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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen viestinnän kehittäminen
Antti Hynönen kertoi, että yhdistyksen kotisivujen uudistaminen on edennyt mukavasti.
Verkkosivu-uudistusta valmistelevaan työryhmään kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajiston lisäksi,
Antti Hynönen, Niina Suokas, Pia Latomäki, Lasse Mansikka-aho ja Monika Koivumäki. Tiedottaja
Lasse Mansikka-aho kertoi, että syksyn 2020 Pohjanmaan opettaja- lehden aineistoa ryhdytään
pikkuhiljaa kokoamaan. Lehti ilmestyy marraskuussa ainoastaan verkkoversiona OAJ Pohjanmaan
kotisivuilla.

Talousasiat
Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki piti talouskatsauksen. Hän kävi läpi välitilinpäätöksen, uuden
tilikartan ja vuoden 2020 budjetin.

Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta 2020 ja liikuntatapahtumat 2020
Työsuojeluilta 16.9. Kokkola
Liikettä keholle (siirto keväältä) 19.9. Härmä, siirretty kevääseen 2021
Vaka-seminaari 25.-26.9. Härmä peruttu/siirretty
Kuntavaalikoulutus 8.10. Seinäjoki
YT-päivät 19.-20.10. Seinäjoki
Eläkekoulutus 5.11. Kokkola OAJ etänä
Jäseniltoja uusista sopimuksista ja palkkauksesta.
KVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet, Vöyri
YLL AMK yhteinen koulutus/seminaari
Koulutussihteeri Monika Koivumäki esitteli toteutuneita, peruutettuja ja tulevia koulutuksia.
Todettiin, että koska kuntavaalit ovat paikkakuntien sivistyspuolen kannalta kaikkein tärkeimmät
vaalit, kuntavaalikoulutus tullaan järjestämään ja siihen pitäisi saada kattava osanotto alueelta.
Koulutustilaisuuden pitää Helsingistä käsin etänä OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka. Päätettiin
siirtää alueelliset YT-päivät vuodella eteenpäin. Koulutustiimi rohkaisi paikallisyhdistyksiä
pitämään omia koulutustilaisuuksiaan. Riina Mäkelälammi Vaasasta on siirtynyt Helsinkiin
OAJ:hin töihin ja hänen tilallaan koulutustiimissä on aloittanut Kajsa Karlsson.
Ammatilliset ovat järjestämässä Seinäjoella Almassa ja Kokkolassa Elbassa samaan aikaan jäsen- ja
koulutusiltoja. Kouluttajat osallistuvat tilaisuuksiin etänä. Christel Sandell kertoi, että
ruotsinkieliset pääluottamusmiehet kutsutaan mukaan varhaiskasvatuksen esimiehille suunnattuun
tilaisuuteen.

Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen
Christel Sandell kertoi, että valitettavasti varhaiskasvatuksen opettajien seminaari jouduttiin viime
tingassa peruuttamaan koronan kannalta liian suuren osanottajajoukon vuoksi. Koska tilaisuuden
yhteydessä oli tarkoitus järjestää varhaiskasvatuksen esimiesten oma tilaisuus, toteutetaan se nyt

erikseen etänä 28.10. Kutsuttuina mukaan ovat VAKA:n esimiehet, varaesimiehet sekä
luottamusmiehet. Timo Mäki on mukana myös. Myöhemmin tullaan järjestämään toinen
ruotsinkielinen tilaisuus, jossa myös Timo on mukana. Erikoisrahoitus tälle alueelliselle projektille
jatkuu siis tämän ja ensi vuoden ajan. Pohjanmaa on ainut alue, jossa mukana on
varhaiskasvatuksen opettajat. Kehittämisprojekti on arvokas lisä toimintaamme.

