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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022 
 

Aika ti 17.5.2022  
  

Paikka  Sulva 

 
Puheenjohtaja Kari Nieminen avasi kokouksen. Alkuun annettiin raikuvat ablodit Karille 
kunniakkaasti hoidetusta OAJ:n puheenjohtajataistosta. Mitalisija kovassa seurassa oli 
hyvä saavutus.  

 

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset 
 
Pia Latomäelle oli myönnetty OAJ:n hopeinen ansiomerkki valtuuston kokouksen jäl-
keen olleessa ensimmäisessä OAJ:n uuden hallituksen kokouksessa. Pia oli tosi otettu 
saamastaan tunnustuksesta. Samassa yhteydessä todettiin, että OAJ:n uusi puheenjoh-
taja Katarina Murto oli saanut OAJ:n kultaisen ansiomerkin hetimmiten valintansa jäl-
keen. 
 

Alueyhdistyksen koulutustarjonnasta 2022 
 

Koulutuskalenteri 2022 

Koulutustilaisuudet SYKSY 2022 Aika Paikka Osanottomäärä Hinta 
Jaostojen yhteinen seminaari 2.-3.9.22 Uumaja   
VO-päivät, bussikyyti 24.-25.9.22 Rauma   4000 
Jatko-NOPE 23.-24.9.22 Vaasa     
Eläketietouskoulutus marraskuu Kokkola     
Alueelliset YT-päivät 6.–7.10. Laukaa Peurunka   
Työhyvinvointipäivä yhdistysten aktiiveille 29.10. Kuortane?   
Ammatilliset ja YLL:n eduilta,           
OVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet 

 
Vöyri     
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Hallituksen järjestäytyminen / muutokset 
 

Hallitus on järjestäytynyt toukokuussa 2021. Hallituksen toimikausi jatkuu toukokuun 
2023 uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen saakka. Hallitus päättI seuraavista 
henkilövaihdoksista: VAKA-jaosto oli valinnut jaoston uudeksi puheenjohtajaksi 
1.9.2022 alkaen Marika Horilan. Näin Marikasta tulee tuolloin myös alueyhdistyksen 
varapuheenjohtaja. Jaoston varapuheenjohtajaksi on puolestaan nimetty Minna Herttua-
Niemi samasta päivämäärästä alkaen. Vahvistettiin järjestöassistentin uusi toimenkuva 
eli Niina Suokas on 1.5. alkaen nimetty myös yhdistyksen taloudenhoitajaksi. 

 

Alueyhdistyksen työvaliokunnan ja tiimien jäsenten valitseminen 
 

Valittiin työvaliokunta ja seuraavat tiimit sekä velvoitetaan ne kokoontumaan vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Työvaliokunta ja tiimit voivat kutsua asiantuntijajäseniä kokouk-
siinsa. 

TYÖVALIOKUNTA: 
Pj. + kaikki varapj:t + sihteeri + alueasiantuntija + tiedottaja + järjestöassistent-
ti/taloudenhoitaja 

TIEDOTUSTIIMI: 
Tiedottaja Heli Katajamäki, YLL, pj. 
Mikko Metsäranta, YSI 
Minna Herttua-Niemi, VAKA 
Merja Tomperi-Olkkonen, OAO 
Anne Hautala, YSI 
Jessica Krohn, FSL 
   
Alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin kutsuttavat 
 
Päätös: Kutsutaan varsinaiset jäsenet, toimihenkilöt, alueasiantuntija, toimialueelta vali-
tut OAJ-valtuutetut ja järjestöassistentti. Lisäksi voidaan erikseen kutsua asiantuntijoita, 
joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. SOOLin edustaja kutsutaan jatkossa automaattisesti 
OAJ Pohjanmaan hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. 
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Alueyhdistyksen järjestövalmiusorganisaatio 
 

Valitaan seuraava järjestövalmiusorganisaatio: 

 Järjestövalmiuspäällikkö Kari Nieminen 

 Varajärjestövalmiuspäällikkö Margareeta Verronen 

 Järjestövalmiustiedottaja Heli Katajamäki 

 Järjestövalmiustalouspäällikkö Niina Suokas 

 Järjestövalmiusvartiointipäällikkö Kyösti Pihlajamäki 

 Järjestövalmiuspääpaikka OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto, Vaasa 

 
Viestintä 
 
Todettiin, että SOME-päivät onnistuivat hienosti. Vastaavalla konseptilla saattaisi olla 
tarvetta myös esim. paikallisyhdistysten tiedottajille, puheenjohtajille ja sihteereille.  Sih-
teeri ehdotti, että voisiko yhdistys ajatella tiedottajan rinnalle nuorta SOME-vastaavaa. 
Päätettiin, että työvaliokunta kehittelee ajatusta edelleen.  

 
Ajankohtaiset asiat 

- Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista/Kari Nieminen  
- Alueasiamiehen akuutit/Pia Latomäki 

 

Kari kertoi tarkan eritellysti sopimusesityksen nykysisällöstä sekä Tehyn ja Superin tak-
tisista liikkeistä. Kunnallinen pääsopimus on myös irtisanottu eli ketkä sopii ja mistä so-
pimuksista sovitaan, täytyy myös sopia uudestaan. Kari avasi myös sopimusesitykseen 
sisältyvän palkkaohjelman sisältöä. Aika paljon olisi tulossa paikallisesti sovittavaa ra-
haa. Kokousväki kuuli myös tekstikysymysten sisällöstä esim.  

VAKA-opettajien kelpoisuuden huomioiminen palkkauksessa, apulaisjohtajien oma hin-
noittelutunnus, tutorointi/mentorointi mahdollisuus 76 h/lukuvuosi ja kiertävän opettajan 
huojennuksen tuleminen myös tuntiopettajille sekä oppilaitosten etäisyysrajan muuttu-
minen yhdestä kilometristä kahteen kilometriin.  

Pia kertoi, että oli osallistunut OAJ:n hallituksen ensimmäiseen kokoukseen. Seuraava 
kokous on tällä viikolla keskiviikkona tai torstaina riippuen neuvottelutilanteen kehittymi-
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sestä. Juuri valitut valtuutetut Tiina Hagström, Pia Latomäki ja Paula Kotirinta kertoivat 
omia tuntojaan ensimmäisestä valtuuston kokouksesta. Alueyhdistyksen me-henkeä 
nostattaneen puheenvuoron pitivät Pia ja Paula. Puheenvuorossa tehosanat olivat 
ranskaksi.  

Keskiviikkona on OAJ:n Sauna-livessä tavattavissa yhdistyksen uusi puheenjohtaja. 
Aluetoimijakeskustelut käydään niin ikään keskiviikkona. Meitä edustaa alueasiantuntija 
ja puheenjohtaja. Etänä OAJ:n edustajien kanssa käytävissä keskusteluissa käydään 
läpi alueen toimintaa viimeisen toimikauden osalta. Konferensseja aiotaan pitää ensi 
vuonna isommilla alueilla eli Kokkolassa, Vaasassa ja Seinäjoella. Se ei kuitenkaan es-
tä myöskään pienempien konferenssien järjestämistä.  

 
Hallituksen ja työvaliokunnan kokoukset 
 
Syksyn OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokoukset: 

– to 8.9. Seinäjoki 
– ti 1.11. Härmä 

Työvaliokunnan kokoukset ovat 23.8.,10.10. ja 8.12. 

 


