TIEDOTE
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
050 470 1199
niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi

OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022
Aika

Ti 11.1. klo 9.00 alkaen

Paikka

Teams (etäkokouksen koronatilanteen takia)

Talousasiat
Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki esitteli budjettiehdotuksen vuodelle 2022. Se oli laadittu vuoden 2021 budjettia mukaillen. Siinä oli huomioitu myös mahdollinen hallituksen
keväällä toteutettava hallituksen jäsenten Nauvon seminaari ke 25.5.-la 28.5, alkuvuoden peruuntunut Educa-tapahtuma ja mahdollisesti tänä vuonna käyttöön otettavat kokouspalkkiot. Vuosikokous päättää tuttuun tapaan budjetista sitten huhtikuussa.
Administeri on alkanut hoitamaan vuoden alusta yhdistyksen kirjanpitoa. Käytössä on
uusi sähköinen laskutusosoite, ja ja jatkossa hallituksen jäsenet hakevat matkakorvaukset eFina-järjestelmän kautta. Toivottavaa on, että hallituksen jäsenet syöttävät viikon
sisällä matkakulujen syntymisestä tiedot järjestelmään. Jaostojen kokouksissa jaostojen
jäsenet merkitsevät edelleen kulunsa matkakorvauslomakkeille. Tämä ei kuitenkaan
koske hallituksen jäseniä näissäkään tapauksissa. Koulutuksissa tilaisuuden päävastuuhenkilö huolehtii matkakorvausten keräämisestä.

Koulutussihteerin tehtävät 1.1.2022 alkaen
Alueyhdistys muuttaa toimintatapaansa niin, että koulutussihteerin tehtävät jaetaan järjestöassistentin ja työvaliokunnan kesken seuraavasti: työvaliokunta suunnittelee koulutukset jaostojen tuella ja järjestöassistentti hoitaa käytännön järjestelyt. Hallitus päätti,
että pyydetään jaostoilta kannanottoja asiaan 7.3. mennessä.
Todettiin, että jokaiseen koulutukseen tulee olla nimettynä yhdistyksen puolesta vastuuhenkilö, joka hoitaa käytännön asioita paikan päällä. Kyseiselle henkilölle täytyy tästä
tehtävästä maksaa asianmukainen korvaus. Jaostot voivat pohtia myös, löytyisikö niistä
koulutusvastaavia. Myös jaostoilta odotetaan jatkossa aktiivisuutta koulutustoiveiden
suhteen. Lisäksi on pohdittava järjestöassistentin toimenkuvaa ja palkkiota koulutussihteerin tehtävästä, joka on lisätehtävä suhteessa aiempiin tehtäviin. Asia palautettiin työvaliokunnan valmisteluun.
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Alueyhdistyksen koulutustarjonta vuodelle 2022
Esitys: hyväksytään alla olevat koulutustilaisuudet:
Koulutustilaisuudet KEVÄT 2022
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (VAKA)
Työsuojeluilta
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (YSI)
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (OAO)
Kari "Kape" Aihinen "kokkikoulu"
LM-päivät
Asiaa aktiiveille
SOME viestinnän päivä
Liikettä keholle
Talouskoulutus
OAJ Valtuustovaalikoulutusta
Ajankohtaista ammatillisille, työhyvinvointi
Työsuojeluilta
Esimiesillalliset (OAO ja YLL, VAKA,YSI)
Edunvalvontailtoja uusista sopimuksista tarpeen mukaan
SYKSY 2022
VO-päivät, bussikyyti
Eläketietouskoulutus
Alueelliset YT-päivät
KVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet

Aika
25.1.
1.2.
3.2.
15.2.
18.2.
9.-10.3.
18.-19.3.
22.-23.4.
2.4.
12.4.

Paikka
Teams
Seinäjoki/Teams
Teams
Härmä
Teams /meiltä 100 hklöä
Helsinki
Vaasa
Vaasa
Härmä
Vaasa/Teams

