
 
 

 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
TEHTÄVÄMME JÄRJESTÖNÄ 
 
Alueyhdistys on tukenut alueen eri opettajaryhmiä niiden edunvalvonnassa ja pyrkinyt edis-
tämään 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.  
 
Vuoden 2020 toimintaa on leimannut koronapandemia monin eri tavoin. Erityisesti kevään 
aikana useita tapahtumia jouduttiin perumaan. Kunta-alan sopimusneuvotteluja valmistau-
duttiin tukemaan järjestöllisin toimin, jonka johdosta järjestettiin koulutusta paikallisyhdistyk-
sille. Marraskuussa Pohjanmaan Kauppakamari huomioi opettajien erinomaisen työn poik-
keusoloissa ja myönsi OAJ Pohjanmaalle Vuoden digiloikkaaja -palkinnon. OAJ Pohjanmaa 
järjesti paikallisyhdistysten aktiiveille koulutusta kuntavaalivaikuttamisesta yhdessä OAJ:n 
toimiston kanssa. Loppuvuodesta alueyhdistyksen katseet suuntautuivat jo kevään 2021 
kuntavaaleihin. 
 
TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNTOON 

OAJ Pohjanmaan alueen OAJ:n valtuutetut ovat välittäneet opettajaryhmien tavoitteita palk-
kaneuvottelijoille. Riittävien resurssien turvaamista opetukselle ja varhaiskasvatukselle on 
pidetty esillä eri tavoin. Paikallisen edunvalvonta- ja vaikuttamistyön tukemiseksi järjestettiin 
alueverkostotapaamisia ja vierailtiin paikallisyhdistysten tilaisuuksissa ja tarjottiin samalla 
kahvit. Valtakunnallisten asioiden vaikuttavuutta alue- ja paikallistasolla seurattiin ja pyrittiin 
vaikuttamaan alueellisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin. 

Toimintavuoden painopisteenä oli paikallisten toimijoiden tukeminen kymmenissä eri yt-neu-
votteluissa. OAJ Pohjanmaa tekikin OAJ:n valtuustolle valtuustoaloitteen, jossa toivottiin 
OAJ:n lisäävän paikallisten toimijoiden kuntatalouden osaamista. Valtuustoaloitteen joh-
dosta talouteen keskittyvä koulutus tulee olemaan jatkossa osa sopimuskoulutusta.  

OAJ Pohjanmaa on mukana alueellisen edunvalvonnan kehittämisprojektissa. Kaksivuoti-
nen projekti keskittyy alueellamme varhaiskasvatuksen esimiesten koulutukseen ja osaami-
sen kehittämiseen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OAJ POHJANMAA – VAHVA JA ARVOSTETTU ALUEELLINEN VAIKUTTAJA 
 
Päättäjätapaamisilla vaikuttavuutta 
 
Vuosittaiset maakuntajohtajien ja Vaasan vaalipiirin kansanedustajien tapaamiset jouduttiin 
pääosin perumaan koronan vuoksi. Kansanedustajiin oltiin yhteydessä kirjeitse ja sosiaali-
sen median kautta. Lisäksi OAJ Pohjanmaan hallituksen jäsenet vastuutettiin olemaan yh-
teydessä oman alueensa kansanedustajiin loppuvuoden aikana.  
 
OAJ on the road -tapahtumapäivä pidettiin Vaasassa 8.9.2020. Tapahtuman ohjelma jou-
duttiin typistämään. Puheenjohtaja ja alueasiamies tapasivat yhdessä järjestön puheenjoh-
taja Luukkaisen kanssa Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajan sekä laajemmalla alueyhdistyksen 
edustuksella Vaasan kaupungin ja yliopiston johtoa ja median edustajia.  
 
