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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2022 
 

Aika To 8.9.2022 

Paikka  Seinäjoki 

 

Talousasiat 

Valitettavasti oli todettava, että tilaisuuksia on jouduttu peruuttamaan huonon osallistu-
misaktiivisuuden vuoksi. Luonnollisesti rahaa jää säästöön peruuntuneiden tilaisuuksien 
takia.  

Järjestöassistentti Niina ja puheenjohtaja Kari Nieminen olivat olleet Administerin 
kanssa etäpalaverissa puolen vuoden käyttökokemuksen jälkeen. Käytänteet vielä kan-
gertelevat.  

Puheenjohtaja muistutti, että yhdistys noudatti viime vuosikokouksessaan emo-OAJ:n 
mallia ja alensi omaa jäsenmaksuaan 0,03 prosentista 0,02 prosenttiin ensi vuoden 
alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksemme saama jäsenmaksupotti 
pienenee kolmanneksella eli noin 90 000 eurosta noin 60 000 euroon. Kari selvensi, 
että noin 4000 euron kuukausipalkkaa saavalla henkilöllä pienennys tarkoittaa verojen 
jälkeen noin viiden euron jäsenmaksualennusta alueyhdistyksen jäsenmaksuosuudesta.  

 
Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset 
 

Kokoukseen ei ollut tullut käsiteltäväksi yhtäkään ansiomerkki- tai mitaliehdotusta. Pu-
heenjohtaja toivoi, että yhdistykseen viedään viestiä asiasta, että merkkejä ja mitaleja 
anottaisiin ansioituneille henkilöille. Hän nosti esille erityisesti luottamusmiehet, työsuo-
jeluvaltuutetut ja paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet, joille kertyy aktiivisuuspisteitä 
paikallistasolla. Ensi vuonna on luottamusmieskaudet jälleen katkolla ja huomioiminen 
onnistuu vain, mikäli henkilö on vielä mukana työelämässä eli ajoissa anomukset tänne 
alueyhdistyksen hallituksen käsiteltäviksi. 
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Alueyhdistyksen koulutuskalenteri 2022    

    

Koulutustilaisuudet  Aika Paikka 
Osanotto-
määrä 

SYKSY 2022       

Jaostojen yhteinen seminaari/Peruttu 2.–3.9.22 Uumaja  
OAO-jaoston jäsentapahtuma 16.–17.9. Härmä  

VO-päivät, bussikyyti 24.–25.9.22 Rauma   

Jatko-NOPE 23.-24.9.22 Vaasa   

Ruotsin kielen koulutus 30.9.–1.10. Vaasa  

Eläketietouskoulutus 7.11.2022 Kokkola   

Alueelliset YT-päivät 6.–7.10. Laukaa Peurunka 

Työhyvinvointipäivä yhdistysten aktiiveille 29.10. Kuortane  
Työhyvinvointipäivä ruotsinkielisille       

Edunvalvontatilaisuus ruotsinkielisille    

Yleisöluento Arto O.Salonen 22.11. Teams  

 

YLL-jaoston puheenjohtaja Heli Katajamäki on valmistellut alueyhdistyksen yleisöluen-
toa. Alueyhdistys järjestää ti 17.1.2023 Vaasassa hybridimuotoisena yleisöluennon, 
jonka aiheena on työhyvinvointi kokonaisvaltaisesti eli pikemminkin oman elämän hyvin-
vointi ja hallinta. Luennon aiheena on talous, talouden hallinta ja sijoittaminen. Luennon 
pitää professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta.  

Suunniteltuun ruotsin kielen koulutustilaisuuteen oli tullut vain vähän ilmoittautumisia ja 
siksi kutsuttujen ryhmää laajennettiin paikallisyhdistysten ja opettajayhdistysten hallituk-
sen jäseniin.  

Päätettiin pitää jaostojen yhteinen seminaari Kokkolassa helmikuussa samassa yhtey-
dessä, kun OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto saapuu aluekiertueelle Pohjanmaalle. 
Jaostojen jäsenet osallistuvat edellisiltana iltatilaisuuteen ja tapaavat näin puheenjoh-
taja Murron. Seuraavana päivänä on vuorossa jaostojen yhteinen seminaari.  

Todettiin, että jokainen jaosto järjestää helmikuun loppuun mennessä ”Mistä meille 
maksetaan” -tilaisuuden.  

YLL-jaosto on järjestämässä illallisen/koulutustilaisuuden Kyrö Distilleryssä tammi-
kuussa 2023, jonne OAJ Pohjanmaan hallituksen kokoukseen kutsuttavien osallistumis-
kulut korvataan.  
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Päätettiin järjestää eduskuntavaalien avauskampanja paneelikeskustelun merkeissä 
Kauhajoella.  

