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OAJ:N POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023

Keskiviikkona 11.1.2023 Seinäjoella

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Nieminen avasi uuden toimintavuoden hallituksen
kokouksen merkeissä. Avauspuheenvuorossaan hän nosti esille kevään
eduskuntavaalit, alueyhdistyksen vuosikokouksessa edessä olevat henkilövalinnat ja
järjestön puheenjohtajan Katarina Murron rantautumisen helmikuussa Kokkolaan
”Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi” -kiertueen merkeissä.

Talousasiat

Todettiin, että ensimmäinen yhteistyövuosi on nyt takana uuden tilitoimiston kanssa.
Jonkin verran on ollut hankaluuksia, joita järjestöassistentti on ratkonut tilitoimiston
kanssa ansiokkaasti. Todettiin, että arvioimme yhteistyötä uuden tilitoimiston kanssa.
vuoden loppupuolella.

Päätettiin ostaa tietohallinnon asiantuntijatehtäviä Heikki Luomalta. Hän on kehittänyt
yhdistyksen tietohallintaa. Vuoden vaihtuessa otettiin käyttöön Google Drive. Näin
saatiin kaikki tiedot helposti saataville yhteen paikkaan esim. pöytäkirjat, yhteystiedot,
postituslistat ja tapahtumakalenteri. Tiedostot on nimetty siten, että ne alkavat
päiväyksellä, jolloin ne on helppo löytää (esim. 2023-01-11).Täydet oikeudet annettiin
Heikki Luomalle, Kari Niemiselle ja Niina Suokkaalle. Tällä vältyttiin järjestelmän
haavoittuvuus, jos tietotaito uhkaa hävitä yhden toimijan kohdalta. Heli Katajamäelle
sekä jaostojen puheenjohtajille annettiin muokkausoikeudet ja kaikille hallituksen
kokouksiin kutsuttaville lukuoikeudet. Tavoitteena on saada Google Drive näkyviin
kotisivuille ja myös muut Wordpressiin päivitykset kuntoon mutta OAJ:n toimittamat
pohjat eivät tätä vielä mahdollista.

Pohjanmaan Luokanopettajat anoivat tukea Seinäjoella helmikuun alussa pidettäviin
opettajapäiviin. Opettajapäiviä ei ole pystytty koronan takia järjestämään kahteen
vuoteen, ja tämä heijastuu nyt päiville ilmoittautuneiden määrässä samoin kuin se, että
kunnat järjestävät paljon omia VESOja. Yhdistys toivookin tältä yhdistykseltä
taloudellista tukea päivien järjestämiseen, sillä päivät ovat luokanopettajapiirin
toiminnan kannalta keskeisessä roolissa. Paula Kotirinta ja Kyösti Pihlajamäki poistuivat
kokouksesta, sillä he ovat mukana kyseisen yhdistyksen hallituksessa. Keskustelun
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jälkeen yhdistyksen hallitus päätti tukea Pohjanmaan Luokanopettajia tilaisuuden
järjestämiseksi maksimissaan 1500 eurolla YSI-jaoston budjetin sisältä kuittia vastaan.
Jatkossa alueyhdistys toivoo, että alueyhdistys voisi maksaa jonkun luennoitsijan ja
jäsenemme voisivat osallistua em. luennon kuunteluun etänä.

Budjetti oli mukana kokouksen liitteenä. Siihen ei ollut mitään suurempia huomioita,
mutta puheenjohtaja korosti sitä, että entistä enemmän pyrittäisiin suosimaan
kimppakyytejä, koska VES:n mukaiset kilometrikorvaukset nousevat tälle vuodelle
46:sta sentistä 53:n senttiin. Todettiin, että koska koulutuksiin ilmoittautuneissa on niitä,
jotka kieltävät oman nimensä näkymisen osallistujalistassa, he olisivat itse se aktiivinen
taho, joka olisi yhteydessä muihin osallistujiin omien kimppakyytiensä toteutumisessa.

