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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS/TEAMS 

11.1 2021 

 
Talous-ja tietoturva-asiaa 
Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki  toivoi, että yhdistysten  hallituksissa käytäisiin läpi 
OAJ:n tietoturvaohje vuodelta 2018. Alueyhdistyksen toimistolla tietoturvaa on parannettu. 
Sirpa muistutti esim. siitä, että mikäli yhdistyksissä lähetellään tietoja, joissa on jäsen-
temme sosiaaliturvatunnukset mukana, tulisi tiedot lähettää aina salattuina. Puheenjohtaja 
nosti ohjeistuksista esille vielä esim. salasanat ja muistitikkuja koskevat asiat. Alueyhdis-
tyksessä on otettu käyttöön Visma sign eli sähköinen allekirjoitustyökalu. Vuosimaksu käy-
töstä on 96€ Sähköisellä allekirjoituksella hoidetaan aluksi ainakin järjestöassistentin pal-
kanmaksu, tilinpäätösten ja pöytäkirjojen allekirjoitukset. 

 
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen viestinnän kehittäminen 
Yhdistyksen tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho esitteli yhdistyksen päivitetyn viestin-
täsuunnitelman. Pohjanmaan opettaja -lehden kyselyyn on tähän mennessä vastannut 
noin 50 jäsentä ja ainakin heidän joukossaan sähköinen julkaisu saa kannatusta. Todettiin, 
että jatkossa ainakin erikoislehdet esim. valtuustovaalilehti tehtäisiin myös paperisena. 
Tiedotustiimille jätettiin vastuu siitä, että mitkä lehtemme yksittäisistä jutuista julkaistaan ja 
jaetaan sähköisesti myös muiden medioiden kautta. Nyt on otettu käyttöön alueyhdistyk-
sen uudet wordpress-pohjaiset nettisivut. Päivitysoikeudet sivuille on tällä hetkellä järjes-
töassistentilla ja puheenjohtajalla. Todettiin, että viestinnän vuosikello olisi hyvä tehdä 
mahdollisimman tarkaksi. Puheenjohtaja toivoi, että mahdollisimman moni vastaa lehtiky-
selyyn huhtikuun loppuun mennessä. Kyselyn tulokset päätettiin käsitellä toukokuun halli-
tuksen kokouksessa. Hyväksyttiin yhdistyksen viestintäsuunnitelma vuodelle 2021 tehdyin 
muutoksin. Toivottiin, että tiedotussihteeri laatii hallituksen kokouksista tiedotteen yhdis-
tyksille kahden viikon kuluessa kokousten pitämisestä. 

 

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset 
Ansiomerkki- tai mitaliehdotuksia ei ollut. 

 
Valtuustoaloite 
Pohdittiin nousisiko meiltä alueelta jotain asiaa valtuustoaloitteeksi. Aloite on tehtävä ke-
vätvaltuustoa silmällä pitäen maaliskuun puoleen väliin mennessä. Puheenjohtaja muis-
tutti, että valtuustoaloitteen voi tehdä myös paikallisyhdistys tai muu jäsenyhdistys.  
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Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta 2020-2021 

 
Koulutustilaisuus Aika Paikka Osanottajamäärä 

Eduilta Vakan erityisvarhaiskasvatuksesta 14.1. Seinäjoki 35 

Asiaa aktiiveille, järjestökoulutus 14.-15.2. Kuortane 26 

Virkistyspäivä KLL 14.2. Kuortane 30 

Talouskoulutus 11.3. Seinäjoki 22 

Järjestövalmiuskoulutus 5.3. Seinäjoki 62 

Järjestövalmiuskoulutus 17.3. Vaasa peruttu 

Liikettä keholle 28.3. Härmä siirretty 

Golf tai Vaellus kevät/syksy  peruttu 

Valmistuvien infot (paikallisyhdistykset)  Kla, Sjoki  

Työsuojeluilta huhtikuu  peruttu 

Alueelliset luottamusmiespäivät 18.5.-19.5. Helsinki peruttu 

    

