YSI: 
Tiina Hagström (Kokkola)   Mikko Metsäranta (Kokkola) 
Jyrki Jokinen (Vaasa)    Anne Kärki (Vaasa)  
Felix de Silva (Alajärvi)    Jaakko Syrjänen (Kauhajoki) 
Paula Kotirinta (Kurikka)   Tiina Kuivanto (Kauhava)  
Pia Latomäki (Lapua)   Outi Pyykkö (Kuortane) 
Kyösti Pihlajamäki (Soini)   Ari-Jukka Katajisto (Kauhajoki) 
Aino Sillanpää (Veteli)    Eija-Liisa Jänkä (Perho) 
OAO:  
Antti Ylinen (Seinäjoki)    Jussi Kuoppala (Seinäjoki) 
Marja-Liisa Saariaho (Seinäjoki)  Heikki Heiskanen (Seinäjoki) 
Dieter Heiermann (Kokkola)  Risto Puskala (Kokkola)  
Seppo Säätelä (Vaasa)   Markku Kuure (Vaasa) 
LTO:  
Christel Sandell (Pietarsaari)  Marina Loo (Mustasaari)  
Marika Horila (Seinäjoki)  Monika Koivumäki (Vaasa) 
YLL:  
Heli Katajamäki (Vaasa)   Sirpa Kotamäki (Vaasa) 
FSL:  
Inger Damlin (Mustasaari)   Linda Felixson (Mustasaari)  
Cecilia Hägglund-Nygård (Pietarsaari)  Maria Hagberg (Pedersöre) 
 
Uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet 23.4.2019 alkaen: 
alueyhdistyksen puheenjohtaja  
Kari Nieminen (Seinäjoki)  
YSI:  
Jäsenet:    Varajäsenet:  
Tiina Hagström (Kokkola)   Veli-Matti Kukkola (Kannus) 
Riina Mäkelälammi (Vaasa)  Anne Kärki (Vaasa) 



Felix de Silva (Alajärvi)   Jaakko Syrjänen (Kauhajoki) 
Paula Kotirinta (Kurikka)   Anne Sankelo (Kauhava) 
Pia Latomäki (Lapua)    Outi Pyykkö (Kuortane) 
Kyösti Pihlajamäki (Soini)   Maarit Hotakainen (Kaustinen)  
Ossi Viitala (Kauhajoki)    Eija-Liisa Jänkä (Perho) 
OAO: 
Margareeta Verronen (Vaasa)   Jussi Kuoppala (Seinäjoki) 
Marja-Liisa Saariaho (Seinäjoki)  Sinikka Palosaari (Vaasa) 
Seppo Säätelä (Vaasa)    Dieter Heiermann (Kokkola) 
Merja Tomperi-Olkkonen (Lappajärvi)  Mika Nurminen (Seinäjoki) 
LTO:  
Christel Sandell (Pietarsaari)   Marina Loo (Mustasaari)   
Marika Horila (Seinäjoki)  Maarit Marjusaari (Kokkola) 
YLL:  
Heli Katajamäki (Vaasa)   Suvi Isohella (Vaasa) 
FSL:  
Linda Felixson (Mustasaari)   Tomas Söderlund (Närpiö)  
Simon Ekstrand (Uusikaarlepyy)   Jonas Pettil (Pedersöre) 
 
Hallituksen kokouksiin kutsuttiin myös alueasiamies Tuula Ala-Lantela 31.7.2019 saakka ja 
1.8.2019 alkaen uusi alueasiamies Pia Latomäki, taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki, 
järjestöassistentti Niina Suokas, sihteeri Paula Kotirinta, koulutussihteeri Monika Koivumäki, 
tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho, nettivastaava Antti Hynönen, yhdistyskouluttaja 
23.4.2019 saakka Outi Pyykkö ja liikuntavastaava Risto Haverinen. Asiantuntijajäseninä 
kokouksiin kutsuttiin Timo Rajaniemi ja Sannasirkku Autio. SOOLia alueyhdistyksen 
hallituksessa edusti Riikka Rintala ja vuoden viimeisestä kokouksesta alkaen Eero Koski-
Lammi. Kaikki alueemme OAJ:n valtuutetut ovat myös olleet aina kutsuttuina hallituksen 
kokouksiin. 
 