Tehokasta päätöksentekoa 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti 
vasta syksyllä lauantaina 5.9.2020. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua niin paikan 
päällä Vaasassa kuin etäyhteydenkin välityksellä. Tilaisuudessa ei ollut mukana erillistä pu-
hujavierasta OAJ:stä, vaan ajankohtaiskatsauksen piti itse alueyhdistyksen puheenjohtaja 
Kari Nieminen. Kokoukseen osallistui tavanomaista vähemmän virallisia kokousedustajia eli 
vain 24 osallistujaa 175:stä mahdollisesta, ja he edustivat 12 jäsentahoa 34:stä mahdolli-
sesta.  
Alueyhdistyksen hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta, joissa se käsitteli yhteensä 81 
pykälää. 
Hallituksen jäseninä ja varajäseninä olivat seuraavat henkilöt: 
 
Alueyhdistyksen puheenjohtaja  
Kari Nieminen (Seinäjoki)  
Jäsenet:    Varajäsenet:  
YSI: 
Tiina Hagström (Kokkola)   Veli-Matti Kukkola (Kannus) 
Riina Mäkelälammi (Vaasa 27.5. asti) Anne Kärki (Vaasa) 
Felix de Silva (Perho)    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) 
VAKA:  
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 Pia Latomäki, taloudenhoitaja Sirpa Ko-
tamäki, järjestöassistentti Niina Suokas, sihteeri Paula Kotirinta, koulutussihteeri Monika 



Koivumäki, tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho, nettivastaava Antti Hynönen ja liikunta-
vastaava Risto Haverinen. Asiantuntijajäseninä kutsuttiin kokouksiin Timo Rajaniemi 6.5. 
saakka ja Sannasirkku Autio vuoden loppuun saakka. SOOLin edustajana on toiminut Eero 
Koski-Lammi.  
Kaikki alueemme OAJ-valtuutetut ovat myös olleet aina kutsuttuina hallituksen kokouksiin 
eli Kari Nieminen (YSI), Kyösti Pihlajamäki (YSI), Pia Latomäki (YSI), Paula Kotirinta (YSI), 
Maija Huuki-Anthopoulou (YSI), Jaakko Syrjänen (YSI), Inger Damlin (FSL) syksy 2020 asti, 
Linda Felixson (FSL), Martin Ahlskog (FSL), Monika Koivumäki (VOL), Maaret Siltanen 
(VOL), Margareeta Verronen (OAO) ja Jussi Kuoppala (OAO).  
OAJ:n hallituksen jäseninä pääsivät vaikuttamaan alueeltamme Inger Damlin 3.6. asti, Linda 
Felixson 4.6. alkaen ja Kari Nieminen koko toimintavuoden. Pia Latomäki oli niin ikään ni-
mettynä hallitukseen Karin varajäsenenä koko toimintavuoden. 
OAJ:n toimikunnissa vaikuttivat edustajamme vuoden mittaan seuraavasti: tulo- ja palkka-
poliittisen toimikunnan puheenjohtajana Kari Nieminen, Sannasirkku Autio aikuiskoulutus-
työryhmän jäsenenä 15.9. saakka, Martin Ahlskog koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenenä 
15.9. saakka, Kyösti Pihlajamäki koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsenenä 16.9. alkaen, 
Maija Huuki-Anthopoulou koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsenenä 15.9. saakka, Linda 
Felixson tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan varajäsenenä 15.9. saakka, Paula Kotirinta 
tulo-ja palkkapoliittisen toimikunnan varajäsenenä 16.9. alkaen, Jaakko Syrjänen järjestö- 
ja viestintätoimikunnan jäsenenä 15.9. saakka sekä Jussi Kuoppala työhyvinvointiryhmän 
jäsenenä 16.9. alkaen. 
Osallistumisaktiivisuus hallituksen kokouksiin oli seuraava: Kari Nieminen 6/6, Felix de Silva 
6/6, Tiina Hagström 4/6, Marika Horila 6/6, Heli Katajamäki 5/6, Paula Kotirinta 6/6, Pia 
Latomäki 6/6, Kyösti Pihlajamäki 6/6, Marja-Liisa Saariaho 3/6, Christel Sandell 5/6, Seppo 
Säätelä 5/6, Riina Mäkelälammi 4/4, Ossi Viitala 6/6, Margareeta Verronen 5/6, Merja Tom-
peri-Olkkonen 6/6, Linda Felixson 4/6, Simon Ekstrand 4/6, Martin Ahlskog 0/6, Inger Damlin 
0/4, Maija Huuki-Anthopoulou 0/6, Monika Koivumäki 5/5, Jussi Kuoppala 5/6, Maaret Silta-
nen 4/6, Jaakko Syrjänen 4/6, Lasse Mansikka-aho 5/6, Antti Hynönen 5/6, Risto Haverinen 
3/6, Sirpa Kotamäki 5/6, Timo Rajaniemi 2/3, Sannasirkku Autio 0/6, Eero Koski-Lammi 3/6, 
Niina Suokas 6/6 sekä varajäsenet Suvi Isohella 1/1 ja Anne Kärki 1/1. Hallituksen kokouk-
sista ensimmäinen pidettiin pelkästään lähikokouksena, neljä seuraavaa vain etäkokouksina 
ja viimeiseen oli sekä lähi- että etäosallistumismahdollisuus.  
Työvaliokunta kokoontui vuoden mittaan 5 kertaa, koulutus- ja hyvinvointitiimi 3 kertaa, 
koska edutiimin kokousaktiivisuus on viime vuosina ollut heikko, se päätettiin lakkauttaa 6.5. 
alkaen. Siihen mennessä tuo tiimi ei ollut alkuvuotena kokoustanut kertaakaan. Niin ikään 
erillistä liikuntatiimiä ei koettu enää tarpeelliseksi, vaan se sulautettiin 6.5. alkaen koulutus- 
ja hyvinvointitiimiin. 
 