Päätettiin muuttaa ohjeistusta ja pienentää 100 km:n omavastuuosuus 50 km:n esim. 
eläketietous- ja Liikettä keholle -koulutusten, yleisöluentojen ja virkistyspäivien osalta. 
50 kilometrin ylimenevät kilometrikorvaukset maksetaan VES:n mukaan kaikille tilai-
suuksiin osallistuville jäsenille, joskin yhteiskyytien suosimista toivotaan noudatettavan.  

 
Viestintä 
 
Keskusteltiin laajasti viestintäasioista. Mietittiin somevastaavien määrää, työn sisältöä ja 
postausaktiivisuutta. Todettiin, että vastuuta someviestinnästä voidaan jakaa useam-
mallekin henkilölle. 

Toukokuussa pidetyssä Väli-Suomen alueyhdistysten tapaamisessa Rautavaarassa oli 
virinnyt idea neljän alueyhdistyksen tuottamasta yhteisestä vaikuttamisvideosta edus-
kuntavaalivaikuttamista silmällä pitäen. Videon sisältöajatuksena on ”Mitä hyvää saa-
daan aikaiseksi, kun huolehditaan niistä, joilla menee nyt vähän huonommin.” Video tul-
laan toteuttamaan ammattimaisesti. Päätettiin osallistua videon toteuttamiseen ja mak-
saa sen kuluista neljäsosa eli noin 1500–2500€. Niin ikään kaksikielisyyttä ajatellen 
alueyhdistyksemme maksaa tekstien käännöstyön ruotsiksi.  

 

Sitoutunut-kampanja 2022, Opettajien arvostuskampanja 
 
Kampanja tavoitti keväällä yli puolet suomalaisista ja saavutti varmasti tavoitteen eli li-
säsi opettajien arvostusta. OAJ Areenassa on hankkeen viimeinen päivitys toukokuulta 
löytyy osoitteesta https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=79659936 

 
Vaikuttamistoiminta 
 
Seuraavat vaikuttamistilaisuudet ovat toteutuneet/tulossa: 

- Opetusministeri Li Anderssonin Teams-tapaaminen 5.9. 
- Maakuntajohtajien tapaaminen (syksyllä Härmässä) 
- Kansanedustajien tapaaminen Helsingissä ke 14.9.2022 klo 15.00  
- Eduskuntavaaleihin valmistautuminen 

 
OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja ja jaostojen puheenjohtajat osallistuivat etäpalaveriin 
keskustelemaan ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Koska opetusministeri Li 

https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=79659936
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Andersson oli sairaana, hänen erityisavustajansa vievät Kari Niemisen, Pia Latomäen, 
Mika Nurmisen, Marika Horilan, Heli Katajamäen ja Paula Kotirinnan esiin nostamat alu-
eella tällä hetkellä puhuttavat koulutuspoliittiset asiat tiedoksi ministerille. Yleisesti todet-
takoon, että monet koulutuspoliittiset asiat jäävät seuraavan hallituksen päätettäväksi. 

Alueen viestinviejiksi lähtevät Helsinkiin melkein samat edustajat kuin opetusministerin 
erityisavustajien etätapaamiseen olivat osallistuneet. Ainoana poikkeuksena oli ammatil-
listen opettajien edustajan vaihtuminen Mikasta Jussi Kuoppalaan. Todettiin, että alu-
eemme kansanedustajat ovat hienosti edustettuina Paula Risikon johtamassa sivistys-
valiokunnassa. 

Mietittiin eduskuntavaalivaikuttamista. Varsinainen vaalipäivä on siis 17.4.2023. Järjes-
tetään Kauhajoella vaalipaneeli vuoden 2023 alussa. Tavoitteena on saada puoluetoi-
mistojen kautta yksi edustaja jokaisesta puolueesta mukaan paneeliin. Tilaisuus stree-
mataan ja ladataan YouTubeen. Keskusteltiin myös mahdollisesta lehtijutusta/juttusar-
jasta, jossa toimittaja jalkautuisi koulun arkeen.  