Osallistumisaktiivisuus hallituksen kokouksiin oli seuraava: Kari Nieminen 5/5, Inger Damlin 
0/5, Felix de Silva 4/5, Tiina Hagström 4/5, Dieter Heierman 0/2, Marika Horila 5/5, Cecilia 
Hägglund-Nygård 0/2, Jyrki Jokinen 2/2, Heli Katajamäki 3/5, Paula Kotirinta 5/5, Pia 
Latomäki 5/5, Kyösti Pihlajamäki 5/5, Marja-Liisa Saariaho 2/5, Christel Sandell 3/5, Aino 
Sillanpää-Heikkilä 0/2, Seppo Säätelä 2/5, Antti Ylinen 2/2, Martin Ahlskog 0/5, Linda 
Felixson 2/5, Maija Huuki-Anthopoulou 0/5, Monika Koivumäki 5/5, Jussi Kuoppala 4/5, 
Maaret Siltanen 5/5, Jaakko Syrjänen 5/5, Margareeta Verronen 3/5, Tuula Ala-Lantela 3/3, 
Lasse Mansikka-aho 1/5, Outi Pyykkö 0/2, Antti Hynönen 4/5, Risto Haverinen 2/5, Sirpa 
Kotamäki 5/5, Timo Rajaniemi 2/5, Sannasirkku Autio 0/5, Taina Saikkonen 1/1, Riikka 
Rintala 0/4, Niina Suokas 5/5, Riina Mäkelälammi 3/3, Ossi Viitala 3/3, Merja Tomperi-
Olkkonen 2/3, Simon Ekstrand 2/3 ja Eero Koski-Lammi 1/1. 
 
Työvaliokunta kokoontui vuoden mittaan viisi kertaa, tiedotustiimi kaksi kertaa, koulutustiimi 
kolme kertaa, liikuntatiimi kaksi kertaa ja edutiimillä ei ollut kokouksia. 
 
Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kasvua – koulutus osaajien vankka tuki  
 

Koulutustoiminnan organisoimisesta vastasi koulutustiimi koulutussihteerin johdolla. Koulu-
tustiimi kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa (6.3., 17.9. ja 19.11.) ja laati esityksiä OAJ 
Pohjanmaan hallitukselle koulutusten järjestämisestä ja materiaalihankinnoista. Vuonna 
2019 hankittiin juomapulloja, muistitikkuja, muovisia säilytyskoteloita sekä kyniä logolla. 



Koulutustiimin kokoukseen on voinut osallistua Webex-etäyhteydellä tai tulla paikan päälle. 
Vuoden ensimmäinen ja toinen kokous järjestettiin Härmässä ja viimeinen Webex-
yhteyksillä Vaasan toimistolta.  Koulutustiimi kerää koulutuksiin osallistuneilta palautetta, 
suunnittelee, arvioi ja kehittää tulevia koulutustilaisuuksia palautteiden perusteella. 
Koulutusmenetelmiä on kehitetty entistä osallistavimmiksi (ennakkokysymykset, ryhmätyöt, 
keskustelupaneelit, lyhyet alustukset, vaihtoehtoja) ja tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntäviksi (Webex, Surveypal, Facebook-tapahtumakutsut).  
 
Koulutustilaisuuksissa vierailijoina ja luennoitsijoina olivat muun muassa Juha Kallaranta 
Kuopiosta Tekijänoikeuskoulutuksessa, Liisa Mäkelä Vaasan yliopistosta X-files 
koulutuksessa, Niku Tuomisto OAJ:stä Rehtori- ja esimiesillassa, Anne Björninen AVI:sta 
Työsuojeluillassa, Ari Haasio Seinäjoen ammattikorkeakoulusta yleisöluennolla sekä 
työmarkkinalakimies Kai Kullaa OAJ:stä Eläketietouskoulutuksessa. Lisäksi koulutuksissa 
on ollut vierailemassa OAJ:n asiantuntijoita verkkoyhteyden kautta esim. AMK:n ja yliopiston 
yhteisessä illassa. 
 
Koulutuksissa pääpainona on pidetty edunvalvontakoulutusta, jota on toteutettu laajasti 
koko alueyhdistyksen alueella. Syksyllä järjestimme OAJ:n hallituksen väen voimin 
sopimuskierrosta ajatellen 3 jäseniltaa kaikilla kolmella pääpaikkakunnalla. Vaihtelua on 
saatu järjestämällä eri paikkakunnilla niin pieniä kuin isompia tilaisuuksia ja seminaareja. 
Koulutuksien järjestämisessä noudatetaan edelleen pitkän tähtäimen 
koulutussuunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2027. Suunnitelmaa päivitettiin 2019 vuoden 
aikana.  Koulutuksissa ja eri jaostojen tilaisuuksissa on huomioitu virkistys eri muodoissa.  
 