Koulutuksella hyvinvointia ja kestävää kasvua – koulutus osaajien vankka tuki  
 

Koulutustoiminnan organisoimisesta vastasi koulutus- ja hyvinvointitiimi koulutussihteerin 
johdolla. Tiimi kokoontui vuonna 2020 kolme kertaa (10.3., 1.9. ja 10.11.) ja laati esityksiä 
OAJ Pohjanmaan hallitukselle koulutusten järjestämisestä ja materiaalihankinnoista. 
Vuonna 2020 hankittiin tuubihuiveja yhdistyksen logolla, pieniä ja isompia käsidesipulloja 
sekä kertakäyttökasvomaskeja. Koulutusten vähäisyyden vuoksi edellisen vuoden materi-
aalia on runsaasti jäljellä. Koulutustiimin kokoukseen on voinut osallistua etäyhteydellä tai 
tulla paikan päälle. Vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin Härmässä hybridikokouksena, 
toinen kokous Vaasan toimistolla hybridinä ja kolmas täysin etäkokouksena.  Koulutustiimi 
kerää koulutuksiin osallistuneilta palautetta, suunnittelee, arvioi ja kehittää tulevia koulutus-
tilaisuuksia palautteiden perusteella. Koulutusmenetelmiä on kehitetty entistä osallistavim-
miksi (ennakkokysymykset, ryhmätyöt, keskustelupaneelit, lyhyet alustukset, vaihtoehtoja) 
ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviksi. Korona-aikana myös koulutusten osalta tehtiin 



suuri digiloikka. Jo käytössä olleiden sovellutusten lisäksi (Webex-etäyhteysohjelma, Sur-
veypal-kyselypalvelu, Facebook-tapahtumakutsut) koulutuksia ja kokouksia järjestettiin 
Teams-, Zoom- ja Google Meet -sovelluksilla.  
 
Koulutustilaisuuksissa vierailijoina ja luennoitsijoina olivat muun muassa erityisasiantuntija 
Kirsi Sutton OAJ:stä, neuvottelukouluttaja Merja Hanhela TJS:stä, talouskouluttaja Kaarina 
Ryydänniemi Grant Thornton Oy:stä, vaalikoulutuksessa Heljä Misukka OAJ:stä, esimies-
projektissa erityisasiantuntija Timo Mäki OAJ:sta sekä eläketietouskoulutuksessa työmark-
kinalakimies Kai Kullaa OAJ:stä. Asiantuntijoina verkkoyhteyden kautta ammatillisten illassa 
olivat Markku Perttunen ja Pasi Repo OAJ:sta. 
 
