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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
9.11 2020 HÄRMÄN KUNTOKESKUKSESSA
Kokouksen avaus
Kokouksen avauspuheenvuoron yhteydessä Kari Nieminen onnitteli alueyhdistyksen hallituksen jäsentä Ossi Viitalaa kesällä olleen merkkipäivän johdosta lahjoin ja kukkasin.
Turvan edustajan puheenvuoro
Vakuutusyhtiö Turvan edustajat Tom Lampinen ja Terho Lehtinen esittelivät keskeisiä
OAJ:n jäsenvakuutuksen etuja, vakuutusalennuksia, ladattavaa TaskuTurvaa ja vakuutushankkijan etuja.
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Ansiomerkki-ja mitaliehdotuksia ei ollut. Toivottiin, että yhdistykset aktivoituisivat asian suhteen. Viime aikoina merkkejä ja mitaleja on anottu vähän.
Palkitsemisjärjestelmän ohjeet löytyvät osoitteesta:
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=7407640
Talousasiat
Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki kertoi, että alueyhdistykselle on saatu hommattua
suomi.fi-tunnukset. Hän muistutti myös siitä, että paikallisyhdistysten on haettava ne
tulorekisteriä varten. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne toimivat pankkitunnuksilla. Kun
tunnukset on haettu, pitää vielä itse käydä valtuuttamassa itsensä käyttäjäksi. Alueyhdistys
voisi Sirpan mukaan järjestää tarvittaessa asiasta koulutuksen etänä. Todettiin, että alueyhdistys maksaa sekä paikallisyhdistysten tilaisuuksiin, että konferensseihin kahvirahaa 6€ / osallistuja. Mikäli alueyhdistyksen edustaja puhuu oman yhdistyksensä tilaisuudessa, rahaa ei makseta.
Koulutustarjonnasta syksyllä 2020 ja suunnitelmia vuodelle 2021
Koulutustilaisuus
Eduilta Vakan erityisvarhaiskasvatuksesta
Asiaa aktiiveille, järjestökoulutus
Virkistyspäivä KLL
Talouskoulutus
Järjestövalmiuskoulutus
Järjestövalmiuskoulutus
Liikettä keholle
Golf tai Vaellus
Valmistuvien infot (paikallisyhdistykset)

Aika
14.1.
14.-15.2.
14.2.
11.3.
5.3.
17.3.
28.3.
kevät/syksy

Paikka
Seinäjoki
Kuortane
Kuortane
Seinäjoki
Seinäjoki
Vaasa
Härmä
Kla, Sjoki

Osanottajamäärä
35
26
30
22
62
peruttu
siirretty
peruttu

Työsuojeluilta
Alueelliset luottamusmiespäivät

huhtikuu
18.5.-19.5.

Helsinki

peruttu
peruttu

Toimijoiden suunnitteluseminaari
Työsuojeluilta
Liikettä keholle (siirto keväältä)
Vaka-seminaari
OAO-jäsenilta
NOPE-JATKO koulutus
Kuntavaalikoulutus
YT-päivät
VAKA EDU-ilta
Eläkekoulutus
Ruotsinkielisten edunvalvontailta Vakan esimiehille
Jäseniltoja uusista sopimuksista ja palkkauksesta
KVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet

4.-5.9.
16.9.
19.9.
25.-26.9.
29.9.
2.-3.10.
8.10.
19.-20.10.
28.10.
5.11.
11.11.

Vaasa
Kokkola
Härmä
Härmä
Sjoki/Kla
Seinäjoki
etä
Seinäjoki
etä
etä
etä

peruttu

Vöyri

kevät 2021

siirretty 2021 kevät
siirretty 2021 kevät
peruttu
siirretty 2021

Koulutuskalenteri vuosi 2021
Koulutustilaisuus KEVÄT 2021
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan
TAI Asiaa aktiiveille.
Taloudenhoitajakoulutus
Väli-Suomen tapaaminen
Liikettä keholle
Työsuojeluilta
Valmistuvien infot
Ajankohtaista ammatillisille
Ilta esimiehille Vaka, rehtorit?
Jäseniltoja tarpeen mukaan
Toimijoiden suunnitteluseminaari
Golf / vaellus (ei enää järjestetä!?!?)