Opettajaliikunnassa järjestettiin golfkisat Kokkolassa, fatbikeretki Kalajoella, Liikettä keholle 
Härmässä ja kuntokorttikampanja. Oppilasliikunnassa järjestettiin hiihtokisat Vetelissä ja 
yleisurheilukisoja Seinäjoella, Kuortaneella ja Kannuksessa. KLL:n vuosikokous pidettiin 
Tallinnan risteilyllä. 
 
Vuoden 2019 toteutuneet koulutukset:  
 

1. Ammatillisten vuosityöaika  20.2. Seinäjoki  31 
2. EduTeemailta Uudet rehtorit  18.2. Härmä  8 
3. Tekijänoikeuskoulutus  12.3. Seinäjoki  29 
4. X-files, järjestökoulutus  22.–23.3. Vaasa  34 
5. Rehtori ja esimiesilta  26.3. Söderudden 16 
6. Liikettä keholle   30.3. Kuortane  57 
7. Alueelliset luottamusmiespäivät 1.–2.4. Lappajärvi  53 
8. Työsuojeluilta   15.4. Vaasa  16 
9. Väli-Suomi tapaaminen   16.–17.5. Lappajärvi  12 
10. Golf-tapahtuma   17.6. Kokkola                          13 
11. Fatbikeretki   19.6. Kalajoki                    19 
12. SuomiAreena tapahtuma  17.–18.7. Pori            6 
13. LTO-päivät (yhteiskuljetus)  20.–22.9 Lahti                    71 
14. Yleisöluento   3.10 Vaasa                    20 
15. Eläketietouskoulutus  5.11. Seinäjoki                    78 
16. AMK & yliopisto -seminaari-ilta 27.11. Vaasa                    27 
17. Jäsenilta     30.9. Kokkola                    43 
18. Jäsenilta   1.10. Vaasa                    30 
19. Jäsenilta   21.10. Seinäjoki                    42 



 
Vähäisen osanoton vuoksi jouduimme perumaan 2019 neljä eri koulutusta.  Omien 
koulutusten lisäksi osallistuimme Keski-Suomen alueyhdistyksen kanssa yhteistyössä 
järjestettyihin tilaisuuksiin: Puhtia paikallisyhdistystoimintaan 26.–27.4. Jyväskylässä, Väli-
Suomen alueyhdistystapaaminen 16.–17.5. Lappajärvellä sekä YT-päivät 31.10.–1.11. 
Laukaassa. 
 
Ajantasaista viestintää 

Alueyhdistys julkaisi toimintavuoden aikana kaksi Pohjanmaan opettaja - Österbottens 
lärare -jäsenlehteä. Jäsenyhdistyksille lähetettiin tiedoksi hallituksen kokousten esityslistat 
sekä tiedotettiin kokousten päätöksistä. Lisäksi alueyhdistyksen toimintaan liittyvistä 
asioista tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen (www.oajpohjanmaa.fi) ja yhdistyksen oman 
Facebook-sivuston kautta. Verkkosivuilla olevaan blogiin kirjoittivat toimintavuoden aikana 
yhdistyksen puheenjohtaja ja jaostojen puheenjohtajat. OAJ Pohjanmaan viestintästrategia 
päivitettiin. Huhtikuun vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin Seinäjoella lehdistötilaisuus 
ja elokuussa medialounas Vaasassa. Lisäksi pidettiin yhteyttä toiminta-alueemme 
kansanedustajiin. Tiedotustiimi kokoontui kaksi kertaa. 