Koulutuksissa pääpainona on pidetty edunvalvontakoulutusta, jota on toteutettu laajasti 
koko alueyhdistyksen alueella. Keväällä aloitimme jäseniltakierroksen järjestövalmiudesta 
ja sopimusneuvotteluihin valmistautumisesta, mutta ehdimme pitää vain yhden tilaisuuden 
Seinäjoella. Saimme myös rahaa OAJ:lta osallistuaksemme varhaiskasvatuksen esimiesten 
edunvalvonnan tehostamiseksi järjestettyyn projektiin, jossa ehdimme järjestää kyselyn 
sekä suomen- että ruotsinkielisen tilaisuuden esimiehille. Maaliskuun jälkeen peruttiin tai 
siirrettiin kaikki isot seminaarit ja liikuntakoulutukset. Kaiken kaikkiaan jouduttiin perumaan 
tai siirtämään noin puolet suunnitelluista koulutuksista.  
Koulutuksien järjestämisessä noudatetaan edelleen pitkän tähtäimen koulutussuunnitel-
maa, joka ulottuu vuoteen 2027. Painopiste on siirtynyt enemmän jaostojen itse ehdottamiin 
edunvalvonnallisiin koulutuksiin. Liikuntaan ja virkistykseen järjestettyjä tilaisuuksia on taas 
vähennetty. Koulutuksissa ja eri jaostojen tilaisuuksissa on kuitenkin huomioitu virkistys ja 
työssä jaksaminen eri muodoissa.  
 
Opettajaliikunnassa Liikettä keholle Härmässä siirrettiin vuodelle 2021 järjestettäväksi. Ke-
vään uudistettu kunto- ja hyvinvointikorttikampanja toteutui. KLL:n kanssa järjestettiin hel-
mikuussa opettajille liikunta- ja virkistysilta yhdessä alueen aktiivien kanssa. 

 Alueyhdistyksen koulutustilaisuudet 2020−2021  

Koulutustilaisuus Aika Paikka Osanottajamäärä 

Eduilta Vakan erityiskasvatuksesta 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 
Valmistuvien infot (paikallisyhdistyk-
set) 

 Kokkola 
Seinäjoki 

 

Työsuojeluilta huhtikuu  peruttu 
Alueelliset luottamusmiespäivät 18.5.-19.5. Helsinki peruttu 
Toimijoiden suunnitteluseminaari 4.-5.9. Vaasa peruttu 
Työsuojeluilta 16.9. Kokkola 20 
Vaka-seminaari 25.-26.9. Härmä siirretty 2021 
OAO-jäsenilta 29.9. Seinäjoki/ 

Kokkola 
30 

NOPE-JATKO koulutus 2.-3.10. Seinäjoki peruttu 
Kuntavaalikoulutus 8.10. etä 24 
YT-päivät 19.-20.10. Seinäjoki siirretty 2021 
VAKA EDU-ilta 28.10. etä 27 
Eläkekoulutus 5.11. etä 53 
Ruotsinkielinen EDU-ilta Vakan esi-
miehille 

11.11. etä 15 

 



Ajantasaista viestintää 

Alueyhdistys julkaisi toimintavuoden aikana kaksi Pohjanmaan opettaja - Österbottens lä-

rare -jäsenlehteä. Lehden kevätnumero julkaistiin huhtikuussa printtiversiona ja syysnumero 

joulukuussa pelkästään sähköisessä muodossa yhdistyksen verkkosivuilla.  Jäsenyhdistyk-

sille lähetettiin tiedoksi hallituksen kokousten esityslistat sekä tiedotettiin kokousten päätök-

sistä. Lisäksi alueyhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista tiedotettiin yhdistyksen verkkosi-

vujen (www.oajpohjanmaa.fi) ja yhdistyksen oman Facebook-sivuston kautta. Verkkosivuilla 

olevaan blogiin kirjoittivat toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtaja ja jaostojen pu-

heenjohtajat. Käynnistettiin alueyhdistyksen verkkosivu-uudistus, jonka suunnittelusta vas-

taava työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Tiedotustoimikunta kokoontui niin ikään kaksi ker-

taa. 