Toimijoiden suunnitteluseminaari 4.-5.9. Vaasa peruttu 

Työsuojeluilta 16.9. Kokkola  

Liikettä keholle (siirto keväältä) 19.9. Härmä siirretty 2021 kevät 

Vaka-seminaari 25.-26.9. Härmä siirretty 2021 kevät 

OAO-jäsenilta 29.9. Sjoki/Kla  

NOPE-JATKO koulutus 2.-3.10. Seinäjoki peruttu 

Kuntavaalikoulutus 8.10. etä  

YT-päivät 19.-20.10. Seinäjoki siirretty 2021   

VAKA EDU-ilta 28.10. etä  

Eläkekoulutus 5.11. etä  

Ruotsinkielisten EDU-ilta Vakan esimiehille 11.11. etä  

 

Koulutustilaisuus KEVÄT 2021 Aika Paikka 

OVTES:n paikallinen järjestelyerä 19.1. Teams 

Asiaa paikallisille aktiiveille  
12.-
13.2.2021 Kuortane 

Jäsenilta yleissivistäville opettajilla tammi-helmi  Urpilainen 

Eduilta nuorille opettajille x3  S,V,K 

Taloudenhoitajien koulutus   etä 

Liikettä keholle maalis-huhti  
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Työsuojeluilta   

Oppivelvollisuuden laajentaminen keskustelutilaisuus, 
etä?   

Ajankohtaista ammatillisille, työhyvinvointi  Malkamäki 

Ilta esimiehille Vakan esimiesprojekti   

Jäsenilta Vakan opettajille (OVTES siirto)   

Ammatilliset ja YLL:n eduilta,     

   

Valmistuvien infot   

Väli-Suomen tapaaminen   

KVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet  Vöyri 

 

Koulutussihteeri Monika Koivumäen johdolla keskusteltiin kevään 2021 koulutuksista. 
Hyviä kokemuksia on saatu etäkoulutuksista kuluvan koronajakson aikana. Evästettiin Mo-
nikan kautta koulutustiimiä tilaisuuksiin liittyvin toivein ja näkemyksin. Vaikka haussa on 
uusi koulutussihteeri, niin Monika on luvannut hoitaa tehtävää vielä helmikuun loppuun 
saakka. 

 
Vaikuttamistoiminta 
Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi sitä, miten toiminta-alueemme kansanedustajia on on-
nistuttu tavoittamaan oppivelvollisuusuudistuksen ja muiden ajankohtaisten asioiden tii-
moilta viime aikoina. Osa oli kyennyt järjestämään tapaamisia, osalla asia oli hyvin vireillä 
ja osa oli joutunut peruuttamaan liian pahan koronatilanteen takia tapaamiset. Vielä innos-
tettiin toimimaan asian suhteen aktiivisesti. Puheenjohtaja lupasi olla aktiivinen maakunta-
johtajien tapaamisen järjestelyissä. Tilaisuus pyritään järjestämään maalis-huhtikuussa. 
Alueyhdistystä edustavat tapaamisessa puheenjohtajat ja alueasiamies.  

 
Tussitaikurit / kuntavaalit 2021 
Käytiin evästyskeskustelu siitä, että mitä haluamme Tussitaikurien kanssa tehtävän kun-
tavaalivideon sisältävän. Pohdimme viestin ydinsisältöjä ja sitä kenelle haluamme viestiä. 
Päätettiin, että asiaa vievät Tussitaikureiden edustajien kanssa eteenpäin Kari Nieminen, 
Marika Horila, Margareeta Verronen tai Jussi Kuoppala, Pia Latomäki, Anne Kärki ja osan 
ajasta Heli Katajamäki. Videon valmistuminen kestää noin kuusi viikkoa eli se valmistuu 
helmi- maaliskuun tuntumassa.  
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OAJ Pohjanmaan vuosikokous 15.4.2021 
Päätettiin pyytää OAJ:stä puhujavieraaksi Nina Lahtinen. Pyydetään, että Nina käsittelisi 
puheenvuorossaan lähinnä oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyviä asioita. Vuosiko-
kous on tänä keväänä henkilövalintakokous ja jos halukuutta alueyhdistyksen hallitustyös-
kentelyyn olisi, niin jäsen voi ilmoittaa asiasta jäsenten osalta omille jaostoilleen ja puheen-
johtajaehdokkaat  järjestöassistentille. Todettiin, että koska kyseessä on henkilövalintako-
kous, olisi äänestysteknillisistä syistä paljon helpompaa toteuttaa kokous lähikokouksena. 
Koronatilanteen vaatiessa harkitaan vuosikokouksen osallistujien rajaamista virallisiin ko-
kousedustajiin. 

