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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN ETÄKOKOUS  

9.3 2021 

 

 
Talousasiat 

Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki kertoi, että rahaa on riittävästi toiminnan pyörittämiseen 

 
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset 
Päätettiin myöntää Margareetta Verroselle OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin 
lehvin. 

 
Alueyhdistyspuheenvuoro kevätvaltuustoon 2021 
Aiheeksi valittiin tämän hetken kuuma peruna eli järjestörakenteen uudistaminen 
alueelliselta näkökannalta katsottuna. Valtuutetut valmistelevat puheenvuoron 
huhtikuussa yhteisvastuullisesti. 

 
Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta 2021 
 

Koulutustilaisuus KEVÄT 2021 Aika Paikka Osanottajamäärä 

OVTES:n paikallisesta järjestelyerästä koulutus 19.1. Teams 33 

Asiaa paikallisille aktiiveille  12.-13.2.2021 Kuortane 21 

VAKA-koulutus ruotsinkielisille opettajille 11.3. Teams   

Taloudenhoitajien koulutus  17.3. Teams   

Eduilta nuorille opettajille  maalis-huhti etä   

Vakan esimiehille, vara- ja apulaisjohtajille sekä 

luottamusmiehille 

22.3. etä   

Jäsenilta Vakan opettajille (OVTES siirto)       

Ammatilliset ja YLL:n eduilta,         

Alueelliset luottamusmiespäivät 12.-13.4. Teams   

Valmistuvien infot       

Väli-Suomen tapaaminen       
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KVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet   Vöyri   

Koulutustilaisuudet SYKSY  Aika Paikka   

Liikettä keholle syksylle     

Yleisöluento       

Eläketietoisuus   Kokkola   

Työssäjaksaminen       

VO-päivät, bussikyyti   Rauma   

Ajankohtaista ammatillisille, työhyvinvointi syksylle Malkamäki   

YSI-seminaari       

YLL/ammatillisten yhteinen ilta       

jäseniltoja tarpeen mukaan       

YT-päivät (Pia) 11.-12.11. etä Helsingistä   

 

1.3. aloittanut uusi koulutussihteerimme Maria Mäkynen-Siipola esittäytyi hallitukselle. 
Koulutustiimiin kuuluvat tällä hetkellä  koulutussihteerin lisäksi järjestöassistentti, 
alueasiamies, NOPE-kouluttaja ja yksi edustaja kaikista jaostoista. Puheenjohtaja 
kutsutaan myös kokouksiin asemansa nojalla. Käytiin läpi yllä näkyvää 
koulutuskalenteria ja tehtiin siihen tarkennuksia. Kovasti on toivetta tullut 
työhyvinvoinnillisen tai pelkästään hyvinvoinnillisen luennon/hetken järjestämiseksi 
etänä. Puheenjohtaja lupasi selvittää  asiaa. OAJ:ltä on toivottu myös etätyön 
verotuskysymyksiin keskittyvää koulutusta. Lisäksi päätettiin tarjota jäsenistölle  Ari 
Haasion tietoverkkojen vaarohin liittyvä etäluento “Verkon vaarat ja niiden ehkäisy “ 8.4 
klo 17.30 alkaen. Syksyn YT-päivät pyritään pitämään lähikoulutuksena Seinäjoella. 

 
OAJ Pohjanmaan vuosikokous 15.4.2021 
Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi toimintakertomus 2020, tilinpäätös 2020, 
toimintasuunnitelma 2021, talousarvio 2021 ja ohjeistukset 2021. Hyväksyttiin nykyiselle 
alueyhdistyksen puheenjohtajalle ostettavaksi työajaksi yksi työpäivä viikossa 30.4.2021 
saakka. Todettiin, että alueasiamiehen sopimus jatkuu 31.7.2021 saakka yksi työpäivä 
viikossa. Vuosikokous päätettiin pitää etänä. 

OAJ Pohjanmaan hallitus 2021-2022 – jaostojen esitys vuosikokoukselle 
Käytiin läpi jaostojen ehdotukset OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraavan 
kaksivuotiskauden jäseniksi ja varajäseniksi. 
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Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen, esimiehet/vaka 
Christel Sandell kertoi, että pieni ydinryhmä oli kokoontunut suunnittelemaan hankkeen 
etenemistä 28.1. 22.3. Timo Mäki luennoi suomeksi aiheesta varallaolo ja oman työn 
rajaaminen. 

 

Vaikuttamistoiminta 
Katsottiin Tussitaikureitten tekemä tilausvideo. Meidän oma suunnittelutiimi Kari, 
Marika, Anne, Pia, Jussi ja Heli sekä Tussitaikuriryhmä saivat kiitosta lopputuloksesta. 
Sanoman tiivistäminen kahteen minuuttiin johti moniin kompromisseihin. Todettiin, että 
videon loppuun on hyvä laittaa vielä yksi ”sivu”, jossa kiteytyvät kuntavaaliteemamme. 
Kansanedustajia oli päästy kohtuudella tapaamaan ja edelleen tapaamisia myös 
valmisteltiin. Maakuntajohtajien tapaaminen järjestetään etänä 7.4. klo 14-16.00. 
Alueyhdistyksestä osallistuvat alueasiamies ja puheenjohtajat. Tiedoksi kokousväelle 
saatettiin se, että Kokkolan yliopistokeskus Chydenius alkaa täydennyskouluttamaan 
VAKA-opettajia Seinäjoella monimuoto-opetuksena.  

 
Kuntavaalivideo 2021 
Tussitaikureilta tilattu kuntavaalivideo julkaistaan vuosikokouksen yhteydessä 
15.4.2021. 

Ajankohtaiset asiat 
Kari Nieminen kertoi OAJ:ssä valmisteilla olevasta nykyiseen vuosityöaikakokeiluun 
verrattuna järkevämmästä  työaika- ja palkkausjärjestelmästä sekä 
alueverkostomallista. 

Pia Latomäki kertoi pääluottamusmiehille ja puheenjohtajille tehdystä kyselystä koskien 
henkilökohtaisten lisien maksatusta.  

Kuntapäättäjille tehdyn kyselyn materiaalit ovat saatavissa Karilta. Kyselyllä selviteltiin 
kuntapäättäjien kokemuksia OAJ:n paikallisesta vaikuttamisesta. 

Tiina Hagström kertoi opettajuuden arvostuskampanjasta. Iso startti pidetään viikolla 12 
teemalla ”Sitoutunut”.  

Hakemus OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen jäseneksi 
Hyväksyttiin OAJ:n Seinäjoen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys OAJ Pohjanmaan 
jäseneksi 1.1.2021 alkaen. 
 
Tiedotteen kokosivat Lasse Mansikka-aho ja Kari Nieminen 