Ajankohtaiset asiat
Christel Sandell kertoi, että oli ollut mahtavaa päästä pitkästä aikaa tapaamaan livenä VAKAjaoston väkeä Kokkolassa 26.8. Keskustelu live-kokouksissa on aivan eri tasolla kuin etänä
pidettävissä kokouksissa. Kokouksessa oli viimeistelty seminaarin ohjelmaa ja seminaari onkin
sitten helppo toteuttaa, kun jälleen uskaltaa isoja tilaisuuksia pitää huoletta. Jaostossa oli puhuttu
miten tänä poikkeusaikana toteutetaan vanhempainiltoja ja vanhempia informoidaan noin ylipäätään.
VAKA-opettajien monimuotokoulutus on alkanut Kokkolassa suomeksi ja Åbo Akademi huolehtii
siitä ruotsin kielellä. Pikkuhiljaa saadaan lisää alan ammattilaisia täyttämään työntekijävajetta.
Kari Nieminen toi terveiset YSI-jaoston 27.8. pidetystä etäkokouksesta. Kokouksessa oli käsitelty
mm. OAJ:n valtuusto- ja hallitusasioita laajasti, alueyhdistyksen hallituksen kokousasioita,
ennakoitu vaikuttamistoimintaa, puhuttu koronan heijastumisesta arkityöhön, puitu paikkakuntien
YT-tilannetta, käyty läpi saavutettua sopimusratkaisua ja oltu huolissaan paikallisyhdistysten
toimijapulasta.
OAO-jaoston terveiset toi jaoston puheenjohtaja Margareeta Verronen. Heidän viimeisin kokous
oli ollut etänä 31.8. Etäkokous oli ollut heillä toimiva ja osanotto jaoston kokoukseen oli ollut
runsas. Kokouksessa oli käyty läpi mm. OAJ:n valtuustokuulumisia, kerrottu että jaoston jäsen Jussi
Kuoppala oli valittu mukaan OAJ:n työhyvinvointityöryhmään, käyty läpi syksyn toimintaa mm.
29.9. Kokkolassa ja Seinäjoella pidettävää jäseniltaa, etätöiden raskautta, streemauksen vaatimusta
vaikka oppitunteja olisi mahdollisuus seurata myös paikan päällä, sitomattoman ja sidotun työajan
suhdetta ja YT-neuvotteluja.
YLL-jaoston terveiset toi Suvi Isohella. Heillä oli ollut pikainen kokous. Typistetyn OAJ on the
Roadin yhteydessä Olli Luukkainen oli vieraillut mm. Vaasan yliopiston tutkimuslaboratoriossa.
Paikalla oli ollut paikallisyhdistyksen edustajia, yliopiston vararehtori, opetuksesta vastannut rehtori,
alueasiamies ja FSL:n edustajat. Keskustelu oli ollut hyvää, tiloihin oli tutustuttu ja kuulumisia
vaihdettu ajankohtaisista asioista. Esillä oli ollut myös korkeakoulujen visiohanke 2030. Vaasan
yliopisto on tällä hetkellä suljettuna, joten myös kokouksen pyörivät etänä. Myös Kari Nieminen oli
ehtinyt aamupäivällä osallistua Vaasan typistettynä toteutettuun OAJ on the Road –tapahtumaan.
Järjestelyt olivat olleet hyvät, toimittajia ja kaupungin johtoa oli tavattu sekä yliopistolla vierailtu.
Huomion arvoista oli se, että miten erilaiset jutut eri toimittajat kirjoittivat samasta tilaisuudesta.
Puheita oli toisessa artikkelissa jopa vääristelty ja niitä jouduttiin oikomaan.
Kari toi terveiset vielä OAJ:n hallituksesta ja valtuustosta. Hänet itsensä valittiin jatkamaan
OAJ:n hallituksessa ja Pia Latomäki sai niin ikään jatkokauden hänen varajäsenenään. OAJ:n
hallitukseen nousi FSL:n edustajaksi Linda Felixson ja Inger Damlin toimii nykyään FSL:n
puheenjohtajana. OAJ:n uusi strategia on nyt hyväksytty ja sen pohjalta tehdään OAJ:n uutta
toimintasuunnitelmaa. OAJ:n työhyvinvointirahasto perustettiin lähtöpottinaan 10 milj. euroa.
Järjestötoiminnan uudistamisen väliraportti on myös valmistunut. Tavoitteena on tehostaa ja
parantaa toimintaa sekä tuoda järjestö lähemmäs jäseniä. Tavoite onkin saada käyttöön OAJ
applikaatio nyt syksyllä. OAJ avaa ensimmäistä kertaa oman kuntavaalikoneen. Opettaja-lehden
postituspäivä muuttuu, koska postinjakelu muuttuu jatkossa niin, että postia ei kanneta perjantaisin.

Kari sai jatkopestin myös TUPA-toimikunnan puheenjohtajana hienosti hoidetun ensimmäisen
kauden jälkeen. Nyt jo aletaan
kääntää katseita uudelle sopimuskierrokselle, vaikka juuri neuvoteltu tulos ei ole vielä kokonaan
edes jalkautunut kentälle. Varhaiskasvatuksen OVTES-työryhmä on aloittanut työnsä ja KVTES:ä
noudatetaan joulukuun 2022 loppuun saakka.
Paula Kotirinta piti oman hallituksen jäsenen puheenvuoronsa lukien kokousväelle Suomen
Luokanopettajaliiton laatiman ”Opettajan työhyvinvoinnin huoneentaulun”.

Seuraavan kokouksen paikka ja aika
Alueyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on 9.11 Härmän kuntokeskuksessa

Kokoustiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen

