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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

to 24.3.2022 klo 8.30–15.05

Paikka

Kokkola

Talousasiat
Päätös: Käytiin läpi talousasioita taloudenhoitaja Sirpa Kotamäen johdolla. Päätettiin
esittää vuosikokoukselle yksittäisten toimihenkilöiden palkkioiden pitämistä ennallaan
vuonna 2022, koska palkkioihin tehtiin juuri vuonna 2022 indeksitarkistukset.
Ehdotetaan vuosikokoukselle, että tämän vuoden alusta lukien hyväksytään maksettavaksi jonkun koulutuksen vetovastaajaksi määrätylle henkilölle alle viiden tunnin ”iltakoulutuksesta” 50 € ja ”koko päivän koulutuksesta” 100 €.
Todettiin, että olisi asiallista noudattaa OAJ:n viitoittamaa linjausta ja pienentää alueyhdistyksen perimää omaa jäsenmaksua vuonna 2023 0,01 prosentilla eli jatkossa perintäosuutemme olisi 0,02%. Tämä tarkoittaisi euroissa n. 30 000 euron pudotusta jäsenmaksutuloihimme.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset
Päätös: Puheenjohtaja Kari Nieminen kertoi vastaanottaneensa hiljattain OAJ:n hallituksen kokouksessa OAJ:n hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin. Hän myös muistutti, että
yhdistysten olisi todella toivottavaa anoa omille jäsenilleen niin ansiomerkkejä kuin kulttuurin- ja liikunnan hyväksi olevia mitaleja.

OAJ Pohjanmaan vuosikokous 25.4.2021 Härmässä
Päätös: OAJ Pohjanmaan hallitus esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi toimintakertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota kuluvalle toimintavuodella.

Vaikuttamistoiminta
Päätös: Todettiin, että siirretään maakuntajohtajien tapaaminen syksyyn. Toivottavaa
olisi, että mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman moni hallituksen jäsen tapaisi lähialueen kansanedustajia. Alueyhdistys maksaa näissä tilaisuuksissa kahvit tai lounaat.
Puheenjohtaja ja YLL-jaoston puheenjohtaja lupasivat tavoitella yhdessä Antti Kurvista.
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Koulutustarjonta
Alueyhdistyksen koulutustarjonta
Koulutustilaisuudet KEVÄT 2022
Liikettä keholle
Talouskoulutus
SOME viestinnän päivä
OAJ Valtuustovaalikoulutusta
Ajankohtaista ammatillisille, työhyvinvointi
Työhyvinvointi (kaikille?)
Seminaarimatka hallitukselle
Esimiesillalliset (OAO ja YLL, VAKA,YSI)
Edunvalvontailtoja uusista sopimuksista tarpeen
mukaan
SYKSY 2022
VO-päivät, bussikyyti
Jatko NOPE
Eläketietouskoulutus
Alueelliset YT-päivät

Aika
2.4.
12.4.
22.–23.4.

Paikka
Härmä
Vaasa/Teams
Vaasa

Osanottomäärä

Kevät 2022

Malkamäki
Riitta Malkamäki
25. –28.5.2022 Nauvo

24.–25.9.22

Rauma

marraskuu
6.–7.10.

Kokkola
Laukaa

Peurunka

Ajankohtaiset asiat
Kari Nieminen on asettunut mukaan OAJ:n puheenjohtajakilpailuun tässä vaiheessa
viiden muun ehdokkaan kanssa. Puheenjohtajakandidaatit esittäytyvät 7.4. OAJ:n keskustelufoorumilla Saunassa. Heillä on myös 11.4. Helsingissä ja 12.4. Tampereella järjestettävät vaalipaneelit, jotka striimataan, mutta joihin myös live-yleisöllä on mahdollisuus osallistua. Lisäksi luonnollisesti puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät ja ovat uusien valtuutettujen tentattavana Akava-talossa. Myös eri opettajaryhmät ovat kutsuneet
ehdokkaita näytille omiin tilaisuuksiinsa. Kari kiitti lämpimästi jo tässä vaiheessa
alueyhdistystä saamastaan tuesta asian tiimoilta.
Valtuustovaalien sähköinen ennakkoäänestys on nyt pidetty. Äänestysprosentti oli matalin FSL:llä eli 17,3 ja korkein OAO:lla eli 28,38. Koko valtakunnan keskiarvo oli ennakkoäänestyksessä 27,7% ja OAJ-YSI Pohjanmaan hyvin lähellä tätä 27,45%. Vaalin lopputulosta täytyy kuitenkin vielä jännittää, sillä varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.4. Puheenjohtaja ja vaalisihteeri toivoivatkin, että jokainen yhdistys huolehtii uurnavaaleihin
liittyvät käytännönasiat kuntoon hyvissä ajoin ennen maanantaita. Toivottiin myös, että
yhdistyksen järjestävät porkkanoita äänestysaktiivisuutta lisäämään ja muistutettiin
myös alueyhdistyksen tarjoamista äänestyspalkinnoista.
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Kari kertoi, että huomenna loppuu lausuntakierros opettajarekisterin osalta. Tällä hetkellä asiasta on noin 40 lausuntoa, joista valtaosa on puoltavia.
OAJ:n työhyvinvointirahastoon tuli hakemuksia tänä vuonna noin 200 kpl.

OAJ:n puheenjohtajakampanja
Päätös: Kari poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Päätettiin myöntää Karille
tukirahaa vaalikampanjaan esityksen mukaisesti 3000 €. Avustus myönnetään laskuja
vastaan niin tavaroiden kuin palveluiden ostoon eikä sitä voi käyttää ansionmenetyksiin.
Tukiryhmä (Kyösti, Jaakko, Pia, Heli, Stefan, Christel, Heikki, Jussi ja Paula) kokoontuu
ma 28.3. klo 18.30 alkaen.

Muut asiat: Lahjoitus Ukrainan sodan uhreille
Kuortaneen paikallisyhdistys lahjoittaa Ukrainan lapsille 250 € Unicefin kautta ja on
haastanut muut paikallisyhdistykset mukaan auttamaan. OAJ:n Sedun paikallisyhdistys
on vastannut haasteeseen lahjoittamalla 250 € Unicefin kautta.
Päätös: Alueyhdistys ottaa haasteen vastaan ja lahjoittaa Ukrainan sodan uhreille humanitaarisena apuna 5000 €. Alueyhdistys etsii mahdollisimman arvoneutraalin järjestön, jonka omat kulut ovat mahdollisimman pienet, jotta lahjoitus menisi tuen tarvitsijoille
mahdollisimman täysimääräisenä.

Kari Nieminen
puheenjohtaja

Paula Kotirinta
sihteeri

Heli Katajamäki
puheenjohtaja §13

Christel Sandell
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Säätelä
pöytäkirjantarkastaja
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