Aika

Paikka
Kuortane

Koulutussihteeri Monika Koivumäen johdolla pohdittiin mitä koulutuksia voitaisiin jatkossa
pitää etänä. Todettiin, että netistä löytyy hyviä ohjeistusvideoita teamsin käyttöön. Koulutussihteeri ilmoitti, että hän olisi halukas luopumaan koulutussihteerin paikasta mielellään vuoden vaihteesta alkaen. Puheenjohtaja kiitti Monikaa jo tässä vaiheessa erinomaisesti tehdystä työstä. Koulutussihteerin paikka päätettiin laittaa pikaisesti hakuun OAJ:n avoimuusarvon mukaisesti. Keskusteluun nousi vielä kysymys koulutusten nauhoittamisesta. Päätettiin, että niitä ei nauhoiteta. Todettiin, että valmistuvien infot ovat tärkeitä. Myös lukioyhteistyö opetus- ja kasvatusalan koulutusten ja ammattien esittelyssä on keskeistä ja toteutuvaa
arkea monellakin paikkakunnalla. Koska NOPE-koulutukset on peruttu, voisi nuorille opettajille tarjota jotain korvaavaa joko paikallisyhdistysten tai alueyhdistyksen toimesta.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen viestinnän kehittäminen
Nettivastaava Antti Hynönen esitteli uudistumassa olevia yhdistyksen nettisivuja. Suomenkieliset sivut alkavat olla jo hyvin pitkälti valmiit. Käytiin keskustelua sivujen sisällöstä.

Yhdistyksen tiedottaja Lasse Mansikka-aho kertoi, että tiedotustiimi oli kokoustanut. Ensimmäistä kertaa pelkästään sähköisenä ilmestyvä lehtemme pyritään saamaan kasaan
marraskuun loppuun mennessä. Heti, kun lehti on taitettu, se julkaistaan yhdistyksemme
verkkosivuilla.
Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen, esimiehet/vaka
Christel Sandell esitteli varhaiskasvatuksen esimiehille suunnatun projektin etenemistä.
Suomenkielinen etäkoulutus on järjestetty 28.10. Projekti kestää vuoden 2021 loppuun.
Vaikuttamistoiminta
Vaikuttamistoiminta on ollut viime ajat melko jäissä vallinneista olosuhteista johtuen. Alkukesästä kansanedustajille lähetetyt ”selviytymispaketit” olivat tavoittaneet kohderyhmänsä.
Käytiin keskustelua oppivelvollisuuden pidentymisestä. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa on oppivelvollisuuden pidentäminen poliittisten päättäjien tahtotila,
jonka käytännön toteuttamiseen OAJ pyrkii vaikuttamaan omista lähtökohdistaan
mahdollisimman paljon. Tulevaisuudessa tarvitaan mm. entistä koulutetumpaa työvoimaa
ja syntyvyyden aletessa kaikki nuoret täytyy saada koulutettua. Toivottiin, että järjestettäisiin
verkkokoulutusta tai jäseniltoja asian tiimoilta kaikille jäsenille. OAJ:n erityinen toive on se,
että alueiden edustajat tapaisivat tämän asian tiimoilta kaikki alueensa kansanedustajat.
Puheenjohtajan johdolla mietittiin strategia kansanedustajien tapaamisiin ja nimettiin tilaisuuksien vastuuhenkilöt. Tavoitteena on se, että mahdollisimman pian tavataan heidät esim.
lounaan tai päiväkahvin merkeissä. Keskusteluun nostetaan oppivelvollisuusasiat ja muuta
ajankohtaista selkeiden konkreettisten esimerkkien voimin.
OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraava kokous:
Härmä, maanantai 11.1.2021
Seinäjoki, tiistai 9.3.2021
Pietarsaari, keskiviikko 19.5.2021
Syksyn kokoukset pidetään syyskuussa Vaasassa ja marraskuussa Härmässä.
Työvaliokunnan kokousaikataulu:
Vaasa, torstai 10.12.2020
OAJ Pohjanmaan vuosikokous
Työvaliokunnan ehdotus:
Härmä, torstai 15.4.2021 (klo 18:00)
Päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokous Härmässä 15.4.2021. Ilmottautumiset ja ruokailu
alkavat klo 17.00 ja varsinainen kokous klo 18.00.
Ajankohtaista:
YSI-jaosto oli kokoustanut viime viikolla. Esillä oli ollut mm. alueyhdistyksen hallituksen kokousasioita, OAJ:n hallituksen käsittelyssä olleita asioita, kuntavaalivaikuttaminen, oppivelvollisuus uudistus, OAJ:n valtuustoasioita, koronan vaikutukset koulujen arkeen, 1.4.2021
maksuun tulevaan järjestelyvaraerään liittyvä koulutustarve, muita koulutustoiveita sekä
etänä pidettäviä erilaisia kyselytuntitoiveita.

