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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022

Aika 1.11.2022 klo 9.02–14.18

Paikka Härmän kuntokeskus

Talousasiat

Matkakorvaukset eFinaan viikon sisällä matkasta samoin matkakorvauslomakkeet toimi-
tetaan Niinalle viikon sisällä (ellei muuta erikseen sovita).

Toimeksiannot, juttupalkkiot ym. samoin viikon sisällä tapahtumasta/kirjoituksen palaut-
tamisesta toimitettava Niinalle.

Matkakorvaukset tulee laittaa eFinaan viikon sisällä niiden syntymisestä. Samoin viikon
sääntö on hyvä muissakin asioissa esim. juttupalkkioissa ja toimeksiannoissa.

Administerin kanssa on ollut ongelmia, sillä he ovat ulkoistaneet palkanmaksun.

Tämän vuoden alusta alueyhdistyksiä on velvoitettu noudattamaan vertailtavuuden
vuoksi samaa tilikarttaa kuin OAJ. Meillä kartta on tällä hetkellä lähes sama. Todettiin
tarkkuuden riittävän, sillä tärkeintä on tilinpäätös antaa riittävän kuvan yhdistyksemme
taloudesta ja toiminnasta.

Tällä hetkellä, kun vuoden loppupuolen kulut on vielä maksamatta, niin tilinpäätös näyt-
tää n. 60 000€ ylijäämää, kun talousarvion lopputulema oli saman verran miinuksella.

Ansiomerkki- ja mitaliehdotukset

Yhdistyksemme entiselle taloudenhoitajalle Sirpa Kotamäelle on esitetty OAJ:n prons-
sista ansiomerkkiä. Myös alueyhdistyksellä on mahdollisuus myöntää kyseinen merkki.
Päätettiin myöntää merkki Sirpa Kotamäelle ja kutsua hänet työvaliokunnan joulukui-
seen kokoukseen sitä vastaanottamaan.

Puheenjohtaja muistutti läsnäolijoita OAJ:n kulttuurin ja liikunnan saralla ansioituneille
annettavista mitaleista ja niiden anomisesta.
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Alueyhdistyksen koulutustarjonta 2022 ja suunnitelma vuodelle 2023

Päätös: Todettiin ja hyväksyttiin yllä mainitut toteutuneet ja suunnitteilla olevat koulutus-
tilaisuudet ja niiden kulut.

Lisäksi suhtauduttiin myönteisesti OAJ Keski-Suomen yhteistyöpyyntöön koskien 1)
Tulevaisuuden toimijat -koulutusta ja 2) Toimijakoulutusta yhdistysten sihteereille, pu-
heenjohtajille ja taloudenhoitajille jo mahdollisesti ensi keväänä. Ideoitiin erityisesti Tu-
levaisuuden toimijat -koulutukseen otettavien kriteereitä, koulutusten lukumäärää ja
rytmitystä sekä koulutuspaikkoja. Puheenjohtaja välittää terveisemme Keski-Suomen
edustajalle alueasiantuntija Jukka Lummelahdelle.

Todettiin, että työvaliokunnalla on niin halutessaan mahdollisuus pitää oma seminaari-
päivä esim. alueyhdistyksen hallituksen kokouksen yhteydessä, sillä työvaliokunnan
iltakokouksiin kertyy niin paljon asiaa, että niiden syvällisempi käsittely vaatisi enemmän
aikaa.

Niin ikään huhtikuussa valittavalle alueyhdistyksen hallitukselle kaavailtiin seminaaria
ensi syksyyn esim. syys-lokakuuhun siten, että täysipainoisen seminaarin mahdollista-
miseksi voidaan tarvittaessa ostaa myös työaikaa osallistujille.

Pohdittiin myös tiedottajakoulutuksen järjestämistä alueellamme. Hanna Ottman
OAJ:stä olisi oivallinen kouluttaja tähän tilaisuuteen. Niin ikään Jukka Jalosen pitämälle
yleisöluennolle löytyi kannatusta.

