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OAJ Pohjanmaan verkkosivujen uudistus WordPress
Lasse Mansikka-aho ja Antti Hynönen esittelivät asiaa. He toivat terveiset yhdistyksen
tiedotuksen kehittämisryhmästä ja selvittivät OAJ:n tarjoaman WordPressin sisältöä.
Käytiin läpi asioita, jotka tulevat standardina ja asioita, joihin itse pystymme sivustolla
vaikuttamaan. Valikkorakenne on mitä ilmeisemmin kaksirivinen. Sivuista tulee OAJ:n
sivujen näköiset meidän omalla twistillä varustettuna. Koko rakenne tehtäneen
kaksikielisenä ja sitten mietitään, että mitkä osuudet tulee myös ruotsiksi. Fontin kokoon
ei pysty vaikuttamaan. Sivujen päivitysoikeuksia voidaan antaa eritasoisesti eri
henkilöille. Sivut toimivat hyvin eri mobiililaitteilla. Linkitys erilaisiin sisältöihin on
mahdollista. Mikäli Antti Hynönen valitaan tekemään meille tätä uudistusta, hän kertoi
eri vaiheissa kesän aikana olevansa tiiviisti yhteydessä uudistustyöryhmään pyytäen
siltä näkemyksiä sivujen sisältöön ja ulkoasuun. Linda Felixsonia konsultoidaan myös
FSL:n näkemyksistä asiaan sekä Christel Sandellia ruotsinkielisten varhaiskasvatuksen
opettajien tarpeista sivujen suhteen. Antti Hynönen valittiin tekemään sivujen
uudistamista.
Elixia Online Training -liikuntapalvelun jatko 1.8.2020 alkaen
Puheenjohtaja Kari Nieminen esitteli Elixia Online Training –liikuntapalvelun toteutuneita
rekisteröitymisiä sekä uutta jatkotarjousta. Rekisteröitymisiä alueellamme oli ollut noin
900 Uusi tarjous oli paljon kalliimpi kuin tänä lukuvuotena käytössä ollut. Päädyttiin olla
jatkamatta sopimusta. OAJ kattojärjestönä voisi tarjota koko jäsenistölle halutessaan
jotain vastaavaa. Netistä kyllä löytyy tällä hetkellä paljon ilmaista materiaalia eri
liikuntavinkkeihin. Koulutus- ja hyvinvointitiimimme jää pohtimaan mitä työhyvinvointia
edistävää toimintaa jäsenistöllemme keskitään tarjota ensi lukuvuotena.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen vuosikokouksen 2020 ajankohta
Päätettiin pitää OAJ Pohjanmaan huhtikuulla pitämättä jäänyt vuosikokous syyskuussa
hallituksen Vaasan seminaarin yhteydessä jälkimmäisenä päivänä eli lauantaina
5.9.2020 klo 13.00. Tilaisuuteen otetaan ennakkoilmoittautumiset, joiden perusteella
lähetetään linkki osallistujille. Toivotaan, että jäsenet osallistuvat tilaisuuteen etänä,
mutta halutessaan heillä on mahdollisuus saapua myös paikalle. Laitetaan asiasta
ennakkotieto mitä pikimmin yhdistyksen nettisivuille. Syksyllä lähetään myös kokouksen
virallinen kutsu. Todettiin, että tilaisuuteen ei pyydetä vakuutusyhtiö Turvan edustajia.
Heille sen sijaan tarjotaan mahdollisuus osallistua marraskuussa hallituksen
kokoukseen.
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Muut asiat
Puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi työmarkkinaneuvottelutilanteesta. Juuri näillä
minuuteilla pitäisi selvitä, että onko sopimusluonnos saatu vihdoin valmiiksi. Jos niin on,
se käsitellään huomenna aamulla niin TUPA-toimikunnassa kuin OAJ:n hallituksessakin
sekä klo 14.00 alkavassa JUKO:n hallituksen kokouksessa. Toivotaan hyvää sopimusta
ja onnistunutta neuvottelujen loppuun saattamista.
Käytiin lisäksi keskustelua alueemme lomautustilanteesta. Koska tällä hetkellä on
menossa sopimukseton tilanne, lomauttaa ei saisi. Myöskään paikallisista
säästösopimuksista ei voi neuvotella, kun ei ole olemassa pääsopimuksia. Tämä ei
kuitenkaan koske YT-menettelyä ja sitä kautta mahdollisesti tulevia lomautuksia.
Koulutussihteeri loi pikaisen katsauksen syksyn koulutustilanteeseen. Tulevia
koulutuksia oli hiottu hänen, alueasiamiehen ja järjestöassistentin voimin.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38 toivottaen erikoisen kevätlukukauden jälkeen
rentouttavaa ja akkuja lataavaa lomaa kaikille.
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