Puheenjohtajien blogit 2020 

 

1.1. Kari Nieminen (YSI ), Pisa-tuloksista 

14.2. Margareetta Verronen (OAO), Kaikkien on hyvä olla 

17.3. Heli Katajamäki (YLL), Kohti uutta sopimusta 

20.4. Christel Sandell (VAKA), Varhaiskasvatus- yhteiskunnan selkäranka. 

30.6. Linda Felixson (FSL), Kyselyitä on monenlaisia. 

24.8. Kari Nieminen(YSI), Lomautukset vesittävät OKM:n myöntämät avustukset. 

11.9. Heli Katajamäki (YLL), Koronan vaikutukset ja digivisiot puhuttavat 

17.9. Christel Sandell ( VAKA ), Varhaiskasvatuksen johtajat kovan paineen alla. 

5.11. Margareetta Verronen (OAO), Ammatillinen koulutus- mihin menet? 

15.12. Kari Nieminen (YSI), Opettajan työ sai ansaittua huomiota. 

 
Toimintaa tukeva talous 
 
OAJ Pohjanmaan alueyhdistys ry:n talouteen on vaikuttanut poikkeuksellinen vuosi.  Tili-
kauden 2020 tulos oli merkittävästi ylijäämäinen, mikä johtui pienentyneistä kuluista.  

Yhdistyksiltä poistui vuoden 2020 aikana Katso-tunnisteet, jotka on korvattu Suomi.fi-tun-
nuksilla.  Yhdistyksemme on hakenut syksyllä Suomi.fi-tunnukset toimistoassistentti Niina 
Suokkaalle ja taloudenhoitaja Sirpa Kotamäelle.  Tunnuksilla on valtuutus hoitaa veroasioita 
Omavero-palvelussa.   

OAJ yhtenäisti alueyhdistysten tilikartat, jotka otettiin käyttöön tilikauden 2020 alusta. Yhte-
näisen tilikartan tarkoitus on helpottaa alueyhdistysten talouden vertailua. Vuoden 2020 
budjetti laadittiin vanhalla tilikartalla ja muunnettiin vastaamaan uutta tilikarttaa. Myös tilin-
päätöksessä vuoden 2019 (vertailuvuosi) tilinpäätös muunnettiin vastaamaan uutta tilikart-
taa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oajpohjanmaa.fi/


JAOSTOT 
 
YSI-jaosto 
 
Yleissivistävien opettajien YSI-jaosto kokoontui neljä kertaa toimintakauden aikana (12.3., 
27.8., 3.11. ja 1.12.). Jaosto on koottu alueellisesti niin, että kaikista opettajayhdistyksistä 
tai paikallisyhdistyksistä on ollut mahdollisuus lähettää yksi edustaja jaoston kokouksiin. Li-
säksi kokouksiin on kutsuttu alueen OAJ-YSI:n valtuutetut, alueasiamies sekä pääluotta-
musmies Timo Rajaniemi Kokkolasta.  
 
YSI-jaosto on käsitellyt alueemme ja valtakunnan ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. Kes-
keisinä asioina ovat olleet koronatilanne ja sen vaikutukset opetukseen ja opettajien jaksa-
miseen, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä useissa kunnissa toteutetut yt-neuvottelut 
ja lomautukset. Kokouksissa on käsitelty OAJ Pohjanmaan hallituksen kokouksissa niin 
esille tulevia kuin päätettyjä asioita. YSI-jaosto on kerännyt tietoa koulutustarpeista ja vienyt 
niitä eteenpäin alueyhdistyksen hallitukselle. 
 
Jaosto on pyrkinyt jäsentensä kautta tiedottamaan paikallisyhdistyksiä OAJ:n tavoitteista. 
Lisäksi jaoston jäsenten esille ottamat asiat siitä, mitä maakunnissa tapahtuu tai suunnitel-
laan, ovat tärkeä tietolähde alueyhdistyksen hallitukselle ja muille toimijoille.  
 
YSI-jaosto on myöntänyt avustuksia pedagogisille yhdistyksille.  
 
OAO-jaosto 

OAO-jaoston puheenjohtajana on toiminut Margareeta Verronen. OAO-jaosto on kokousta-
nut neljä kertaa vuoden 2020 aikana. Kokouksista kolme oli etänä (19.5., 31.8. ja 3.12.) ja 
yksi hybridinä (29.9.). Jaosto koostuu kaikista ammatillisista opettajaryhmistä, joita on alu-
eellamme AO, AKOL, TOOL, SKO sekä SMOL. On huolehdittu siitä, että edustus on mah-
dollisimman kattava koko alueeltamme. Jaosto on antanut mahdollisuuden isoille yhdistyk-
sille lähettää kokouksiin pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tai puheenjohtajan sekä 
pienemmille yhdistyksille yhden edustajan.  
 
Vuoden toimintaa ohjasi Covid-19-pandemiasta aiheutuvat rajoitukset ja kokoukset olivat 
etäkokouksina. Markku Perttunen ja Pasi Repo alustivat syksyllä yhden jäsenillan Helsin-
gistä Teams-yhteydellä 29.9.2020. Jäsenet kokoontuivat Seinäjoella ja Kokkolassa saman 
Teamsin ääreen ja osa jäsenistä osallistui kotoa etäyhteyden välityksellä. Jäsenilta käsitteli 
AMK:n ja toisen asteen sopimuksia, ja osallistujilla oli mahdollisuus kysellä ja tuoda esille 
kokemiaan haasteita. Keskustelua käytiin erityisesti ammatillisten opettajien vuosityöajan 
toteutumisesta ja sen hyvin erilaisista tulkinnoista.  
 
Työhyvinvointi ja etäopetuksen myötä työssäjaksaminen oli vuoden yksi kokousten puheen-
aihe. Opettajista moni koki ylittäneensä itsensä ja digitaidot kehittyivät ajan kuluessa. Jois-
sakin oppilaitoksissa annettiin digiopetusta opettajille, mutta liian monessa jäätiin ilman tu-
kea ja opettajat kokivat venyneensä ihan äärimmilleen koronavuoden aikana. Työtaakka 
koettiin liian suureksi, koska esimerkiksi opiskelijoiden harjoitteluiden peruunnuttua opetta-
jille lisättiin teoriatunteja. 
 
VAKA-sektionen 
 

Sektionen representerar alla lärare inom småbarnspedagogik i alla kommuner som ingår i 
OAJ Österbottens Regionförening. I alla kommuner finns det inte lokalföreningar vilket gör 
att medlemmarna måste nås via småbarnspedagogikens lärarföreningar som verkar på 
området. Detta gör att det är svårt att ha koll på hur tex PUU och beredskapstiden förverkli-
gas enligt avtalet eftersom det är svårt att nå förtroendemännen speciellt i dessa kommuner.  



År 2020 blev ett annorlunda och utmanande år för alla. 
14 januari ordnades en föreläsning i Seinäjoki med OAJs sakkunniga Kirsi Sutton (Ajankoh-
taista varhaiskasvatuksesta ja lapsen tuesta). Den enda föreläsningen som kunde ordnas 
på plats detta år. 
Avtalasförhandlingarna (AKTA) följdes aktivt med under våren och till allas vår glädje inne-
höll förhandlingsresultatet bl.a. en överföring från AKTA till UKTA (som förverkligas 1.9 
2021).  
Även ett par lagförändringar trädde i kraft på hösten 2020 (såsom minskade gruppstorlekar 
och återinförandet av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik för barnet). 
Sektionen planerade traditionellt seminarium i Härmä och hade ca 60 anmälningar i sep-
tember men tyvärr måste evenemanget inhiberas pga restriktioner. 
Sektionen planerade ett arbetsseminarium att hållas i augusti men p.g.a. omständigheter 
blev det inte av. 
Sektionens ”Ledarskapsprojekt” förverkligades i en enkätundersökning både på svenska 
och finska bland förmän inom småbarnspedagogiken. 52 personer svarade på enkäten va-
rav 42,3% svenskspråkiga. 13 % av dessa hör inte till OAJ. Två web föreläsningar (en 
svensk11.11 och en finsk 28.10) tillsammans med Timo Mäki specialsakkunning OAJ. 
Sektionen har en planeringsgrupp för detta projekt och har träffats via nätet för planering. 
Sektionen är representerad i OAJs 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 28.1., 31.3., 5.5., 25.8. och 21.10.2020. 
 