Todettiin, että koska budjetissa on varaa, voisi järjestää eri opettajaryhmille kohdentaen
esim. Kuortaneella edunvalvontaa ja työhyvinvointia edistäviä tilaisuuksia. Kohderyhmi-
nä voisi olla erikseen esim. päiväkotien ja koulujen johtajat sekä rehtorit, varhaiskasva-
tusopettajat, yleissivistävät opettajat sekä ammatilliset opettajat ja yliopistojen lehtorit.
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Koulutustilaisuudet KEVÄT 2022 Aika Paikka Osanottomäärä Hinta
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (VAKA) 25.1. Teams 60
Työsuojeluilta 1.2. Teams 20
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (YSI) 3.2. Teams 75
Opettajien vastuut ja velvollisuudet (OAO) 15.2. Teams 42
Kari "Kape" Aihinen "kokkikoulu" 18.2. Teams 100 580
LM-päivät 9.–10.3. Helsinki
Asiaa aktiiveille 18.–19.3. Vaasa 20 5941,03
Liikettä keholle 2.4. Härmä 60 4890,58
Talouskoulutus 12.4. Vaasa/Teams 17 473,33
SOME-viestinnän päivä 22.–23.4. Vaasa 45 7996,52
Seminaarimatka hallitukselle 25.-28.5. Nauvo 10 3813,12
Valmistuvien info 7.6. Kokkola 7 42
SYKSY 2022
Jaostojen yhteinen seminaari/ Peruttu 2.-3.9.22 Uumaja
OAO-jaoston Jäsentapahtuma 16.–17.9. Härmä  12 2023,86
VO-päivät, bussikyyti 24.-25.9. Rauma  31 3042,34
Jatko-NOPE 23.-24.9. Vaasa  17 4033,16
Varhaiskasvatuksen OVTES-sopimuksen sisällöt 27.10. Teams 57
Työhyvinvointipäivä 29.10. Kuortane 22
Eläketietouskoulutus (ja LM-teams) 7.11. Kokkola 70
Alueelliset YT-päivät 6.–7.10. Laukaa 19 2578,93
Yleisöluento Arto O. Salonen 22.11. Teams 59
Eduskuntavaalikoulutus kiertue 28.11. Seinäjoki 7
Ruotsinkielisille työhyvinvointipäivä Vöyri
Ruotsinkielisille edunvalvontatilaisuus
Ammatilliset ja YLL:n eduilta,
OVTES koulutus ruotsinkieliset pääluottamusmiehet Vöyri
KOPE koulutus
KEVÄT 2023 aika paikka osanottajamäärä hinta
Panu Kalmin yleisöluento: Vinkkejä opettajille oman
talouden hallintaan 17.1. Vaasa/hybridi
OAO-jaosto: ”Mistä meille maksetaan” vk 3 Sjoki/ hybridi
Vaalitilaisuus IKH Areenalla 21.1. Kauhajoki
Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi 16.2.2023 Kokkola
Jaostojen yhteinen seminaari 16.-17.2. Kokkola

Alueelliset LM-päivät (Keski-Suomi, Pohjanmaa) 9.-10.3. Helsinki
Alueelliset YT-päivät 2.-3.11. Kuortane
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Viestintä

Päätös: Päivitettiin juttupalkkio-ohje ja viestintäsuunnitelma 2023 (liitteet.) Hyväksyttiin
ne päivitettyinä.

Päätettiin kokeilla usean some-vastaavan mallia loppuvuoden marras- ja joulukuun
ajan. Tiedottaja Heli Katajamäki vastaa kokeilun organisoimisesta. Valittiin kokeiluun
mukaan yllä esitetyt henkilöt eli Maaret Siltanen, Tiina Hagström ja Anne Hautala. Heille
maksetaan 200 €:n palkkio / henkilö tästä loppuvuoden pestistä.

Merkittiin tiedoksi Pohjanmaa opettaja –lehden artikkelisuunnitelma (liite) ja juttujen
määräpäivä 15.11.2022.

Päätettiin, että yhdistyksemme tiedottajan paikka on laitettava avoimeen hakuun tammi-
kuussa, koska Heli Katajamäki on toistaiseksi luvannut hoitaa tehtävää vuoden 2023
järjestäytymiskokoukseen saakka.

Toimihenkilöpaikkojen/-kausien pituus

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys (liite) toimihenkilöpaikkojen toimikausien pituuksista
pienten tarkennusten jälkeen.

Educa

Päätös: Hyväksyttiin Educan 2023 kulut. OAJ-risteily on peruttu. Risteilyn sijaan on
suunnitteilla iltatilaisuus Helsingissä.  OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys maksaa hallituk-
sen kokoukseen kutsuttaville yöpymisen 2hh huoneissa hotelli HolidayInn Helsinki 28.-
29.1.2023 (la-su), matkat yleisillä kulkuneuvoilla edestakaisin, illalliskortin ja lounaan
lauantaina. Annettiin myös mahdollisuus vastaavalla periaatteella osallistua messuille ja
yöpyä jo pe-la. Alueyhdistys on varannut Holiday Inn -messukeskuksesta 12 kahden
hengen huonetta. Mikäli haluaa yöpyä yhden hengen huoneessa, jokainen maksaa li-
sämaksun itse.