Kevät
2022

Riitta Malkamäki

24.-25.9.
Rauma
marraskuu Kokkola
6.-7.10.
Laukaa
Vöyri

Sitoutunut- kampanja 2021 - kevät 2022, Opettajien arvostuskampanja
OAJ Pohjanmaan osalta kampanjaa organisoiva Tiina Hagström kertoi kampanjan tilanteesta. Marraskuussa oli ollut hankeen alueverkoston tapaaminen. ”Sitoutunut” ja ”Kiitos
opettaja” -kampanjat olivat saaneet hyvin huomioarvoa ja tykkäyksiä. Seuraava eli kolmas kampanja kaipaa vielä eri puolilta Suomea kampanjakasvoja. Tiina pyysi mahdollisia potentiaalisia nimiä sopivista opettajaehdokkaista pikaisesti itselleen eteenpäin vietäväksi. Kyseessä ei kuitenkaan voi olla valtuustovaaliehdokas. Kolmas teema sidotaan
käynnissä oleviin sopimusneuvotteluihin. Työn arvon pitää näkyä myös tilillä. Neuvotteluissa esitetyt vaatimukset pitää nähdä oikeutettuina. Jäsenyys pitää tuntua houkuttele2
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valta. Tiina pyysi asiasta kiinnostuneita lukemaan kampanjasta lisää OAJ Areenasta.
Kampanjakasvovinkkaukset hän pyysi sähköpostiin tiina.hagstrom@edu.kokkola.fi.
Tiedottaja
OAJ Pohjanmaa on hakenut tiedottajaa kahdesti vuoden 2021 aikana. Ensimmäisellä
kerralla hakijoita oli yksi ja jälkimmäisellä ei varsinaisesti yhtään. Keskustelujen jälkeen
Heli Katajamäki on kuitenkin antanut suostumuksen tiedottajan tehtävään.
Pohjanmaan opettaja -lehti ilmestyy normaalina vuonna kaksi kertaa. Vuonna 2022 järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, jolloin OAJ Pohjanmaa julkaisee vaalinumeron. Vaalinumeron toimittaminen lisää tiedottajan työmäärää selkeästi.
Hallitus päättää valita alueyhdistyksen tiedottajaksi 1.1.2022 alkaen Heli Katajamäen.
Vaikuttamistoiminta
Kuntien lautakunnille järjestettiin suunnitellusti etäkoulutus 7.12.2021. Kari Nieminen
ja Seinäjoen sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula vastasivat koulutuksen sisällöistä. Koulutus todettiin onnistuneeksi, mutta osallistujia olisi mahtunut linjoille runsain
mitoin enemmän.
Kansanedustajien Teams-tapaaminen onnistui hyvin. Läsnä etäyhteydellä oli noin
puolet alueemme kansanedustajista. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja alueemme
jäsenet olivat kaikki paikalla. Palaveri oli lyhyt ja ytimekäs. Puheenjohtaja kertoi vielä
keskusteluun nousseista asioista. Tuntui, että meitä aidosti kuunneltiin ja kuultiin.
Toivottiin myös kuntien valtuustojen ja hallitusten sekä lautakuntien puheenjohtajien
tapaamista syksylle. Ideaa pidettiin hyvänä ja se pyritään järjestämään myös.
Ajankohtaiset asiat
Alueasiamiehen akuutit. Alueasiantuntija Pia Latomäki aloitti ajankohtaisosuuden. Kevätlukukausi alkoi nyt sekavissa tunnelmissa. Omicron muunnoksen leviävyys arveluttaa. Opettajien kannat etäkoulusta ovat sekä negatiivisia että positiivisia. Osaa pelottaa
töissä olo terveyden/sairastumisen uhalla. Jännittyneenä odotetaan mitä kevät tuo tullessaan. Myös henkilöstön riittävyys mietityttää.
Tänään on pyörähtänyt käyntiin kevään sopimuskierros. OAJ:n keskeisenä tavoitteena
on mm. palkkaohjelman aikaan saaminen. Educa-messut ja risteily siirtyvät vuoteen
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2023. Tänään tulee päätös, että mitä Pohjanmaan 12.2. suunnitelluille opettajapäiville
tapahtuu. Luultavaa on, että Helsinkiin suunnitellut aluetoimijoiden päivät 14.-16.2. pidetäänkin etänä. Nähtäväksi jää, että miten käy Vaasaan suunnitellun Asiaa aktiiveille –
tilaisuuden 18.-19.3.
Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista. Kari Nieminen nosti
omassa esityksessään esiin viime aikaisia TUPA- toimikunnan ja OAJ:n hallituksen käsittelyssä olleita asioita. Taas oli ehtinyt tapahtua paljon niin sopimusedunvalvonnassa,
koulutuspolitiikassa, järjestöasioissa ja viestinnässä. Neuvottelutavoitteet oli asetettu
tuleviin sopimusneuvotteluihin, OAJ:n kannanotto oli annettu etäopetuksen puolesta
työntekijöiden ja oppilaiden terveyttä ajatellen, kolmansien rokotusten ja parempien
maskien tarpeellisuutta oli nostettu esiin.
Kari myös referoi syysvaltuuston tapahtumia. Tarkemmin hän kertoi esim. jäsenmaksun
alenemiseen liittyneistä seikoista, SOOL:n jäsenten jäämisestä ilman täysivaltaisuutta
niin OAJ:n valtuustossa kuin hallituksessakin ja ammattijärjestön uudistushankkeen lähes täydellisestä kokoon kuihtumisesta. Stefan kysyi vielä, että miten muualla on toimittu, jos joutuu opettamaan hybridinä. Jossain oli päädytty paikallisesti ratkaisuun, missä
tuolloin maksettiin OTO-korvaus.
Keskusteltiin vielä siitä, että koska Olli Luukkainen on ilmoittanut olevansa asettumatta
ehdolle OAJ:n tulevassa puheenjohtajavaalissa, niin voisiko OAJ Pohjanmaa pyytää
jotain henkilöä järjestön puheenjohtajaksi. Vastaus oli, että alueyhdistys voi näin tehdä.
Kari Niemiseltä kysyttiinkin oitis, ryhtyisikö hän ehdokkaaksi.
Muut asiat
Arvotaan liikuntakampanjan palkinto Kuortaneen viikonloppu kahdelle tai kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle 11.-13.3.2022. Palkinnon voitti Irene Turenius.
Pohdittiin pitkään, että miten saadaan valtuustovaaleissa aikaan hengen kohotusta ja
äänestysaktiivisuuden nostoa. Päädyttiin siihen, että palkitaan kahdessa sarjassa siten,
että toiset palkinnot koskevat alle 50 hengen paikallisyhdistyksiä ja toiset yli 50 hengen
paikallisyhdistyksiä äänestysprosentin mukaan. Annetaan tukea työhyvinvoinnin tukemiseen kuittia vastaan 3 €/yhdistyksen jäsen, mutta kuitenkin minimissään 15 0€. Lisäksi palkitaan arpomalla yht. kolme muuta äänestänyttä n. 100 €:n lahjalla tai lahjakortilla. Tämä asia pitää vielä selvittää verotukselliselta kannalta. Nämä palkinnot menevät
valtakunnallisten vaalipiirien äänestäjille.
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