 
Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen, esimiehet/vaka 
Christel Sandell kertoi, että syyskaudella pidettiin projektin tiimoilta kaksi etäkoulutusiltaa 
toinen suomeksi ja toinen ruotsiksi. 28.1. kokoontuu tehoporukka miettimään tämän vuo-
den toimenpiteitä asian suhteen. Tavoitteena on päästä näkemään ihmisiä kasvokkain. 
 
 

Ajankohtaiskatsaukset 
YLL-jaoston terveiset kokousväelle toi jaoston puheenjohtaja Heli Katajamäki. Yliopis-
tolla oli ollut virtuaalinen etäkokous kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kesken. Kokous 
oli ollut hyvä rento uusi foorumi ajatusten vaihdolle. YLL-jaoston ajankohtaisia asia voi 
lukea Helin kirjoittamasta hiljattain julkaistusta blogi-kirjoituksesta.  

OAO-jaostosta ainoana edustajana oli paikalla Mika Nurminen. Hän kertoi, että jaostolla 
oli ollut tapaaminen joulukuussa. Työhyvinvointi oli noussut keskeiseksi teemaksi loppu-
vuonna ja suunnitteilla onkin työssä jaksamiseen liittyvää koulutusta. Sopimusmuutoksiin 
liittyvä koulutus oli ollut hyvä. Vuosityöaika keskusteluttaa edelleen ammatillisia opettajia. 
Oppilaitokset, kun siirtyvät siihen eri rytmissä. Mika totesi, että oman kokemuksensa mu-
kaan uuden työaikamallin sisään ajamiseen meni noin kaksi vuotta. Mika kertoi vielä, että 
Seinäjoella OAJ:n Seinäjoen paikallisyhdistys on lakkautettu ja tilalle on perustettu kaksi 
uutta yhdistystä eli OAJ Sedu:n paikallisyhdistys ja OAJ Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
paikallisyhdistys. 

YSI-jaoston ja alueyhdistyksen puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi marras- ja joulu-
kuussa pidetyistä jaoston kokouksista. Kokouksissa oli noussut esille mm. työssäjaksami-
nen, kollegoiden näkeminen ja heiltä saatava tuki, järjestelyvaraeräkoulutus koskien erityi-
sesti paikallisia palkkausjärjestelmiä, kuntavaalien huomioiminen paikallisesti, OAJ:n val-
tuustossa esille tulleet asiat, YS-ajan riittävyys, toimijapula, lukioiden koronarahoitustuki 
sekä koronaan liittyvät viralliset ohjeistukset. 
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VAKA-jaoston viimeisin kokous oli ollut lokakuussa. Christel Sandell kertoi, että keskus-
telua oli käyty mm. luennoista, kuntavaaleista, kuntien erilaisista koronaohjeistuksista, ko-
ronan vaikutuksista arkeen ja karanteenissa olevista päiväkodeista. Ensi viikolla on vuo-
den ensimmäinen jaoston kokous. Siellä esille nostetaan mm. päiväkodinjohtajien varalla-
olojärjestelmä, mikä ei toimi. KVTES:n määräyksiä ei noudateta kunnissa. 28.1. kokoontuu 
siis myös VAKA-esimiesprojektia miettimään pienempi ydinryhmä. Järjestelyvaraerän 
osalta tulisi kunnissa huomioida, että varhaiskasvatusopettajat päiväkodinjohtajat ja saisi-
vat ainakin sen osuuden rahoista, mikä heille jaossa olevasta potista määrällisesti kuuluu. 

