
  

  
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry  

OAJ:s regionförening i Österbotten rf  

  

PÖYTÄKIRJA 

  

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin ma 25.4.2022 Härmän Kuntokeskuksessa. 

Tilaisuus alkoi klo 17.00 ruokailulla ja virallinen kokousosuus avattiin klo 18.00. 

  

Ohjelma 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Nieminen avasi kokouksen tiivistetyllä ajankohtaiskatsauksella. Hän nosti 

esille mm. neuvottelutilanteen, OAJ:n valtuusto- ja puheenjohtajavaalit sekä OAJ Pohjanmaan Some-

vaikuttamisen. Vakuutusyhtiö Turvan edustajat Jaakko Tuomi ja Jani Aalto toivat OAJ:n 

yhteistyökumppanin tervehdyksen kokousväelle sekä järjestivät pienen arvonnan, jossa onni suosi Merja 

Tomperi-Olkkosta. 

Niin ikään kokouksen aluksi muistettiin kukkasin alueemme uusia OAJ-valtuutettuja ja VOL-valtuutettuja.  

Christel Sandellille luovutettiin OAJ:n hopeinen ansiomerkki ja OAJ:n hallituksen kokouksessa OAJ:n 

hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin, saanut Kari Nieminen vielä kukitettiin. Niin ikään julkaistiin 

valtuustovaalien parhaan äänestysprosentin alueellamme saaneet yhdistykset eli Sedun paikallisyhdistys 

yli 50 jäsenen sarjassa ja OAJ:n Karijoen paikallisyhdistys alle 50 jäsenen sarjassa. Nämä yhdistykset 

palkitaan siis alueen omassa pienessä äänestysaktiivisuuskilpailussa. Niin ikään jaossa oli arvonnan 

perusteella kolme sadan euron lahjakorttia äänestäneille jäsenillemme. Voitot osuivat onnettaren toimesta 

Anne Saunamäelle, Anne Juntuselle ja Petra Joki-Erkkilälle. 

  

  

I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n 

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Christel Sandell ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Paula 

Kotirinta. 

2. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Monika Koivumäki ja Minna Herttua-

Niemi. 

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli ollut mm. 

1.4. Pohjanmaan opettaja –lehdessä, Opettajalehdessä n:o kuusi, joka ilmestyi 25.3., 

yhdistyksen nettisivuilla 29.3. alkaen ja yhdistyksiin oli myös lähetty kokouskutsut 

sähköpostitse 29.3. ja vielä muistutukset 7.4. Kokousta oli myös mainostettu somessa. Paikalla 

kokouksessa oli 43 virallista kokousedustajaa 174:stä mahdollisesta ja he edustivat 16 

jäsenyhdistystahoa 36 mahdollisesta tahosta. 

4. Vahvistettiin kokouksen työjärjestys. 

  

II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t 

5. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kaikki kokoukseen ilmoittautuneet olivat etukäteen 

saaneet kokouksen liitteet tutustuttavakseen, joten asiakohtien käsittely voidaan tehdä 

suhteellisen ripeästi. Käytiin läpi hallituksen laatima kertomus vuoden 2021 toiminnasta. 

Hyväksyttiin tämä hallituksen laatima uusimuotoinen toimintakertomus (liite). 

6. Käsitellään yhdistyksen tilit tilivuodelta 2021. Yhdistyksen taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki 

esitteli taseen ja tuloslaskelman ja yhdistyksen puheenjohtaja Kari Nieminen selvensi vielä 

muutamia kohtia. Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2021, luettiin tilintarkastajien lausunto ja 

annettiin vastuuvapaus asianosaisille (liitteet). 

7. Käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2022 toimintasuunnitelma. 

 



8. Määrättiin hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset 

sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2022. Puheenjohtaja Kari Nieminen esitteli asian. 

Todettiin, että on aika siirtyä tilanteeseen, jossa aletaan maksaa kokouspalkkioita. Päätettiin 

kokouspalkkioiden suuruudet esitetyn mukaisina eli 50 € kokouspalkkio/ kokous maksetaan 

hallituksen, työvaliokunnan, tiedotustiimin ja jaostojen kokouksista. Sähköpostikokouksen 

palkkioksi sovittiin 25 €/kokous.  

9. Päätettiin alentaa yhdistyksen keräämän oman jäsenmaksun suuruutta 0,03 %:sta 0,02 %:n 

bruttopalkasta. Alennus astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Näin mukaillaan OAJ:n 

jäsenmaksunalentamislinjaa. Jäsenmaksun perintä tapahtuu OAJ:n kautta, paitsi FSL, AKOL,  

YLL, SMOL ja TOOL, jotka maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,02 %. 

10. Taloudenhoitaja Sirpa Kotamäki esitteli yhdistyksen talousarvion tilivuodelle 2022 

Talousarvio hyväksyttiin esitetyn mukaisena (liite). 

11. Valittiin KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 

2023 tilejä ja toimintaa. 

12. Tilaisuuden lopuksi saatiin kuulla uunituoreet uutiset neuvottelurintamalta, sillä kiireidensä 

keskeltä kokousväkeä oli tullut tapaamaan OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos. Omassa 

osuudessaan hän kertoi mm. lakkoaallon mahdollisesta etenemisestä, neuvottelurakenteen 

murroksesta, kuntasektorin neuvottelutilanteesta, OAJ:n neuvottelutavoitteista, 

sovintoesityksen hylkäysperusteista jne. Kiitokseksi Petri sai vierailustaan saunasetin ja kukat. 

Niin ikään kokouksen lopuksi muistettiin yhdistyksen taloudenhoitajaa Sirpa Kotamäkeä pian 

tapahtuvan eläköitymisen johdosta Lennolin pehmeällä paketilla.  

13. Määräaikaan mennessä ei muita mahdollisia asioita ollut ilmaantunut. Puheenjohtaja päätti 

kokouksen klo 19.55. 

  

       

     

  

      

  

     Christel Sandell   Paula Kotirinta  

     puheenjohtaja sihteeri 

 

  

 

 

Monika Koivumäki  Minna Herttua-Niemi             

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