YLL-jaosto 
 
OAJ Pohjanmaan YLL-jaosto muodostuu käytännössä Vaasan yliopiston opetusalan yhdis-
tys VYLL ry:n hallituksen jäsenistä. Jaoston edustajat toimivat OAJ Pohjanmaan lisäksi ak-
tiivisesti vaikuttaen myös OAJ:n valtakunnallisessa Yliopistojen opetusalan liitossa YLL:ssä 
sekä Vaasan yliopiston organisaatiossa. Sekä YLL-jaoston että VYLL ry:n puheenjohtajana 
on toiminut Heli Katajamäki. Suvi Isohella on toiminut Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n 
hallituksessa varajäsenenä osallistuen aktiivisesti kokouksiin.  
 
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 yliopis-
ton opetusalanyhdistyksen VYLL ry:n edustajina yliopistokollegiossa toimivat Tony Nyström 
(varsinainen jäsen) ja Suvi Isohella (varajäsen). Tutkimus- ja koulutusneuvostossa edusta-
jana toimivat Tiina Sorvali (varsinainen jäsen) ja Sirpa Kotamäki (varajäsen). Lisäksi Vaasan 
yliopistossa on lukuisia muita työryhmiä, joissa yhdistyksellä on edustus. Yhdistyksen muut 
edustajat eri työryhmissä kerrotaan internetsivuilla osoitteessa https://si-
tes.univaasa.fi/vyll/esimerkkisivu/hallitus/. YLL-jaosto/VYLL ry osallistui OAJ on the Road -
tapahtuman järjestämiseen yhdessä Vaasan paikallisyhdistyksen kanssa. OAJ:n puheen-
johtaja Olli Luukkainen vieraili Vaasan yliopistossa syyskuun alussa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.univaasa.fi/vyll/esimerkkisivu/hallitus/
https://sites.univaasa.fi/vyll/esimerkkisivu/hallitus/


ALUEASIAMIEHEN TOIMINTA 
 

OAJ Pohjanmaan alueasiamiehenä toimii Pia Latomäki (1.8.2019-31.7.2022). Alueasiamie-
hen tehtävänä on olla mukana kehittämässä alueyhdistyksen toimintaa ja alueellista vaikut-
tamista. Alueasiamiehen tehtäviin kuuluu erilaisten alueellisten tapahtumien, kokousten ja 
seminaarien valmistelua, organisointia sekä yhteydenpito eri yhteistyötahoihin, joita ovat 
paikallisyhdistykset, jaostot, OAJ, toiset järjestöt ja alueyhdistykset jne. 
Alueasiamies toimii yhteistyössä erityisesti alueyhdistyksen puheenjohtajan, koulutussih-
teerin ja järjestöassistentin kanssa. Alueasiamiehen työaika on yksi päivä (6h)/viikossa. 
 
 
LUOTTAMUSTOIMET JA TEHTÄVÄT AMMATTIJÄRJESTÖSSÄ 

OAJ Pohjanmaa: 

Kari Nieminen (hallituksen puheenjohtaja, järjestövalmiuspäällikkö ja YSI-jaoston puheen-
johtaja), Margareeta Verronen (OAO, varapuheenjohtaja), Christel Sandell (VAKA, varapu-
heenjohtaja), Linda Felixson (FSL, varapuheenjohtaja), Heli Katajamäki (YLL, varapuheen-
johtaja), Sirpa Kotamäki (taloudenhoitaja), Lasse Mansikka-aho (tiedotussihteeri ja Opinkir-
jon yhteyshenkilö), Monika Koivumäki (koulutussihteeri), Paula Kotirinta (sihteeri), Antti Hy-
nönen (nettivastaava), Pia Latomäki (alueasiamies) ja Risto Haverinen (liikuntavastaava). 