Puheenjohtajien blogit 2019 

 
7.1. Heli Katajamäki (YLL): Millaista opetusta yliopistoissa annetaan? 

29.1. Kari Nieminen (YSI): Koulutuksellinen tasa-arvo on, ollut Suomen vahvuus -
onko enää? 

14.2. Antti Ylinen (OAO): Ammatilliset opettajat monien haasteiden keskellä 

28.3. Kari Nieminen (YSI): Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta 

15.4. Christel Sandell (LTO): Småbarnspedagogik bör vara en grundrättighet 
13.5. Inger Damlin och Linda Felixson (FSL): Ruotsinkielisen oppimateriaalin tarjonta 

4.9. Kari Nieminen (YSI): Arvokas opettaja 

13.9. Christel Sandell (LTO): Med blicken framåt 
8.10. Heli Katajamäki (YLL): Toiveet toteutuvat? 

19.12. Kari Nieminen (YSI): PISA-tuloksista 

 
 
Toimintaa tukeva talous 

 

Yhdistyksen talous oli tasapainossa tilikaudella 2019.  Tilikauden tulos jäi hieman 
positiiviseksi, eli tilikauden tuotot riittivät kuluihin. Palkanlaskentajärjestelmä Palkka.fi 
otettiin käyttöön tilikauden alussa matkakustannusten osalta.  Palkat, palkkiot ja matkakulut 
on ilmoitettu tulorekisteriin.  Yhdistys hankki toimistolle kalusteita ja toimihenkilöille laitteita.  
 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young 
(vastuutarkastaja Marja Huhtala). 
 
JAOSTOT 
 
YSI (OAY)-jaosto 
 
Yleissivistävä jaosto muutti nimensä YSI-jaostoksi. Nimenmuutos on linjassa 
valtakunnallisen OAJ-YSI:n kanssa.  YSI-jaosto on kokoontunut neljä kertaa (20.2., 21.5., 
7.10. ja 28.11.). Jaosto on koottu alueellisesti niin, että kaikista opettajayhdistyksistä tai 

http://www.oajpohjanmaa.fi/


paikallisyhdistyksistä on ollut mahdollisuus lähettää yksi edustaja jaoston kokouksiin. 
Lisäksi kokouksiin on kutsuttu alueen OAJ-YSI:n valtuutetut, alueasiamies sekä 
pääluottamusmies Timo Rajaniemi Kokkolasta. Puheenjohtaja on vastuussa jaoston 
toiminnasta ja rahankäytöstä alueyhdistyksen hallitukselle. 
 
YSI-jaosto on käsitellyt alueemme ja valtakunnan ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. 
Keskeisinä asioina ovat olleet opettajien työolot, erityisopetuksen tila alueellamme ja 
palkkausjärjestelmät sekä niukkenevan talouden tuomat haasteet kunnissa. 
Oppivelvollisuuden laajentaminen on keskusteluttanut jaostoa runsaasti. OAJ-valtuutetut ja 
hallituksen jäsenet ovat saaneet evästystä oppivelvollisuusasiassa eteenpäin vietäväksi. 
 
Jaosto on pyrkinyt jäsentensä kautta tiedottamaan paikallisyhdistyksiä OAJ:n tavoitteista. 
Lisäksi jaoston jäsenten esille ottamat asiat siitä, mitä maakunnissa tapahtuu tai 
suunnitellaan, ovat tärkeä tietolähde alueyhdistyksen hallitukselle ja muille toimijoille. 
 
YSI-jaosto on myöntänyt pedagogisille yhdistyksille/kerhoille avustusta. YSI-jaosto osallistui 
sekä Pohjanmaan Luokanopettajien että Etelä-Pohjanmaan Aineenopettajien järjestämiin 
opettajapäiviin. 
 
OAO-jaosto 

OAO-jaosto on kokoustanut neljä kertaa vuoden 2019 aikana (5.3. Härmässä, 19.9. 
Vaasassa, 6.11. Härmässä ja 12.12. Seinäjoella). Jaosto koostuu kaikista ammatillisista 
opettajaryhmistä, joita on alueellamme AO, AKOL, TOOL, SKO sekä SMOL. On huolehdittu, 
että edustus on mahdollisimman kattava alueeltamme ja antaneet mahdollisuuden isoille 
yhdistyksille lähettää kokouksiin pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tai 
puheenjohtajan sekä pienemmille yhden edustajan. Puheenjohtaja vaihtui 5.3. kokouksessa 
ja puolet OAJ Pohjanmaan hallituksen kokousedustajista. 
 
Vuosi alkoi ammatillisten vuosityöaikatilaisuudella Seinäjoelta 20.2.2019. Markku Perttunen 
alusti tilaisuuden ja osallistujilla oli mahdollisuus kysellä ja tuoda esille pelkojaan 
ammatillisten opettajien vuosityöajan toteutumisesta. Vuosityöaika onkin osoittautunut 
haasteelliseksi monine soveltamismahdollisuuksineen ja on ollut jokaisessa kokouksessa 
yksi ajankohtaisten kuulumisten keskustelun aihe.  Vuosityöaikaan siirtyminen on 
vaikuttanut jäsenmäärään. 
 
