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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2023

Aika Sähköpostikokous 25.1.2023 klo 10.00 – 26.1.2023 klo 10.00

Kokouksen ainoa käsiteltävänä asiana oli OAJ:n kartoituskysely / alueyhdistyksen
siirtyminen alueverkostomalliin

OAJ:stä on tullut seuraava viesti:

Hyvä alueyhdistyksen puheenjohtaja ja alueasiantuntija.

OAJ:n valtuusto käsitteli edelliskaudella ammattijärjestötoiminnan uudistamista ja osana esitystä oli
aluetoiminnan organisoiminen verkostomaisella tavalla nykyisen yhdistyspohjaisen toiminnan
sijaan. Verkostoalueet sisältäisivät useamman nykyisen alueyhdistyksen alueen niiden
jäsenmäärästä ja laajuudesta riippuen ja niillä olisi palkattuja täysipäiväisiä työntekijöitä.
Aluetoiminnan resurssit pysyisivät verkostomaisessa toiminnassa vähintään ennallaan. Esitys ei
saanut valtuustossa suurta kannatusta ja siksi silloinen hallitus ei lähtenyt asiaa edistämään.
Valtuuston hyväksymissä ponsissa toivottiin muun muassa, että OAJ mahdollistaa
alueverkostokokeilun niillä alueilla, jotka haluavat verkostomuotoista organisoitumista kokeilla ja
alueella tulee olla valta päättää kokeilusta.

OAJ on kysynyt alueilta viimeksi syksyllä 2021 niiden kiinnostusta lähteä mukaan
verkostokokeiluun. Tällöin vain 1-2 aluetta ilmaisi olevansa jossain määrin kiinnostuneita
kokeilusta. Niinpä asiaa ei käyty edistämään.

Keväällä 2022 aloittanut OAJ:n hallitus tekee helmikuussa 2023 päätökset aluetoiminnan
rahoittamisesta. Kevään 2023 aikana valitaan myös alueasiantuntijat seuraavaksi kaudeksi, jonka
pituus tullee mukailemaan luottamusmieskautta. Jotta alueiden tulevien vuosien rahoitus- ja
toimintalinjauksista päätettäessä hallituksella olisi mahdollisimman ajantasainen tieto
käytettävissään, kysymme alueilta vielä kertaalleen kiinnostusta lähteä mukaan kokeilemaan
verkostomaista aluetoimintaa. Lähtökohtaisesti kokeilun edistäminen vaatisi useamman alueen
kiinnostusta.

Toivomme, että käsittelette asiaa hallinnossanne, jotta saamme tulokset hyödynnettäväksi järjestö-
ja viestintätoimikuntaan ja OAJ:n hallitukseen.

Jos alueenne näkemys on sama kuin syksyn 2021 kyselyssä, toivomme teiltä joka tapauksessa
mielipiteenne tuomista tiedoksi.

Viesti sisältää kyselyn, johon tulee alueyhdistysten hallintojen ottaa kantaa. Kyselyssä
kartoitetaan kiinnostusta alueverkostomalliin siirtymisestä. Kyselyyn tulee vastata
31.1.2023 mennessä.

OAJ Pohjanmaan hallitus on ottanut aiemmin kielteisen kannan alueverkostoon
siirtymisessä. Työvaliokunta käsitteli asiaa 17.1.2023 ja päätti, että asiasta on selkeintä



järjestää sähköpostikokous. Lisäksi työvaliokunta totesi, ettei alueverkostoasiassa ole
tullut mitään sellaista uutta, jonka vuoksi aiempaa päätöstä tulisi muuttaa.

Päätösesitys: OAJ Pohjanmaan hallitus päättää, että OAJ Pohjanmaa ei ole kiinnostunut
alueverkostoon siirtymisestä.

Päätös: Määräaikaan mennessä alueyhdistyksen hallituksen jäsenistä
sähköpostikokoukseen osallistui 15 hallituksen jäsentä. Kaksi hallituksen jäsentä ei
osallistunut eikä vastannut sähköpostikokouksen pykälään 5. Vastaajista 14 kannatti
päätösesitystä eli oli sitä mieltä, että OAJ Pohjanmaa ei ole kiinnostunut alueverkostoon
siirtymisestä. Yhdellä vastanneella ei ollut kantaa asiaan.