Alueyhdistyksellä on lisäksi työsuhteessa oleva järjestöassistentti Niina Suokas.   

 

OAJ:n valtuusto: 

Martin Ahlskog (FSL), Inger Damlin (FSL) syksy 2020 asti, Kari Nieminen (YSI), Linda Fe-
lixson (FSL), Maija Huuki-Anthopoulou (YSI), Monika Koivumäki (VOL), Paula Kotirinta 
(YSI), Jussi Kuoppala (OAO), Pia Latomäki (YSI), Kyösti Pihlajamäki (YSI), Maaret Siltanen 
(VOL), Margareeta Verronen (OAO), Jaakko Syrjänen (YSI). 

 

OAJ:n hallitus: 

Inger Damlin, OAJ:n hallituksen jäsen 3.6.2020 asti 
Linda Felixson, OAJ:n hallituksen jäsen 4.6.2020 alkaen 
Kari Nieminen, OAJ:n hallituksen jäsen  
Pia Latomäki, OAJ:n hallituksen varajäsen  
 

OAJ:n toimikunnat:  

Kari Nieminen, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen, puheenjohtaja 
Sannasirkku Autio, aikuiskoulutustyöryhmän jäsen syksy 15.9.2020 asti 
Martin Ahlskog, koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen syksy 15.9.2020 asti 
Kyösti Pihlajamäki, koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen alkaen 16.9.2020  
Maija Huuki-Anthopoulou, koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen syksy 15.9.2020 asti 
Linda Felixson, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen syksy 15.9.2020 asti 
Paula Kotirinta, tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan varajäsen alkaen 16.9.2020 
Jaakko Syrjänen, järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen 15.9.2020 asti 
Jussi Kuoppala, työhyvinvointiryhmä alkaen 16.9.2020 
 

 

 



HUOMIONOSOITUKSET 

Ansiomerkit: 
 
OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin: 
Maija Huuki-Anthopoulou, Kannus 
 
JÄSENTILASTO 1.1.2021 
 
Jäsenmäärä yhteensä 7781(-63).  YSI:n osuus 46,01 % (3580 (-19)), OAO:n osuus 16,77 
% (1305 (-69)), FSL:n osuus 21,89 % (1703 (2)), VOL:n osuus 14,84 % (1154 (12)), YLL:n 
osuus 0,35 % (27 (-)), muut 0,14% (11). 
 
Alajärvi 195 (-2), Alavus 178 (6), Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston paikallisyhdistys 35 (1) 
Evijärvi 36 (-), Halsua 11 (1), Ilmajoki 210 (7), Isojoki 17 (-2), Isokyrö 60 (-), Kannus 70 (-1), 
Karijoki 6 (2), Kaskinen 14 (3), Kauhajoki 189 (1), Kauhava 216 (-11), Kaustinen 61 (1), 
Kokkola 930 (-2) (sis. FSL 109), Kristiinankaupunki 85 (2) (sis. FSL 45), Kuortane 67 (-3), 
Kurikka 254 (-1), Laihia 119 (12), Lappajärvi 42 (-6), Lapua 209 (-2), Perho 56 (-4), Pietar-
saari 479 (7) (sis. FSL 270), Seinäjoen kaupungin opetusala 791 (-4), Sedun paikallisyhdis-
tys 280, Seinäjoen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys 122 (-19 entinen Seinäjoen py), 
Soini 36 (2), Teuva 61 (-2), Toholampi-Lestijärvi 58 (-2), Vaasa 1535 (-48) (sis. FSL 323), 
Veteli 49 (2), Ähtäri 61 (-7) sekä  

paikallisyhdistyksettömät: Botnia 88 ja Nordia 89, yhteensä 177 (2), Seinäjoen kauppa- ja 
kulttuuriopettajat 9 (9), FSL:n omat paikallisyhdistykset 956 (2). 

 
 

Seinäjoella 9.3.2021 
OAJ Pohjanmaan hallitus 