Kari Nieminen toi terveiset OAJ:n hallituksen joulukuussa olleesta kokouksesta (liite). Kari 
nosti esille mm. pari merkittävää oikeustapausta, joissa väärin perustein tehdyt irtisanomi-
set oli saatu kumottua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Perusopetuksen vuosityöaika-
kokeilut ovat kuihtumassa. Viimeinenkin kokeilu tulee loppumaan vuoden 2023 heinä-
kuussa. Hallitus oli saanut selvityksen ammatillisen puolen vuosityöaikaan siirtymisestä. 
Tulevaisuudessa vuonna 1965 ja sitä nuorempien työntekijöiden osalta eläkeputki tulee 
katkeamaan. Oppivelvollisuuden laajentamisesta oli käyty pitkälliset keskustelut. OAJ tu-
lee antamaan ensi viikon perjantaihin mennessä lausunnon koskien koulutuspoliittista se-
lontekoa. Ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta tulee esitys kevätvaltuustolle. Markku 
Perttunen on nimetty uudeksi OVTES:n neuvottelupäälliköksi tämän vuoden alusta lukien.  

Christel Sandell nosti omassa valmistellussa puheenvuorossaan esille työläät viime kuu-
kaudet. Tuleva kevät ei näytä yhtään helpommalta. Syksyllä astuu voimaan odotettu 
OVTES.n siirtyminen varhaiskasvatuspuolella. Liite G on siis tekeillä ja sen sisältö jää näh-
täväksi. Vieläkään opetushallitus/opetusministeriö ei ole nimennyt niitä kuntia, jotka mää-
rätään ensi syksystä lähtemään mukaan pakolliseen 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun. Oi-
keus oppia –projektin sisällöstä on tulossa julki ensimmäinen väliraportti. HÄTÄTILA on 
niin varhaiskasvatuksen johtajien kuin varhaiskasvatuksen opettajienkin työssäjaksami-
sessa. Kaikki ovat venyneet äärirajoilleen. Christel totesi myös, että jaostolla pitäisi olla 
paremmat yhteydet luottamusmiehiin ja pääluottamusmiehiin, jotka hoitavat heidän jaos-
tonsa alaisten opettajien asioita. Hän muistutti vielä, että ehdottomasti järjestelyvaraerä 
koskee KVTES-puolta ja VAKA-opettajia.   

Alueasiamies Pia Latomäki kertoi, että alueellisesti on paikka paikoin ollut haasteellista 
löytää keskeisiä toimijoita yhdistyksiin. Ilmeisesti nyt kuitenkin kaikissa paikallisyhdistyk-
sissä tilanne on hyvä. Hese Pölönen on pyytänyt OAJ:hin näkemyksiä ammattiyhdistysak-
tiiveilta uuteen arvostushankkeeseen liittyen. Pia muistutti, että kaikki huomaisivat tämän. 
Facebookissa on ensi viikolla tunnin livelähetykset kolmena iltana peräkkäin koskien op-
pivelvollisuusuudistusta. Järjestelyvaraeräkoulutus toteutetaan ensi viikolla etänä 19.1. klo 
17-19. 11.-12.2. on vuorossa koulutusta aluetoimijoille. Helmikuun loppuun saakka kaikki 
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OAJ:n koulutukset toteutetaan etänä. Valittiin alueemme OAJ:n arvostuskampanjan keu-
lakuvaksi Tiina Hagström Kokkolasta. Puheenjohtaja lupasi ilmoittaa valinnan Hese Pölö-
selle. 

 
OAJ:n Pohjanmaan koulutussihteerin valinta 

Koulutussihteerin avoinna olleeseen toimeen oli 9.12.2020 mennessä hakenut ainoastaan 
yksi henkilö. Työvaliokunta päättä joulukuisessa kokouksessaan jatkaa hakuaikaa tammi-
kuun loppuun saakka, ja nyt hakijoita on kaksi. Nykyinen koulutussihteeri Monika Koivu-
mäki on lupautunut hoitamaan tehtävää helmikuun loppuun saakka. Uusi koulutussih-
teeri aloittaa siis tehtävässään 1.3.  

 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33. 

 

 

Kokoustiedotteen laativat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen 

 

 