Syksyllä ammattikorkeakoulujen opettajilla oli yhteinen seminaari-ilta yliopiston opettajien 
kanssa 27.11.2019. Tilaisuus oli Vaasassa Bock´s Cornerissa ja OAJ:n edustajat olivat 
mukana etäyhteydellä. Tilaisuus koettiin varsin hyväksi ja vuorovaikutuksellisuus sai 
kiitosta. Tilaisuudessa Marja-Liisa Saariaho kertoi mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kuulumisista ja tulevaisuuden yhteistyöstä Tampereen yliopiston kanssa. Ministeri Hanna 
Kosonen vieraili Vaasan ammattikorkeakoulussa 11.11.2019 keskustelemassa 
koulutuspoliittisen selonteon tavoitteista ja teemoista. Ammatilliset opettajat ovat 
osallistuneet myös muihin alueella järjestettäviin tapahtumiin ja vierailuihin. 
 
BTL-sektionen 
 

Ett händelserikt och aktivt år för lärarna inom småbarnspedagogik inom regionföreningen 
så som även nationellt. Riksdagsval hölls i april och därav ordnade regionföreningen i 
januari och februari 2019 tre valdebatter med riksdagskandidater på tre olika platser. 



Diskussionen i Karleby 16.2 omfattade bl.a. småbarnspedagogiken och där var sektionen 
väl representerad. 
 
11.6. representerades OAJ Österbotten och SFL på Varhaiskasvatus mässan i Vasa med 
ett eget stand. En ny regering bildades i juni och många löften gjordes bl.a. om 
småbarnspedagogiken. Redan under Suomi Arena i juli gavs löftet om att återinföra den 
subjektiva rätten till dagvård. I dag vet vi att den rätten träder i kraft 1.8 2020 likaså att 
gruppstorlekarna minskar för barnen 3–5 år från 24–21 barn. Sektionen ordnade 
busstransport till de Nationella Barnträdgårdslärardagarna i Lahtis 21–22 september. Ett 70 
tal lärare deltog från regionen. 
 
Sektionens medlemmar har deltagit i olika händelser som Regionföreningen ordnat. 
Information och påverkningsarbete har gjorts tillsammans med de övriga sektionerna tex 
träff med Landskapsdirektörerna och besök på Riksdagen. 
 
Sektionen representerar alla lärare inom småbarnspedagogik i alla kommuner som OAJ 
Österbotten ansvarar för, men i alla kommuner finns det inte lokalföreningar vilket gör att 
medlemmarna måste nås via btl föreningarna som verkar på området. Detta gör att det är 
svårt att ha koll på att tex PUU tiden förverkligas enligt avtalet eftersom det är svårt att nå 
förtroendemännen speciellt i dessa kommuner. 
 
Sektionen ansökte om ”Ledarskapsprojektet” som OAJ förverkligar under åren 2020-2021 
och i november fick vi besked om att det är beviljat. Undersökningen som OAJ gjorde 2017 
visade redan då att daghemsföreståndarna behöver stöd för ork i arbetet. 
Sektionen är representerad i OAJ.s fullmäktige (Monika Koivumäki och Maaret Siltanen), i 
SLFs fullmäktige (Mirkka Peltokangas, Monika Koivumäki, Minna Herttua-Niemi, Marina Loo 
och Susanne Wikström) och i SLFs styrelse (Maarit Marjusaari och Christel Sandell) såsom 
även i regionföreningens styrelse. Mellan de egentliga träffarna har sektionens medlemmar 
haft kontakt med varandra via epost och WhatsApp grupp Sektionen har haft möten 15.1. 
Seinäjoki, 8.4. Vasa, 27.8. Karleby och 25.11. Seinäjoki. 
 