VAKA-jaoston viime kertaisesta kokouksesta kertoivat niin Christel Sandell kuin Monika
Koivumäki. Keskusteluun oli noussut jo Raumalla ensi vuonna pidettävät varhaiskasvatuspäivät. Kuntavaalit olivat saaneet myös aikaan keskustelua. VOL:n hallituksen kokous oli
keskusteluttanut myös jaoston väkeä. Timo Aro olisi jaoston mielestä erinomainen luennoitsija alueellekin pyydettäväksi ajatellen tulevaisuuden alue- ja väestönkehitysnäkymiä. Siirto
OVTES:n on pohdituttanut mm. luottamusmiesten aseman ja neuvotteluoikeuksien suhteen.
Eero Koski-Lammi toi SOOLin terveiset. Koronan vuoksi myös opiskelijat ovat joutuneet
perumaan paljon tapahtumia. Paljon on myös siirrytty verkkoon. Harjoittelujakin on pidetty
etänä ja niissä onkin nyt ollut tosi paljon laatueroja siinä miten eri kampukset ovat niitä toteuttaneet. Jos korona jatkuu, valmistuvilla uusilla opettajilla voi olla tilanne, että ei ole lähiopetuskokemusta eli todella huolestuttava tilanne. Tulevat kuntavaalit ovat puhuttaneet
myös opiskelijoita. Ensimmäinen AMK-opiskelija on valittu mukaan SOOLin hallitukseen.
Myös koulukiusaamisjuttuja on käsitelty.
Puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi OAJ:n hallituksessa ja TUPA-toimikunnassa esillä olleista asioista. Erityistä huomiota Nieminen kiinnitti OAJ:n kuntavaaleille asetettuihin numeerisiin tavoitteisiin sekä paikallisyhdistysten tekemään kuntavaalityöhön. Ensiarvoisen tärkeää on hyvä ehdokasasettelu. Koulutusmyönteisiä ehdokkaita tulisi löytää
kaikista puolueista ja kaikista ammattiryhmistä. Jos SOTE-uudistus toteutuu vuoden
2023 alusta, kuntien talouksista suurin osa (n.60%) pyörii kasvatus- ja sivistysasioiden ympärillä, joten nyt on ensiarvoisen tärkeää saada ehdokkaaksi ihmisiä, jotka
tietävät näistä asioista ja ovat niistä kiinnostuneita. Numeroiden valossa OAJ:n kuntavaalitavoitteet ovat seuraavat: Jokainen alueyhdistys järjestää yhden vaalikoulutustilaisuuden paikallisyhdistyksille. Jokaisen paikallisyhdistyksen alueella järjestetään vähintään
yksi kampanjatilaisuus tai kampanjatoimenpide ehdokkaille ja äänestäjille. Valtuustoihin tullaan valitsemaan vähintään nykyinen määrä eli 615 OAJ-taustaista kuntapäättäjää.
Ainakin 70% ehdokkaista käy täyttämässä OAJ:n omaan vaalikoneeseen näkemyksensä
kysyttyihin asioihin. Nykytilanteesta johtuen varmaan suurin osa kampanjoinnista menee
sähköiseen muotoon. Käytiin läpi eri kuntien suunnitelmia vaaleihin liittyen.
Puheenjohtaja kertoi OAJ:n ensi viikolla ke-to etänä pidettävän valtuuston asialistasta.
Agendalla ovat mm. toimintasuunnitelma vuosille 2021-2022, ammattijärjestön uudistamisprojekti 2019-2021, OAJ:n sääntöjen päivitys etäkokoustamisen sekä järjestön puheenjohtajan valinta-ajankohdan suhteen, järjestön talousarvion vuodelle 2021 sekä välitilinpäätöksen hyväksyminen 31.8.2020 saakka. Monika Koivumäki nosti vielä esille asian, joka on
kovasti puhuttanut varhaiskasvatuksen opettajia eli jäseneksi liittyminen jatkossa. On näet
väläytelty, että tulevaisuudessa henkilö voisi liittyä suoraa jäseneksi OAJ:n. Asiasta tullaan
varmasti keskustelemaan paljon. Puheenjohtaja kertoi vielä, että OAJ:n toimistolle on myönnetty arvostettu Great Place to Work –sertifikaatti tänä vuonna. Titteli on voimassa aina
vuoden kerrallaan. OAJ:n kultainen liikunnan hyväksi –mitali on myönnetty ansaitusti päävalmentaja Markku Kanervalle.
Kari otti esille vielä Nina Lahtisen laatimat diat oppivelvollisuuden pidentämisestä sekä
OAJ:n teettämän kyselyn tulokset alueyhdistystoiminnan vaikuttavuudesta. Kyselyyn oli tämän vuoden syyskuussa vastannut 334 henkilöä eli joka kolmas mahdollinen vastaaja. 17
alueyhdistyksen joukossa sijoitumme kyselyn mukaan keskipaikkeille alueyhdistyksen tavoitteiden toteutumisessa. Mielikuva alueyhdistyksestä sai hyvän keskiarvon eli 8,05. Kaiken kaikkiaan olemme onnistuneet hyvin yhteistyössä jäsenryhmien kesken, koulutustarjonnassa, vaali- ja päättäjävaikuttamisessa sekä julkisuusvaikuttamisessa. Parannettavaa puolestaan olisi mm. rahan käyttämisessä, viestinnässä, vallan hajauttamisessa, toiminnan