Vaalitilaisuus IKH Areenalla Kauhajoella 21.1.2023

Päätös: Puoluetoimistoille lähetetään kutsut, jotta puolueet voivat valita oman ehdok-
kaansa tilaisuuteen. Päätettiin pitää kiinni hieman varhaisesta vaalitilaisuuden ajankoh-
dasta. Päätettiin pyytää viimekertaiseen tapaan Hippi Hovia juontajaksi tilaisuuteen.
Luontevaa on myös se, että hänen ohellaan juontamiseen osallistuvat yhdistyksen pu-
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heenjohtaja Kari Nieminen ja alueasiantuntija Pia Latomäki. Jaakko Syrjänen lupasi ky-
syä striimauksen onnistumista IKH Areenan henkilöstön toimesta. Jaakko lupasi huoleh-
tia myös n. 30 henkilölle sopivan tilan varaamisesta. Vaalipaneeliin kutsuttavien ohella
tilaisuuteen kutsutaan myös meidän hallituksen kokoukseen kutsuttavat henkilöt. Päivän
aikataulutus olisi seuraava: klo 14.00 paneeli ja striimaus, klo 15.30 ruokailu ja klo 17.00
koripallopelinä Kauhajoen kotiottelu.

Muistutettiin läsnäolijoita alueyhdistyksen eduskuntavaalikoulutuksesta, joka pidetään
Seinäjoella 28.11. klo 18-20 Pauliina Viitamiehen johdolla.

OAJ Pohjanmaan hallituksen seuraavat kokoukset:

Kevään 2023 hallituksen kokoukset

Seinäjoki, ke 11.1.2023
Kokkola, to 16.3.2023
Vaasa, to 4.5.2023

Syksyn kokoukset pidetään syyskuussa Härmässä ja marraskuussa Seinäjoella.

Työvaliokunnan kokousaikataulu

Vaasa, to 8.12.2022 Strampen
Seinäjoki, ti 7.3.2023
Vaasa, ti 25.4.2023

OAJ:n Pohjanmaan vuosikokous 2022

Päätös: Päätettiin pitää OAJ Pohjanmaan vuosikokous Härmässä 18.4.2023 klo 17.00
alkaen ruokailulla ja vuosikokous klo 18.00 kokousaikataululla. Puhujavieraaksi päätet-
tiin pyytää järjestön puheenjohtajaa Katarina Murtoa. Mikäli hän on tuolloin estynyt,
pyydetään opettajaryhmien puheenjohtajia Katariina Katteluksesta aloittaen.

Jaostoille annettiin tehtäväksi selvittää omat esityksensä vuosikokouksessa valittavan
uuden alueyhdistyksen hallituksen kokoonpanoksi. Esitykset tulee olla valmiina 7.3. pi-
dettävässä alueyhdistyksen hallituksen kokouksessa.
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Vaikuttamistoiminta

Päätös: Todettiin, että eduskuntavaalivaikuttamisvideoprojekti on edennyt hienosti Väli-
Suomen kanssa.

Maakuntajohtajat tavataan alueyhdistyksen puheenjohtajien/jaoston puheenjohtajien
kanssa ma 14.11. Lisäksi FSL:n edustaja Simon Ekstrand kutsuttiin tilaisuuteen. Mietit-
tiin, että mitä nostoja haluamme tehdä, mutta päädyttiin siihen, että kysytäänkin vierail-
ta, että mitä he odottavat OAJ:ltä.

Läsnä olleet toivat terveiset taannoiselta eduskuntavierailulta. Tilaisuus oli paras, mitä
eduskunnassa olemme saaneet kokea. Paikalla koko tunnin oli kuusi alueemme kan-
sanedustajaa. Meitä kuunneltiin ja tulimme kuulluiksi. Keskustelu oli erinomaista ja asi-
antuntevaa. Tuntui, että olimme samalla puolella. Puheenjohtaja Kari Nieminen lähetti
vielä jälkikäteen maailman opettajien päivänä OAJ:n eduskuntavaalivaikuttamiseen teh-
dyn tietopaketin kaikille alueemme kansanedustajille.