YLL-jaosto 
 
OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksenä jäsenillämme on ollut mahdollisuus osallistua useisiin 
OAJ Pohjanmaan järjestämiin koulutuksiin. Näiden lisäksi alueyhdistyksellä on nykyisin 
kohdennettua koulutusta myös yliopisto-opettajille. Marraskuussa pidettiin toinen OAJ 
Pohjanmaan alueyhdistyksen järjestämä seminaari korkea-asteen opettajille Vaasassa. 
Seminaarissa OAJ:n asiantuntijat kertoivat ajankohtaisimmat yhdistysasiat verkon kautta, ja 
näin pääsimme kokemaan, miten Webex-ohjelman kautta toteutettu koulutus toimii. 
Seminaarin järjestelyistä vastasi YLL-jaoston puheenjohtaja, ja tilaisuus toteutettiin 
yhteistyönä alueyhdistyksen ja ammatillisen jaoston toimijoiden kanssa. Tilaisuuteen 
osallistui lähes 30 Vaasan yliopiston ja Pohjanmaan alueen eri ammattikorkeakoulujen 
opettajaa. 
 
OAJ Pohjanmaan YLL-jaosto muodostuu käytännössä Vaasan yliopiston opetusalan 
yhdistys VYLL ry:n hallituksen jäsenistä. Sekä YLL-jaoston että VYLL ry:n puheenjohtajana 
on toiminut Heli Katajamäki. Jaoston edustajat toimivat OAJ Pohjanmaan lisäksi aktiivisesti 
vaikuttaen myös OAJ:n valtakunnallisessa Yliopistojen opetusalan liitossa YLL:ssä sekä 
Vaasan yliopiston organisaatiossa. Suvi Isohella on toiminut Yliopistojen opetusalan liitto 
YLL:n varajäsenenä hallituksen, jonka kokouksiin hänellä on Vaasan yliopiston ainoana 



edustajana osallistumisoikeus. Vaasan yliopiston organisaatiossa yliopiston päättäviä elimiä 
ovat hallitus, yliopistokollegio ja neljä akateemisen yksikön johtoryhmää, joissa jaoston ja 
yhdistyksemme jäseniä toimii. Tutkimuksen ja koulutuksen linjauksia tekee tutkimus- ja 
koulutusneuvosto. Vaasan yliopiston opetusalanyhdistyksen VYLL ry:n jäsen Tony Nyström 
on toiminut yliopistokollegion varsinaisena jäsenenä ja Suvi Isohella varajäsenenä. Suvi 
Isohella on myös markkinoinnin ja viestinnän akateemisen yksikössä edustajana. Tutkimus- 
ja koulutusneuvostossa varajäseninä ovat olleet Heli Katajamäki ja Hannu K. Niinimäki. 
Niinimäen jäätyä eläkkeellä tutkimus- ja koulutusneuvoston varajäsenenä on ollut Sirpa 
Kotamäki.  
 
 
ALUEASIAMIEHEN TOIMINTA 
 
Uusi alueasiamies Pia Latomäki aloitti tehtävässään 1.8.2019. Alueasiamiehen vaihdoksen 
myötä muutoksia tehtiin myös alueasiamiehen työaikaan. Uuden alueasiamiehen työaika 
muuttui vaihdoksen yhteydessä yksipäiväiseksi (6h), entisen kahden päivän sijaan. Samalla 
myös yt- ja koulutusassistentin työtehtävät jäivät pois uudelta alueasiamieheltä. 
 
Alueasiamies on mukana kehittämässä alueyhdistyksen toimintaa ja alueellista 
vaikuttamista. Alueasiamiehen tehtäviin kuuluu erilaisten alueellisten tapahtumien, 
kokousten ja seminaarien valmistelua, organisointia, kouluttamista sekä yhteydenpito eri 
yhteistyötahoihin, joita ovat paikallisyhdistykset, jaostot, OAJ, toiset järjestöt ja 
alueyhdistykset jne. 
Alueasiamies toimii yhteistyössä erityisesti alueyhdistyksen puheenjohtajan, 
koulutussihteerin ja järjestöassistentin kanssa. 
 
LUOTTAMUSTOIMET JA TEHTÄVÄT AMMATTIJÄRJESTÖSSÄ 

Alueyhdistyksen toimihenkilöt: 

Antti Ylinen (OAO) varapuheenjohtaja 5.3.2019 asti, Margareeta Verronen (OAO) 
varapuheenjohtaja 6.3.2019 alkaen, Christel Sandell (LTOL) varapuheenjohtaja, Inger 
Damlin (FSL) varapuheenjohtaja 26.3.2019 asti, Linda Felixson (FSL) varapuheenjohtaja 
27.3.2019 alkaen, Heli Katajamäki (YLL) varapuheenjohtaja, Sirpa Kotamäki 
taloudenhoitaja, Lasse Mansikka-aho tiedotussihteeri ja Opinkirjon yhteyshenkilö, Tuula 
Ala-Lantela yt- ja koulutusassistentti 31.7.2019 asti, Monika Koivumäki koulutussihteeri, 
Paula Kotirinta sihteeri, Antti Hynönen nettivastaava, Tuula Ala-Lantela alueasiamies 
31.7.2019 asti, Pia Latomäki alueasiamies 1.8.2019 alkaen, Risto Haverinen 
liikuntavastaava, Kari Nieminen alueyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja 
järjestövalmiuspäällikkö sekä YSI-jaoston puheenjohtaja. Taina Saikkonen eläköityi OAJ:n 
Pohjanmaan aluetoimiston toimistosihteerin toimesta 30.6.2019. Niina Suokas aloitti 
järjestöassistenttina 1.1.2019 alkaen.   

 

OAJ:n valtuusto: 

Martin Ahlskog (FSL), Inger Damlin (FSL), Kari Nieminen (OAJ-YSI), Linda Felixson (FSL), 
Maija Huuki-Anthopoulou (OAJ-YSI), Monika Koivumäki (LTOL), Paula Kotirinta (OAJ-YSI), 
Jussi Kuoppala (AO), Pia Latomäki (OAJ-YSI), Kyösti Pihlajamäki (OAJ-YSI), Maaret 
Siltanen (LTOL), Margareeta Verronen (AO), Jaakko Syrjänen (OAJ-YSI). 

 



OAJ:n hallitus: 

Inger Damlin, OAJ:n hallituksen jäsen 
Kari Nieminen, OAJ:n hallituksen jäsen  
Pia Latomäki, OAJ:n hallituksen varajäsen  
 

OAJ:n toimikunnat:  

Kari Nieminen, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen, puheenjohtaja 18.5.2018 alkaen 
Sannasirkku Autio, aikuiskoulutustyöryhmän jäsen 
Martin Ahlskog, koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen  
Linda Felixson, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen 
Maija Huuki-Anthopoulou, koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen 
Jaakko Syrjänen, järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen 
 

HUOMIONOSOITUKSET 

Ansiomerkit: 
 
OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin leivin: 
Monika Koivumäki, Vaasa 
 
OAJ:n hopeinen Liikunnan hyväksi mitali: 
Jouko Salmela, Kokkola 
 
AKAVA:n hopeinen ansiomerkki: 
Kari Nieminen, Seinäjoki 
Tuula Ala-Lantela, Lappajärvi 
 
JÄSENTILASTO 1.1.2019 
 
Jäsenmäärä yhteensä 7844 (-153).  YSI:n osuus 45,88 % (3599 (-91)), OAO:n osuus 17,52 
% (1374 (-84)), FSL:n osuus 21,69 % (1701 (41)), LTOL:n osuus 14,57 % (1143 (-14)), 
YLL:n osuus 0,34 % (27 (-3)), Muut (-2). 
 
Alajärvi 197 (-1), Alavus 172 (-5),Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston paikallisyhdistys 34 (-
1) Evijärvi 36 (-3), Halsua 10 (-), Ilmajoki 203 (5), Isojoki 19 (-3), Isokyrö 60 (2), Kannus 71 
(-), Karijoki 4 (-), Kaskinen 11 (-4), Kauhajoki 188 (-3), Kauhava 227 (-12), Kaustinen 67 (-
7), Kokkola 932 (-15) (sis. FSL 115), Kristiinankaupunki 83 (3) (sis. FSL 42), Kuortane 70 (-
1), Kurikka 255 (-12), Laihia 107 (3), Lappajärvi 48 (-2), Lapua 211 (-5), Perho 60 (-5), 
Pietarsaari 570 (-23) (sis. FSL 268), Seinäjoen kaupungin opetusala 795 (-13), Seinäjoki 
430 (-17), Soini 34 (-), Teuva 63 (-9), Toholampi-Lestijärvi 60 (-1), Vaasa 1583 (-43) (sis. 
FSL 322), Veteli 47 (-3), Ähtäri 68 (-8), paikallisyhdistyksettömät: Botnia (86)/Nordia (89) 
175 (- 3), FSL:n  omat paikallisyhdistykset 954 (33). 

 
 

 
OAJ Pohjanmaan hallitus, 7.4.2020 Seinäjoella 


