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1. YLEISTÄ 
 

Alueyhdistys on toiminut aktiivisesti sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa mukaan. Se on 
pitänyt yhteyttä työnantajiin, Pohjois-Pohjanmaan liittoon, AVIn, alueen kansanedustajiin 
sekä mediaan ja osaltaan vaikuttanut siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi jär-
jestöksi. Alueyhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan opetusalan ajankohtaisiin asioihin ja niiden 
valmisteluun jäsenistön parhaaksi. Alueyhdistys on järjestänyt koulutusta sekä aktiivitoimi-
joille, jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille, että järjestänyt kulttuuri- ja liikuntatoimintaa huo-
mioiden eri opettajaryhmät sekä alueyhdistyksen koko toiminta-alueen. 
 
Yhdistys on tukenut jäsenyhdistyksiään antamalla neuvotteluapua, sekä taloudellista tukea 
edunvalvontaan ja koulutuksien järjestämiseen.  
 
Yhdistys on osallistunut OAJ:n toimitilojen hallinnointiin huoneistotoimikunnan kautta, sekä 
maksamalla huoneiston kuluja OAJ:n omistusosuuden (50 %) mukaan. 
 
2. ARVOT 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan toiminnan ja vaikuttamistyön pohjana ovat seuraavat arvot: yhtei-
söllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja 
vastuulliseen yhdessä tekemiseen ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoi-
sesti. 
 
3. TOIMINTA 
 
Vuoden 2019 aikana monen alueemme kunnan talous heikkeni. Valtion toimet, erityisesti 
julkisen sektorin verouudistus, hankaloittivat kuntatalouden hallintaa. Myös yritysten talous-
luvut ja odotukset oman taloutensa suhteen heikkenivät. Pohjois-Pohjanmaan kunnista suu-
rin osa kärsii väestötappiosta osittain alhaisen syntyvyyden ja osittain muuttoliikkeen seu-
rauksena. Tämä aiheuttaa ongelmia palveluiden järjestämiseen ja rapauttaa kuntien elinvoi-
maa. Väestön ikääntyminen ja alueemme korkea sairastavuus lisäävät osaltaan kuntien me-
noja. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karanneet monen kunnan osalta jo kestämät-
tömän suuriksi. Kun näitä kuluja katetaan, se heijastuu väistämättä myös kuntien kykyyn 
järjestää laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta. 
 
Alueyhdistys toimi aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan eri yhteistyötahojen kanssa. 13.5. ta-
vattiin AVIn toimialajohtaja Veijo Kosola ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen. Tapaa-
misen aiheina olivat alueen kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstönmitoitusohjeet, tilamitoi-
tus sekä työn kuormittavuus. Alueen kansanedustajien suuntaan yhteydenpito on ollut toi-
mimattoman yhteyskansanedustajan vuoksi hankalaa. Yhteyttä on pidetty suoraan yksittäi-
siin kansanedustajiin. 
  
Alueyhdistys pyrki vaikuttamaan positiivisesti opettajien jaksamiseen ja ammatin arvostuk-
seen. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisen Hyvä opettaja -tunnustuksen saajaksi valitsi 
näyttelijä Satu Tuuli Karhu oululaisen opettajan Raija Veijolan. Tunnustus luovutettiin saa-
jalle OPI20-päivillä. Tunnustuksen myötä sen saaja sekä tunnustuksen myöntänyt Kainuun 
alueyhdistys sai runsaasti positiivista medianäkyvyyttä. 1.6. alueyhdistys järjesti opettajille 



Karttakepin katkojaiset Uudella Seurahuoneella. Tapahtumassa esiintyi Last Tear, Rat Boo-
gie sekä pääesiintyjänä Happoradio. Loppuun myytyyn tapahtumaan osallistui noin 700 
henkeä. Alueyhdistys järjesti vuoden 2019 aikana yhden Kiila-kuntoutuksen yhdessä Ro-
kua-kuntoutuksen kanssa, joka oli suunnattu perusopetuksen opettajille. 
 