 

Ajankohtaiset asiat 
 

Alueasiantuntija, OAJ:n hallituksen jäsen Pia Latomäki toi ajankohtaisia terveisiä niin 
alueelta kuin valtakunnantasoltakin. Työ- ja virkaehtosopimuksista on koulutusta luotta-
musmiehille. Kiertäville erityisopettajille sopimus toi mukanaan muutoksia, mutta palkka-
ohjelma on saanut kiitosta. OAJ:n Sauna jatkuu ja Pia toivoi jokaiselta innokasta osallis-
tumista sen puitteissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Hän toivoi myös, että paikallisyhdistyk-
sissä mainostetaan ja muistutetaan tästä kanavasta. Puheenjohtaja Katarina Murto on 
ottanut käyttöön viikkoviestit, jotka lähtevät valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja toimis-
ton väelle. Järjestön puheenjohtajan toiveena on myös valtuutettujen entistä aktiivi-
sempi toiminta omilla alueillaan. OAJ:llä on nykyään valtuustoaloitteen rinnalle tullut 
myös jäsenaloitemahdollisuus.  

Hankaluutena kuitenkin jossain päin Suomea on ollut se, että heitä ei kutsuta esim. 
alueyhdistyksen hallituksen kokouksiin tai vierailemaan paikallisyhdistyksissä. Tästä 
mahdollisuudesta voisi muistuttaa myös meidän alueemme paikallisyhdistyksiä. Alueyh-
distyksen hallituksen osalta meillä valtuutetut ovat aina hallituksen kokousten kutsutta-
vien listalla, mutta osa valtuutetuista osallistuu kokouksiin silti todella harvoin.  

Eduskuntavaalivaikuttamiseen toivotaan alueyhdistyksiltä voimakasta panosta. OAJ jär-
jestää myös asian tiimoilta alueella vaalikoulutusta. Maakuntakonferensseilla pyritään 
tavoittamaan useampia paikallisyhdistyksiä, mitä aiemmin pienemmillä konferenssialu-
eilla on tehty. Tilaisuudet toteutetaan Kokkolassa 27.9., Vaasassa 3.10. ja Seinäjoella 



 

 
 

TIEDOTE 
 

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

 

          

 

5 

 

2.11. Pienempi Keski-Konferenssi on Kurikassa 29.9. Katarina Murto saapuu vieraak-
semme Kokkolaan 16.2.2023.  

Educa-messut ja toivottavasti myös risteily toteutuvat tammikuun viimeisenä viikonlop-
puna. Aivot ja työhyvinvointi -webinaari olisi tarjolla 26.9.  

OAJ:n asettamat budjettiriihen tavoitteet esim. VAKA-opiskelijoiden määrän kasvattami-
nen ja opettajarekisterin saaminen ns. maaliin eivät menneet läpi. Muita OAJ:n hallituk-
sen käsittelyssä olleita asioita ovat mm. jäsenrekisteriongelmien jatkuminen, JUKO:n ja 
AKAVA:n puheenjohtajien valinnat, OAJ:n yhtenäisyyden vahvistaminen, Nina Lahtisen 
valinta koulutusjohtajaksi, Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat, korona, työhy-
vinvointiprojekti, arvioinnin inflaatio, OAJ:n saaminen entistä vahvemmaksi yhteiskun-
nalliseksi keskustelijaksi ja OAJ:n vertailu kansainvälisesti. Niin ikään lakimiehenä Kata-
rina haluaa myös juridisen edunvalvonnan painoarvon kasvattamista. Hallituksessa oli 
myös pohdittu, että millaista pitää olla uuden ajan edunvalvonta. Huomioituna on myös 
se, että kouluihin palkataan yhä enemmän jonkun muun alan ammattilaisia kuin opetta-
jia.  

Paula Kotirinta kertoi, että toimikunnat kokoustavat ensi viikolla ensimmäistä kertaa. 
Maanantaina on vuorossa kaikkien toimikuntien yhteistä koulutusta ja tiistaina sitten toi-
mikuntien kokoukset. Terveiset JärVi-toimikunnasta tulee siis vasta seuraavaan hallituk-
sen kokoukseen. 

 
Muutokset OAJ Pohjanmaan puheenjohtajistossa 
 
Merkittiin tiedoksi Christel Sandellin eläköityminen ja Margareeta Verrosen poistuminen 
alueelta toisiin tehtäviin. Hallitus päätti valita VAKA-jaoston puheenjohtajaksi / OAJ Poh-
janmaan varapuheenjohtajaksi Marika Horilan VAKA-jaoston esityksen mukaisesti. 

OAO-jaosto ei ollut ehtinyt vielä kokoustamaan asian tiimoilta. Heidän kokouksensa on 
4.10. Todettiin, että heidän jaoston kokouksessaan valitsema jaoston puheenjohtaja va-
litaan myös automaattisesti OAJ Pohjanmaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. 
 
 
Muut asiat 
 
OAJ Pohjanmaa tukee hallituksen kokouksiin kutsuttavia, jotka osallistuvat Educaan 
2023 ja/tai OAJ-risteilyyn 29.-30.1.2022.  

 


