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Hallituksen kokous 6/2021

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokous
Härmässä 2.11.2021
Talousasiat
Käytiin keskustelua alueyhdistyksen vuoden 2022 budjetista. Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki tekee tammikuun hallituksen kokouksen yhteyteen budjettiluonnoksen. Toivottiin,
että budjetissa huomioidaan OAJ Pohjanmaan 15-vuotisjuhla ja alueyhdistyksen hallituksen seminaarimatka. Käytiin keskustelua OAJ:n jäsenmaksun alentumisen mahdollisista vaikutuksista eri tasojen toimintaan ja jäsenmaksuosuuksiin.
Taloudenhoitaja ja järjestöassistentti olivat selvitelleet palkanlaskennan ja kirjanpidon
ulkoistamista 1.1.2022 alkaen. Tarjousten ja yhteydenottojen perusteella yllämainituista
firmoista Administer oli osoittautunut meidän tarkoituksiin paremmin sopivaksi mm.. Hallitus päätti hyväksyä Administerin tarjouksen mm. nykyisen asiakuntansa, asiantuntevuutensa ja selkeämmän hinnoittelunsa ansiosta. Sopimus täytyy olla ensi alkuun ainakin yhden tilikauden mittainen ja siinä täytyy olla kohtuullinen irtisanomisaika. Todettiin,
että pakettia kannattaa tarkistella puolen vuoden käytön jälkeen.
Taloustyöryhmä, johon kuuluivat puheenjohtaja, Kyösti Pihlajamäki, Heikki Heiskanen,
Christel Sandell ja Sirpa Kotamäki, oli kokoontunut 5.10. ilman taloudenhoitajaa. Heidän
ehdotuksensa oli, että ensi vuoden alusta maksetaan läsnäolijoille hallituksen kokouksista, työvaliokunnasta, tiimeistä ja jaostoista 50 €:n kokouspalkkio/kokous. Samalla
luovuttaisiin kokousten lounaspalkkioista. Kokouspalkkio maksettaisiin niin live- kuin
etäkokouksista kokonaisuudessaan, ja sähköpostikokouksista saisi puolet kokouspalkkiosta. Päätettiin esittää kokouspalkkioita vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Tämän
kustannusvaikutus olisi yli 10 000 € vuodessa.
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Alueyhdistyksen koulutustarjonnan suunnitelma vuodelle 2022
Koulutustilaisuudet KEVÄT 2022
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (VAKA)
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (YSI)
Kari "Kape" Aihisen "kokkikoulu" (max. 100 osallistujaa)
OAJ:n valtuustokoulutusta
LM-päivät
Asiaa aktiiveille
Some-viestinnän päivä
Alueyhdistyksen hallituksen seminaarimatka
Liikettä keholle
Talouskoulutus
Ajankohtaista ammatillisille, teemana työhyvinvointi
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (Ammatilliset)
Työsuojeluilta
Esimiesillalliset (OAO ja YLL, VAKA,YSI)
Edunvalvontailtoja uusista sopimuksista tarpeen mukaan
SYKSY 2022
VO-päivät, bussikyyti
Jatko NOPE
Eläketietouskoulutus
Alueelliset YT-päivät
Ammatillisen ja YLL-jaoston eduilta
KVTES-koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet

Aika
Paikka
Tammikuu
Helmikuu
18.2.
Teams

18.–19.3. Vaasa
22.–23.4. Vaasa
26.5.–
29.5.2022
Kevät
2022
Kevät
2022

Malkamäki

24.–
25.9.22

Rauma
Kokkola

Vöyri

Sitoutunut-kampanja 2021, Opettajien arvostuskampanja
OAJ Pohjanmaan osalta Sitoutunut-kampanjaa organisoi Tiina Hagström. OAJ Pohjanmaan Facebook ja Instagram ovat kampanjan pääkanavat, ja teemana on #KiitosOpettaja. Marimekko-paitoja on arvottavina. Nenäpäivään meillä onkin jo päätös alueyhdistyksen osallistumisesta.

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen viestinnän kehittäminen
Hallituksen some-seminaarissa 22.–23.4.2022 tuotetaan lisää sisältöä ja paikalla on
myös 40 Vaasan yliopiston opiskelijaa apunamme opettajineen. Tilaisuudessa myös
kuvataan hallituksen kokouksiin kutsuttavat. Hyväksyttiin tiedottajan esittelemä viestintäsuunnitelma.
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OAJ:n Pohjanmaan vuosikokous 2022
Vuosikokous pidetään Härmässä ma 25.4. klo 17.00 alkaen ruokailulla. Vuosikokous
alkaa klo 18.00.