A-vaalipiirin alueyhdistysten pohjoisten alueiden puheenjohtajien ja alueasiamiesten päivät 
järjestettiin 14. – 15.2. Rukalla. Asialistalla oli alueellisten LM- ja YT-päivien suunnittelu, 
yhteistyön syventäminen sekä kehittäminen. Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät jär-
jestettiin Katinkullassa 6. – 7.9. Neuvottelupäiville osallistuivat työvaliokunnat, hallitukset, 
toimijat ja valtuutetut. OAJ:stä päivillä oli puhumassa Eila Urpilainen. 
 

4. HALLINTO 

4.1. Vuosikokous 

 

Alueyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 28.11.2019 Limin-
gassa Liminganlahden koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Virpi Lipsonen ja ennen 
varsinaista kokousta tutustuimme Liminganlahden koulun uusiin tiloihin. 
 
Kukin jäsenyhdistys sai valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 
jokaista alkavaa 50 jäsentään kohti. Äänivaltaisia kokousedustajia yhdistyksen alueella oli 
yhteensä 168. Vuosikokoukseen osallistui 113 kokousedustajaa ja 5 alueyhdistyksen toimi-
jaa. Kokouksessa valittiin alueyhdistykselle uusi puheenjohtaja. Ehdokkaina olivat Vesa 
Rinta-Säntti ja Ari-Pekka Sirviö. Äänestyksessä annettiin yhteensä 113 ääntä, joista Vesa 
Rinta-Säntti sai 52 ääntä ja Ari-Pekka Sirviö 61 ääntä. Alueyhdistyksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Oulun ammattikorkeakoulun journalismin lehtori Ari-Pekka Sirviö. 
 



4.2. Hallitus 

 
Alueyhdistyksen hallintoa hoiti sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon kuului puheenjohtaja 
ja 18 jäsentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa 30.1., 28.3., 13.5., 12.9., 31.10. ja 12.12. 
 
Hallituksen työvaliokuntaan kuului puheenjohtajisto, sihteeri, koulutussihteeri, hyvinvointitii-
min vetäjä ja edunvalvontatiimin vetäjä (alueasiamies). Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa. 
 
Puheenjohtaja Erkki Eilola 
 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    
Timo Kettunen Oulun py Juhani Törmi Oulun py 

Riina Kuuselma Oulun py Sanna Tittonen Oulun py 
Riikka Kiiveri-Raappana  Oulun py Heikki Niemi Oulun py 
Jaakko Rinta-Paavola  Oulun py Maarit Pylkkö Oulun py 
Sanna-Mari Lehmikangas Oulun py Anu Porkola Oulun py  
Lauri Kiviniemi Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii-

Vaala 
Henri Hand Iin py 

Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki  Antti Juntunen Pyhäjoen py 
Riitta Rautio Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Antti Pekkala Kärsämäen py 
Leena Laulainen Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi Terttu Lahdenmäki Ylivieskan py 
Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski- Kuusamo Jari Kaartinen Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
Vesa Muikkula  SKO   Juha-Pekka Sillanpää AO 
Anna Ontero  AO Tarja Jaatinen AO  
Ari Hannus AO  Mirva Salokorpi AKOL  
Liisa Kiviniemi  AO Ari Korhonen TOOL 
    
VAKA – JAOS:    
Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 
Annukka Hulkkonen Oulun py Tarja Mankinen Oulun py 
 

YLL – JAOS: 
   

