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OAJ:N Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokous 5/2021

Aika Tiistai 7.9.2021 klo 9.02–15.39
Paikka Vaasa & etäosallistumismahdollisuus

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja taustoitti tulevan syksyn asetelmia. Kunta-alan sopimukset ovat katkolla
helmikuun lopussa eli nyt jo luodaan neuvottelutavoitteita. OAJ:n hallitus on päättänyt,
että järjestetään järjestövalmiusiltoja ympäri Suomea viime neuvottelukierroksen ta-
paan.

Uuden kuntapäättäjät ovat aloittaneet ympäri Suomen 1.8.2021 vastuullisen tehtävänsä.
Vuoden 2023 alusta lukien SOTEn uudistuessa kuntiin jäävät suurimmiksi sektoreiksi
opetus- ja kasvatusalat. Tulevana keväänä on jälleen aika valita uudet OAJ-valtuutetut
tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuustovaalit käydään maalis-huhtikuussa.

Talousasiat

Koronan vuoksi rahankäyttö on ollut viime kuukausina tavanomaista maltillisempaa.
Välitilinpäätöksen mukaan taloustilanne on hyvä. Jaostoilla on niin ikään paljon käyttö-
varaa jäljellä vielä loppuvuoteen.

Päätettiin, että jatkossa maksetaan kaikkiin yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvien mat-
kakulut VES:n mukaan. Lisämatkustajista maksetaan erikseen. Päätös tulee voimaan
heti.

Alueyhdistys on selvittänyt Kuortaneen liikuntahotellin käyttöä yhtenä mahdollisuutena
tukea jäsenistön työhyvinvointia. Todettiin, että voidaan vuokrata viikonloppupaketteja
Kuortaneelta arpapalkinnoiksi esimerkiksi valtuustovaalissa äänestäneiden, vuosiko-
koukseen osallistuneiden tai kuntokampanjaan aktivoituneiden kesken.

Alueyhdistys ei ole maksanut kokouspalkkioita mutta kokouspalkkioiden tärkeys on nos-
tettu esille aiemmassa hallituksen kokouksessa. Alueyhdistyksen hallitus päätti perus-
taa työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimettiin mukaan Kari Nieminen,
Christel Sandell, Heikki Heiskanen, Sirpa Kotamäki ja Kyösti Pihlajamäki.
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Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset

Alueyhdistys esittää OAJ:n hallitukselle, että se myöntäisi Virpi Niemelälle anotun
OAJ:n hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin. Pitkä ammattiyhdistyshistoria oli kerryttä-
nyt Virpille pisteitä huimat 142.

Alueyhdistyksen koulutus syksyllä 2021

Koulutustilaisuudet SYKSY Aika Paikka
Vaka: OVTES suomenkielinen koulutus 24.8. Teams
Vaka: OVTES ruotsinkielinen koulutus 25.8. Teams
Ysi-jaoston palkkausilta. Mistä meille maksetaan? 21.9. Teams/Seinäjoki
KVTES-koulutus ruotsinkielisille pääluottamusmiehille ? Vöyri
Jäsenilta Seinäjoella 5.10.
Jäsenilta Kokkolassa 6.10.
Jäsenilta Vaasassa 7.10.
Eläketietous 4.11. Teams
Ajankohtaista ammatillisille, työhyvinvointi syksy Malkamäki
YT-päivät (Pia) 11.–2.11. Seinäjoki

Muistutettiin siitä, että jaostot järjestäisivät omat tilaisuutensa teemasta ”Opettajan oi-
keudet ja velvollisuudet”. Ideana olisi, että jaostoon kuuluvat yhdistykset kokoontuisivat
omalla paikkakunnallaan katselemaan yhdessä webinaarin ja sen jälkeen keskustelisi-
vat yhdessä.

Alueyhdistys hyväksyi etäkokouksen ja etäkoulutuksen säännöt, jotka käännetään myös
ruotsiksi. Yhdistyksistä on toivottu, että jatkossakin tilaisuuksiin olisi hyvä olla etäosallis-
tumismahdollisuuksia laajan alueemme takia.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat siirtyneet OVTESiin. Vaikka projekti on lopuillaan,
jatkossakin esimiehet tarvitsevat tukea ja apua myös meidän taholtamme.
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Sitoutunut-kampanja 2021: Opettajien arvostuskampanja

Kampanjan tarkoituksena on syksyllä nostaa esille ihmisillä olevia positiivisia muistoja
opettajista ja kiitollisuutta heitä kohtaan. Seuraava kärkiteema julkaistaan 5.10. Hyvänä
vinkkinä yhdistyksille esitettiin, että uusia kuntapäättäjiä voisi kutsua MOP-päivänä tu-
tustumaan päiväkotien ja oppilaitosten arkeen.

Viestintä

Pohjanmaan opettaja ilmestyy vuoden 2022 keväällä printtinä, sillä kyseessä OAJ:n
valtuustonumero. Syksyn 2022 lehti ilmestyy digiversiona. Yhdistykselle on avattu In-
stagram-tili käyttäjänimellä @oajpohjanmaa, jonka kautta on tarkoitus toteuttaa liikunta-
kampanja. Liikuntakampanjan palkinnoksi hankitaan viikonlopun (pe-su) yöpymispaketti
Kuortaneen urheiluopistolle.

Keväällä järjestetään (ainakin) hallitukselle someviestinnän päivät 22.–23.4.2022 Vaa-
sassa. Tiedotustiimi testaa OAJ:n yhdistyksille tarjoamaa Howspace-alustaa.

Alueyhdistys hakee tiedottajaa, joka aloittaa työskentelyn 1.1.2022. Tarkoitus on valita
uusi tiedottaja seuraavassa hallituksen kokouksessa marraskuussa ja pesti alkaa ja
kestää ainakin yhdistyksen vuosikokoukseen huhtikuuhun 2023 saakka.

Vaikuttamistoiminta

Kuntapäättäjille pidetään webinaari, jossa keskitytään opetus- ja kasvatuspuolen käsit-
teistön ja terminologian avaamiseen. Tuntikehys, jakotunti, resurssi, suhdeluku jne. ei-
vät ole selviä asioita esimerkiksi kaikille sivistyslautakuntiin valituille. Tilaisuuden diat
pyritään kääntämään ruotsiksi.

Alueyhdistys pohtii A4-pituisen kirjelmän tekemistä kansanedustajille varhaiskasvatuk-
sen erityisopetukseen liittyvästä lakiuudistukseen. Alueyhdistys pyrkii tapaamaan Vaa-
san vaalipiirin kansanedustajia. Näistä esimerkiksi Antti Kurvinen toimii kulttuuri- ja tie-
deministerinä, Paula Risikko on sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja Pasi Kivisaari sa-
man lautakunnan jäsen kuin myös Mikko Ollikainen sekä Juha Mäenpää varajäsen.
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Ajankohtaiset asiat (kuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista ja
alueasiamieheltä)

Tulevan kevään OAJ:n valtuustovaalit ovat jo luonnollisesti työn alla. Paikalliset vaikut-
tamistilaisuudet voisi hyvin aloittaa alueyhdistyksen tuottamalla Tussitaikureiden toteut-
tamalla videolla. 1.9. alkaen kelpoiset varhaiskasvatusopettajat ovat nyt siis siirtyneet
OVTES:n. Liitteeseen 5 jäi kelpoisuutta vailla olevat hoitajat ja avustavat opettajat. Liit-
teet 3 ja 4 menevät SOTE-sopimukseen.

Alueasiamies nosti esille luottamusmieskirjeissäkin esiin tulleita asioita. VAKA-opettajat
ovat siis vihdoinkin päässeet OVTES:n piiriin 1.9.2021 alkaen. Työsuojeluvaalit työllis-
tävät tällä hetkellä kuntien pääluottamusmiehiä. Jokaisessa kunnassa olisi hyvä kysellä
määräaikaisuuksien perään, jotta ketjutukset saataisiin muutettua vakituisiksi viroiksi.
Kaikkien paikallisten aktiivitoimijoiden tiedot on syytä saada jokaisen työpisteen ilmoi-
tustauluille. Muistutuksena vielä niille, joilla koronarokotukset ovat kesken, rokotukseen
saa mennä työaikana. Alueen järjestämissä konferensseissa on ollut nyt taukoa ja niitä
ollaankin taas pikkuhiljaa järjestämässä. NOPE-koulutukset toteutuvat Seinäjoella 1.–
2.10 ja Vaasassa 29.–30.10. Alueasiamiehen ja puheenjohtajan yhteisvoimin laatima
ajankohtaiskirje on lähtenyt yhdistyksille hiljattain.

MOP-päivä olisi syytä huomioida yhdistysten toimesta jollain tapaa. Niin ikään työpis-
teissä voisi harkita esim. lipun salkoon nostamista asian kunniaksi.  Pia oli lisäksi tehnyt
puhelinkierroksen soittamalla viiden eri kunnan aktiivitoimijoille.

Puheenjohtajan johdolla täytettiin yhdessä OAJ alueyhdistyksille lähettämä kysely alue-
toiminnan kehittämisestä. Vapaaseen sanaan toivottiin mm. kaksikielisyyden parempaa
huomioimista OAJ:n tekemissä kyselyissä ja tiedotteissa, aluetoiminnan uudistamisessa
paremmin huomiota alueiden erilaisuuksiin ja mahdollisiin omiin muutostoiveisiin sekä
parempaa alueyhdistysten osallistamista.

OAJ Pohjanmaa lahjoittaa 1000 euroa Nenäpäiväkeräykseen

OAJ Pohjanmaa osallistuu OAJ Keski-Suomen alueyhdistyksen haastamana solidaari-
suusprojektiin siten, että lahjoitamme 1000 euroa Nenäpäiväkeräykseen.

Kari Nieminen Paula Kotirinta
puheenjohtaja sihteeri