Alueyhdistyksen koulutustarjonta vuodelle 2023

KEVÄT 2023 aika paikka
YLL-jaoston koulutustilaisuus sekä juhlaillallinen 7.1. Kyrö Distillery

/Isokyrö
Yleisöluento "Panu Kalmi" 17.1. Vaasa/ hybridi
Vaalitilaisuus IKH Areenalla 21.1. Kauhajoki
Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi 16.2. Kokkola
Jaostojen yhteinen seminaari 16.–17.2. Kokkola
Alueelliset LM-päivät (Keski-Suomi ja Pohjanmaa) 9.–10.3. Helsinki
Alueelliset YT-päivät 2.–3.11. Kuortane
Toimijakoulutusta yhdistyksen sihteereille, taloudenhoitajille ja
puheenjohtajille?

14.–15.4. Tampere

Vaalikoulutus (Vaasa/Kokkola/Seinäjoki)
Tiedottajakoulutusta (Hanna Ottman)?
Edunvalvontaa ja työhyvinvointia Kuortaneella?

Käytiin läpi toteutuneita koulutuksia ja tulevia koulutuksia. Todettiin, että YLL-jaoston
koulutustilaisuus ja juhlaillallinen Kyrö Distelleryssä lauantaina 7.1. oli ollut onnistunut
tilaisuus. Illan teemoja olivat mm. kasvatus, opetus, tutkimus, yhteistyö, luovuus ja
yrittäjyys. Paikalla oli yliopistoväkeä aina Vaasan yliopiston uudesta rehtorista Minna
Martikaisesta ja YLL:n puheenjohtajasta Santeri Palviaisesta lähtien sekä kutsuvieraita
yhteensä noin 20 henkilöä.

Kentältä on viestitty, että työsuojeluun kaivataan koulutuksia samantasoisesti kuin
luottamusmiestoiminnassa. Asia herätti paljon keskustelua ja valitettavasti oli todettava,
että esim. työsuojeluiltoja on jouduttu peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
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VAKA-jaoston puheenjohtaja Marika Horila ilmoitti, että maaliskuulle on tulossa
tutustuminen kaksikieliseen päiväkotiin, jossa on myös tarjolla vuorohoitoa.

Viestintä ja eduskuntavaalitilaisuuksien tukeminen

Hallitus tutustui uunituoreeseen vaikuttamisvideoon ”Ainutlaatuiset”. Kyseessä on
yhteistyöprojekti, jonka muut alueyhdistysosapuolet ovat OAJ Keski-Suomi, OAJ
Pohjois-Savo ja OAJ Pohjois-Karjala. Meidän kustannuksemme videosta on noin 1800
euroa ja lisäksi me maksamme ruotsinkielisestä tekstityksestä aiheutuvat kustannukset.
Video sisältää kolme vaikuttamistarinaa. Toivottavaa on, että videota jaetaan ja
hyödynnetään laajasti nyt heti eduskuntavaalivaikuttamisessa. Video toimii esim.
hyvänä keskustelun avaajana. Ajatus kiteytyy esim. seuraavasti ”Jokainen leikkaus on
poissa nuorten elämästä ja tulevaisuudesta.”

OAJ on toivonut hissipuheita ja some-selfieitä eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa
näkyväksi hashtageilla #vaalit2023 ja #koulutusratkaisee. Tämän toteuttamiseksi
hallitus päätti seuraavasti:

Yhdistykset voivat saada tukea eduskuntavaalitilaisuuksiin. Tuen ehtona on, että
yhdistykset käyttävät omia Instagram-tilejään tai tekevät oman tilin, jossa viestivät
järjestämistään tilaisuuksista ja tägäävät viestien kuviin OAJ Pohjanmaan
(@oajpohjanmaa). Lisäksi ehtona on, että tilaisuus järjestetään julkisessa tilassa ja
yhdistykset pyrkivät saamaan jokaisesta puolueestaan edustajan tilaisuuteensa.

Päätettiin, että alueyhdistyksen tuki/tilaisuus on maksimissaan 1000 €. Raha maksetaan
kuitteja vastaan ja tilaisuus voi olla useamman yhdistyksen yhdessä järjestämä.