Vaikuttamistoiminta
Tulossa olevat vaikuttamistilaisuudet
- Koulutustilaisuus kuntapäättäjille ja erityisesti sivistyslautakuntien jäsenille 7.12.
klo 17–18.00 etäkoulutuksena. Aiheena on Talouden vaikutus varhaiskasvatuksen ja opetuksen toteuttamisessa. Etäkokouksen puhujina ovat Seinäjoen pian
eläköityvä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula ja yhdistyksen puheenjohtaja Seinäjoen pääluottamusmies Kari Nieminen. Diat käännetään myös ruotsiksi.
- Kansanedustajien tapaaminen eduskunnassa toteutetaan joulukuussa.

Ajankohtaiset asiat
Alueasiantuntija akuutit/Pia Latomäki
OAJ:n jäsenillat toteutuivat 5.10. Seinäjoella, 6.10. Kokkolassa ja 7.10. Vaasassa. Illoissa valaistiin sopimusneuvotteluihin valmistautumista ja kuultiin jäseniä. Alueasiantuntija
Pia Latomäki on tavannut jäsenistöä eri tilaisuuksissa ja esille oli noussut mm. koronan
jälkihoitoon tarvittavat lisäresurssit, perustyöhön keskittymistarve, oppisen ja kasvun
tukitarpeet, oppivelvollisuuden pidentymisen mukanaan tuomat haasteet. Näitä haasteita ovat esim. lisätarve opettajien määrälle 3-portaisen tuen tuleminen VAKAopetukseen, ammatillisen puolen vuosityöajan herättämät tunteet ja laajennettu oppivelvollisuus.
Mikäli paikallisyhdistys vie Educaan mukanaan kuntapäättäjiä, tulee yhdistyksen olla
yhteydessä Pauliina Viitamieheen.

Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista/Kari Nieminen
Kari Nieminen kertoi, että viimeisin OAJ:n hallituksen kokous lokakuussa oli ollut työntäyteinen. Pöytäkirjaan oli kirjautunut 23 sivua päätöksiä ja 50 liitettä.
Kari kertoi vielä kokousväelle marraskuussa olevan OAJ:n syysvaltuuston käsittelyyn
tulevista asioista. Esillä on mm. ammattijärjestötoiminnan uudistaminen, OAJ:n jäse3

nyyskriteerit sekä jäsenpolku, opiskelijaedustus valtuustossa ja hallituksessa, jäsenaloitteen tekomahdollisuuden käyttöön ottaminen, jäsenmaksun alentaminen jne. Valtuuston
todennäköisesti viimeisessä kokouksessa tullaan päättämään siis laajalla skaalalla monista ajankohtaisista asioista. Kokousväki keskusteli aktiivisesti valtuustoasioista. TUPA-toimikunnassa käsitellään viikon päästä jälleen kerran neuvottelutavoitteita. Kuntapuolen neuvottelut on merkitty alkamaan 11.1.2022 klo 13.00.
Uuden OAJ:n valtuuston kevätkokous pidetään kolmipäiväisenä 9.–11.5.2022. Niin kuin
kuntien luottamusmiesten toimikaudet ovat jatkuneet yhdellä vuodella, niin myös alueasiantuntijoiden toimikausia on pidennetty OAJ:n toimesta vuodella eli 31.7.2023 saakka.

Valtuustovaalit tulossa
Nyt tulevana keväänä on taas aika OAJ:n valtuustovaalien. Valtuutettujen 4-vuotiskausi
alkaa olla lopuillaan ja uusien valtuutettujen ehdokasasettelu on jo alkanut. OAJ Areenasta löytyy hyvää tietoa paikallisyhdistyksille. Valtuustovaaleissa ehdokkaan asiamies
tekee OAJ:n Omat tiedot -kannassa ilmoituksen valtuustovaaliehdokkaasta ja ehdokas
tarvitsee lisäksi kaksi tukijaa. Tämä kaikki hoituu siis sähköisesti.
YSI-jaosto käy näissä vaaleissa sähköisen äänestämisen ohella perinteiset uurnavaalit.
Niina Suokas on lupautunut toimimaan YSI:n valtuustovaalisihteerinä. Ari Rousu on lupautunut OAJ:n vaalia valmistelevan toimikunnan jäseneksi meidän alueemme edustajana. Hänen varajäsenekseen on lupautunut Jaakko Syrjänen.

Muut asiat
Maakunnan yhteistoimintaryhmään eli MYR:iin on Keski-Pohjanmaalle nimetty edustajaksi jo aiemmin Tiina Hagström. Nimettiin nyt vastaavaan Etelä-Pohjanmaan toimielimeen Heikki Heiskanen ja hänen varaedustajakseen Jussi Kuoppala.
Päätettiin järjestää ensi vuonna juhlat alueyhdistyksen 15-vuotisen toiminnan kunniaksi.
Juhlatoimikuntaan nimettiin tässä vaiheessa Kari Nieminen, Pia Latomäki ja Kyösti Pihlajamäki.
Todettiin, että aktiivitoimijamme Linda Felixson on ns. vaihtanut leiriä eli hänet on valittu
Mustasaaren opetuspäälliköksi. Näin ollen hänen täytyy luopua OAJ:n tehtäväkenttään
luettavista edustuspaikoista.
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