näkyväksi tekemisessä jäsenistölle sekä edunnallisessa vaikuttavuudessa. Osa vastaajista
myös kyseenalaisti alueyhdistyksen roolin ylipäätään. Toimintaa voisi parantaa vastaajien
mukaan mm. jalkautumalla kerran vuodessa jokaiseen yhdistykseen sekä uudistamalla toimintaa. OAJ:n arvoissa saadut pistemäärämme olivat seuraavat: edelläkävijyys 7.37, yhteisöllisyys 7.92, oikeudenmukaisuus 8.21, avoimuus 8.29 ja tasapuolisuus 8.08.
Kyösti Pihlajamäki otti omassa puheenvuorossaan esille Timo Aron näkemykset väen pakkautumisesta Helsinkiin ja muihin asutuskeskuksiin sekä syntyvyyden alenemisen Suomessa. Maahanmuutto ei ole toiminut toivotulla tavalla. Kaikella tällä tulee olemaan vaikutuksia kouluihin, työpaikkoihin jne. Tavoitteena on se, että kun oppilaat vähenevät, niin työpaikkamme eivät vähenisi. Onhan esim. oppilasaines koko ajan haasteellisempaa. Kyösti
halusi vielä toteuttaa paikallaolijoille gallupin jäsenmaksun suuruuden oikeellisuudesta. Ehkäpä jäsenmaksun suuruus ei ole se juttu, vaan se mitä sillä saadaan. Huomiona oli myös
se, että jäsenpidon kannalta on tärkeää, että myös johtajat ja rehtorit pysyvät jäseninä. Se
miten esimiehet puhuvat jäsenyydestä, vaikuttaa myös alaisten jäsenpysyvyyteen.
Muut asiat
Tussitaikureiden tarjous kuntavaaleihin. Christel Sandell esitteli Tussitaikureilta saatua tarjousta. Ajatuksena on siis tuottaa oma kasvatukseen- ja opetukseen liittyvä piirrosanimaatio
tueksi niin kuntavaaleja kuin muuta vaikuttamistyöstä ajatellen.
Seppo Säätelä kertoi, että ruotsinkielinen kuntayhtymä on aloittamassa jälleen YT:t. Erikoisuutena oli se, että ne käytäisiin ennakoidusti jo kevättä silmällä pitäen. Puheenjohtaja muistutti YT-menettelyn toimintaperiaatteista ja ohjeisti olemaan yhteydessä Niku Tuomistoon
OAJ:ssä. Tehtävämme on aina välillä myös työnantajan mielikuvituksen rajoittaminen.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen

