
 
 

VAALITIEDOTE 1/2022 
Ehdokkuudesta kiinnostuneille 

tietoon saatettavaksi 
16.12.2021 

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

 

 

 

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen jaostoille (YSI, OAO, VAKA, YLL, FSL) sekä 

paikallisyhdistyksille 

 

 

HAKU PÄÄLLÄ 
Lähde ehdolle OAJ:n valtuustovaaleihin – Aito kiinnostus riittää! 

 

 
Valtuustovaalien aikataulu on seuraava: 

15.1.2022 Ehdokasasettelu päättyy 

 

15.1.2022 Ehdokkaiden tulee lähettää vaalimateriaali (kuva ja 
esittelyteksti) OAJ Pohjanmaan vaalinumeroa varten, tarkemmat tiedot 

tämän viestin liitteenä 
 

18.1.2022 OAY-YSI Pohjanmaan ehdokasyhdistelmät ja 
ehdokasnumerointi 

25.2.2022 Alueyhdistyksen vaalilehti julkaistaan (sisältäen 
ehdokkaiden numerot ja esittelyt) 

28.2.-14.3.2022 Sähköinen ennakkoäänestys 
4.-5.4.2022 Varsinaiset vaalipäivät 

6.4.2022 Uurnavaalin ääntenlaskenta Vaasan laskentakeskuksessa 

8.4.2022 Vaalin tuloksen julkistaminen 

9.-11.5.2022 Uusi valtuusto aloittaa toimikautensa kevätkokouksessa 
 

Vaaliasiakirjat mm. valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja löytyvät OAJ:n 
sivuilta https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/ 

 

Ehdokkuudesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin: 
YSI, perusopetus: Karita Koskinen, karita.koskinen@ilmajoki.fi 
YSI, aineenopettajat: Pia Latomäki, pia.latomaki@lapua.fi 
OAO: Jussi Kuoppala, jussi.kuoppala@sedu.fi 
VAKA: Christel Sandell, christel.sandell@jakobstad.fi 
FSL: Inger Damlin, inger.damlin@fsl.fi 
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POHJANMAAN OPETTAJA -LEHDEN 

VALTUUSTOVAALINUMERO 2022 (liite) 

 
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys julkaisee Pohjanmaan opettaja -lehdestä vaalinumeron, joka 

ilmestyy Opettaja-lehden välissä 25.2.2022. Vaalilehti julkaistaan myös digitaalisessa muodossa 

tammikuun lopussa. Digivaalilehti löytyy OAJ Pohjanmaan nettisivuilta ja Facebookista sekä 

lähetetään sähköpostina yhdistysten käyttöön pyynnöllä edelleen välittää jäsenistölle. Vaaliaikataulu 

on syy tähän menettelyyn.  Vaalinumeron tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvää 

ennakkoinformaatiota äänestäjille OAJ:n valtuustovaaleista.  

 

Vaalinumerossa esitellään jokainen Pohjanmaan alueyhdistyksen jäsenistöön kuuluva ehdokas 

(HUOM! kaikki opettajaryhmät). Vastuu materiaalin toimittamisesta ehdokasesittelyä varten on 

viimekädessä ehdokkaalla itsellään.  

 

Vaalinumeroon varataan tilaa jokaiselle ehdokkaalle valokuvaa sekä enintään 450 merkin mittaista 

maksutonta esittelyä varten. Merkkeihin lasketaan kaikki, myös välimerkit ja välilyönnit. Esittelyn 

tulee olla yhtenäinen teksti, ei ranskalaisin viivoin laadittu luettelo. Lähetettävän valokuvan koolla ei 

ole merkitystä. Digikuvan tarkkuudeksi vaaditaan vähintään 300 dpi. Esittelyssä ehdokas voi kertoa 

esimerkiksi toimintatavoitteistaan, toiminnastaan järjestötyössä, harrastuksistaan jne. Mikäli esittely 

on pidempi, toimitus lyhentää sitä tekstin lopusta. Postitse toimitettavan kuvan taakse on 

ehdottomasti merkittävä ehdokkaan nimi. Samoin digikuvaa sähköisesti lähetettäessä tulee muistaa 

liittää mukaan henkilötiedot. Ehdokkaiden numeroiden lisäämisestä vastaa vaalinumeron 

toimituskunta. 

 

Aikataulumme on laadittu mahdollisimman tiukaksi. Siksi emme ota huomioon myöhästyneitä 

lähetyksiä. Mikäli ehdokas ei lähetä esittelyä tai lähetys myöhästyy, julkaisemme vain ehdokkaan 

nimen. 

 

Lehden koko on 170 x 246 mm (hieman Opettaja-lehteä pienempi), ja se painetaan nelivärisenä. 

Tämän ilmaisen palstatilan lisäksi on mahdollista ostaa maksullista mainostilaa. Jokainen vastaa 

mainoksen suunnittelusta itse ja toimittaa määräaikaan mennessä materiaalin suunnitelman kera 

kirjapainoon. Numero lisätään myös maksulliseen ilmoitukseen, jos ilmoitukseen merkitään paikka 

numerolle tai ilmaistaan toive numeron lisäämisestä Ilmoituskokomme ja hintamme ovat seuraavat:  

KOKO SIVU: 300 euroa 

PUOLI SIVUA: 150 euroa 

NELJÄNNESSIVU: 75 euroa 

Maksullisesta mainostilasta tulee tehdä varaus 8.1.2022 mennessä niina.suokas@oajpohjanmaa.fi 

Varaus on sitova. Kertokaa varausta tehdessänne mainoksen koko ja laskutusosoite. 

 

Esittely valokuvineen sekä maksullinen mainosmateriaali on toimitettava ehdottomasti 15.1.2022 

mennessä sähköisessä muodossa (= pyyntö), hkat@uwasa.fi ja katarina@hitthepapers.fi 

(Katarina Bengs-Westermark, Hit the papers, Rauhankatu 8 A 15, 65100 Vaasa) osoitteella ”OAJ-

vaalit”.  

 

 

Lisätietoa: tiedottaja Heli Katajamäki (hkat(at)uwasa.fi) 

järjestöassistentti Niina Suokas (niina.suokas(at)oajpohjanmaa.fi) 

 

 