Heli Katajamäki esitteli tiedotukseen liittyviä asioita. Kevään lehtemme ilmestyy vain
verkkoversiona. Tammi-helmikuussa on seuraava tiedotustiimin kokous. Somettajien
kokeilu oli marras-joulukuussa. Päätettiin jatkaa kokeilua huhtikuun loppuun saakka.
Kaikki kokeiluun osallistuneet somettajat eli Tiina Hagström, Anne Hautala ja Maaret
Siltanen antoivat suostumuksensa pestin jatkoon. Keskusteltiin Facebook-sivumme
uudistamisesta. Tämä pyritään toteuttamaan vuoden 2023 aikana.

OAJ:n Pohjanmaan vuosikokous ti 18.4.2023 Härmässä

Hyväksyttiin vuosikokouskutsu. Todettiin, että kokouksen puhujavieraaksi on lupautunut
OAJ:n 1. varapuheenjohtaja Katariina Kattelus. Koska kyseessä on valintakokous,
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toivotaan jaostoilta esityksiä tuleviksi hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi
maaliskuun alkupuolelle mennessä. Niin ikään alueyhdistyksen
puheenjohtajaehdokkaiden tulee ilmoittautua Niina Suokkaalle 6.3. mennessä.

Vaikuttamistoiminta

Puheenjohtaja osallistui tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen järjestämään
keskustelutilaisuuteen Kokkolassa 12.12.2022. Keskusteluaiheina olivat mm. opettajien
jaksaminen, täydennyskoulutusmahdollisuudet ja kelpoisten opettajien saatavuus.
Eduskuntavaalipaneeli järjestetään 21.1.2023 Kauhajoella, tilaisuus striimataan OAJ
Pohjanmaan YouTube-kanavalla klo 14-16. Ehdokkaita on ilmoittautunut 12 kaikista
nykyeduskunnassa olevista puolueista.

Ajankohtaiset asiat

Paula Kotirinta toi terveiset JärVi-toimikunnan kokouksista. Hän kertoi mm. OAJ:n
hyväksymistä uusista paikallisyhdistyksistä, niiden rahoituksesta, valtion
neuvottelutilanteesta, jäsenyysoppaasta, Akavan ja JUKO:n puheenjohtajavalinnoista
sekä muista toimikunnassa käsitellyistä asioista.

Alueasiasiantuntija ja OAJ:n hallituksen jäsen Pia Latomäki nosti esille mm.
pääluottamusmiehille suunnatut webinaarit, yhdistyksiin lähetetyt OAJ:n laatimat
tehtävänkuvaukset, Katri Juvosen aloittaminen uutena työhyvinvointiryhmän
puheenjohtajana Marja Helin Hännisen toimiessa alueemme yhteyshenkilönä kyseisen
toimikunnan suuntaan, hallituksen kokousten säännöllisesti käsiteltävät aihealueet,
puolueenjohtajien eduskuntavaalivaikuttamiseen tähtäävän TV-sarjan, Sauna-foorumin
viime aikaiset sisällöt, Educan, valtion sopimusneuvottelutilanteen jne. Pia totesi vielä,
että OAJ:n hallituksella oli viime vuonna yhteensä 14 kokousta.

Puheenjohtaja lupasi laittaa Driveen näkyviin alueyhdistyksen vaikuttavuuskyselyn
tulokset.

Muut asiat

Järjestöassistentti muistutti, että uudet verokortit tulee toimittaa hänelle toimistolle.
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Vaalitilaisuus IKH Areenalla Kauhajoella 21.1.2023

Alueyhdistyksen eduskuntavaalipaneeli toteutetaan suunnitellusti Kauhajoella la 21.1.
Yksitoista ehdokasta on lupautunut mukaan klo 14.00 alkavaan tilaisuuteen. Ehdokkaat
eivät jakaudu tasaisesti eri puolueiden kesken. Heitä kaikkia yhdistää se, että heistä
kukaan ei tällä hetkellä toimi kansanedustajana.

Hippi Hovi huolehtii tilaisuuden kaksikielisestä juontamisesta. Paneelin jälkeen siirrytään
IKH-Areenalle syömään ja seuraamaan koripallopeliä. Pohdinnassa ja selvittelyssä on
se, että voisivatko ehdokkaat tuoda itseään tykö vielä Areenallakin. Timo Laitila
huolehtii paneelin striimauksesta ja linkki lähetetään yhdistyksille. Kauhajokiset opettajat
ovat tervetulleita myös livenä seuraamaan paneelia.