Monika Koivumäki nosti esille opetushallituksessa toimivan Petri Honkosen kierroksen.
Valitettavasti hänen puheensa ovat vastoin varhaiskasvatuslain sisältöä. Tuntuu, että
hän ruokkii vääriä asioita. Kentällä on jo nyt valtava osaamisvaje.

Ajankohtaiset asiat: Ajankohtaiskuulumiset OAJ:n hallituksesta ja toimikunnista/Pia
Latomäki ja Paula Kotirinta

Paula kertoi ensi tunnelmiaan ja esillä olleita asioita JärVi-toimikunnan kahdesta en-
simmäisestä kokouksesta ja toimikuntien yhteisestä koulutuksesta. Käsittelyssä oli ollut
mm. paikallis- ja alueyhdistyksen tarkennetut mallisäännöt, opettajalehden ilmestymis-
kertojen harventaminen yhteen kertaan kuukaudessa, OAJ:n toimintasuunnitelma, ajan-
kohtaiset opiskelija-asiat, Educa-messut, lakkopalautteen koonti, jäsenyyden hallinnan
toimet syksyllä 2022 ja TV-sarja liittyen eduskuntavaalivaikuttamiseen. Toiminta tuntuu
mielenkiintoiselta ja kokouksissa on esillä todella paljon asioita, joihin tulee etukäteen
runsas määrä liitteitä tutustuttavaksi. Paula lupasi selvittää, voisiko paikalliselle jäsen-
asioidenhoitajalle saada työpaikkojen päivitysoikeudet, koska jäsenpalvelut tökkivät se-
kä voisiko alueyhdistys saada haluamiaan ”palikoita” lisää kotisivuille.

Pia toi terveiset OAJ:n hallituksessa käsittelyssä olleista asioista ja nosti esille asioita
myös alueasiantuntijan roolissa. Hän kertoi mm. eduskunnan oikeusasiamiehen myön-
teisen kannan OAJ:n kanteluun, jonka mukaan erityisen tuen oppilaalla on aina oikeus
erityisopetukseen ja erityisopetusta antaa kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja sekä
OAJ:n teettämän selvityksen, jonka mukaan 85 % vastanneista päättäjistä oli sitä miel-
tä, että varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja tulisi lisätä. Yli 2200 opettajaa ja
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rehtoria oli vastannut inkluusiota koskevaan kyselyyn, jonka lopputulema oli karua arkea
eli inkluusio ei todellakaan onnistu nykyresursseilla.

Uutena terminä oli nimetty eettinen työkuormitus, jolla tarkoitetaan ristiriitaa ihanteiden
ja mahdollisuuksien välillä. Hallituksessa oli paljon puhuttanut rahatilanne laajasti mo-
nella sektorilla. Inflaatio ja työttömyysaste muodostavat yhdessä ns. kurjuusmittarin.
Etäopetus nähtiin sekä uhkana että mahdollisuutena. Helsingin kaupunki oli päättänyt
hylätä avoimet oppimisympäristöt. Työhyvinvointiasiat oli niin ikään olleet laajasti esillä.
OAJ:n kanta Akavan puheenjohtajavalintaan on julkistettu. OAJ tukee Maria Löfgreniä
tähän pestiin. Jäsenrekisteriongelmat ovat johtaneet mm. siihen, että tuhansilta ihmisiltä
on jäsenmaksuja perimättä pitkältä aikaa.

OKKA-säätiön hallitukseen on valittu mm. Tiina Hagström. Aluetoimijoiden päivillä oli
sovittu entistä kiinteämmästä yhteistyöstä eri alueiden välillä. Pia toivoi runsasta osallis-
tumista Seinäjoella 28.11. pidettävään eduskuntavaalivaikuttamiskoulutukseen. Maa-
kuntakonferenssi oli pidetty Seinäjoella 2.11. OAJ:n puheenjohtaja saadaan vieraaksi
Pohjanmaalle 16.2.2023 Kokkolaan. Alueemme luottamusmiehille pidetään yhteinen
Teams 7.11. Kuortaneen työhyvinvointipäivä oli suullisen palautteen perusteella onnis-
tunut ja tykätty.

Muut asiat

Todettiin, että Mika Nurminen on valittu OAO-jaoston puheenjohtajaksi ja vahvistettiin,
että samalla hän toimii alueyhdistyksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Todettiin, että on tilattu Xylitol-pastillirasioita meidän logolla ja kunnon latauspiuhoja.

Päätettiin pitää valtuustossa alueyhdistyspuheenvuoro aiheesta ”Missä menee OPS:n”
uudistustyö ja miten valmistelutyöryhmät kootaan.