Outi Ylitapio-Mäntylä YLL Maija Saviniemi YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja Juha Iisakka    Susanna Haapsamo LTOL 
tiedottaja Päivi Pyky    Annukka Hulkkonen LTOL 
koulutustiimin vetäjä Marja-Liisa Pietiläinen    Anitta Pakanen LTOL 
hyvinvointitiimin vetäjä Tuovi Pasma    Jari Jokinen OAO 
alueasiamies Ville Tertsunen    Tuovi Pasma OAO 
sihteeri Mika Haapakoski    Mirva Salokorpi OAO 
    Jouko Arvo YSI 
Muut    Tuulikki Hentilä YSI 
Soolin aluetoimija Emmi Turpeinen     Olli Kaisto YSI 
Soolin aluetoimija Tiia Karhu 12.9.2019 kokouksesta alkaen 
AO:n puheenjohtaja Jouko Karhunen 

   Katariina Kattelus 
   Timo Kettunen 

YSI 
YSI 

YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen    Pekka Pieskä YSI 
KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala    Jani Siirilä YSI 
    Juhani Törmi YSI 
    Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

 
   



4.3. Toimihenkilöt 

 

puheenjohtaja  Erkki Eilola 
sihteeri   Mika Haapakoski 
taloudenhoitaja  Juha Iisakka 
varapuheenjohtaja & YSI-jaos            Riina Kuuselma 
varapuheenjohtaja & VAKA-jaos       Annukka Hulkkonen  
varapuheenjohtaja & OAO-jaos         Vesa Muikkula 
varapuheenjohtaja & YLL-jaos Santeri Palviainen 
edunvalvontatiimin vetäjä Ville Tertsunen 
koulutussihteeri  Marja-Liisa Pietiläinen 
kotisivut ja tiedotus Päivi Pyky ja Riina Kuuselma 
hyvinvointitiimin vetäjä  Tuovi Pasma 

4.4.  Yhteyshenkilöt  

  
Työsuojeluyhteyshenkilö Tuovi Pasma  
KLL/opettajaliikunta   Johanna Korkala 
KLL                                                     Esa Suhonen 
 
Puheenjohtajisto: 
Yhdistyksen puheenjohtajisto koostuu yhdistyksen puheenjohtajasta ja neljästä varapu-
heenjohtajasta. Yhdistyksen hallitus nimeää varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan jaosten 
esitysten mukaan.  
 
Vuonna 2019 puheenjohtajistoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Eilola, varapuheen-
johtajat Riina Kuuselma YSI, Vesa Muikkula OAO, Annukka Hulkkonen VAKA ja Outi Ylita-
pio-Mäntylä YLL. 
 
Puheenjohtajisto on osallistunut yhdistyksen kokouksien valmisteluun, valmistellut tapaami-
sia ja neuvotteluja sekä edustanut yhdistystä tapaamisissa ja neuvotteluissa. 
 



Edunvalvontatiimin toimintakertomus 2019 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan edunvalvontatiimin edunvalvontatyötä on tehty yhteistyössä 
alueyhdistyksen hallituksen sekä alueen luottamusmiesten, yhdistysten puheenjohtajien ja 
työsuojeluvaltuutettujen kanssa. 
 
Ammatillisen koulutuksen sektorilla tiimissä on seurattu ammatillisen koulutuksen reformin 
vaikutuksia sekä vuosityöajan käyttöönottoa ja soveltamista. Raahen koulutuskuntayhtymän 
kanssa jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja tapaamisia ja järjestettiin toukokuussa toinen 
vuosityöajan seurantatilaisuus. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU otti vuosityöajan 
käyttöön lukuvuoden alussa ja yhtymän johto tavattiin vuosityöajan tiimoilta marraskuun 
alussa. Molempiin tapaamisiin saatiin mukaan OAJ:n työmarkkina-asiamies Minna Vakkuri. 
Muiden ammatillisten oppilaitosten asioista on keskustelua käyty luottamusmiesten ja työ-
suojeluvaltuutettujen välityksellä. 
Varhaiskasvatuksen osalta keskustelua on edelleen aiheuttanut kuntien kirjavat käytännöt 
sopimusten ja varhaiskasvatuslain tulkinnassa. Pääluottamusmiehiä on opastettu mm. 
johto- ja esimiestehtävien palkkauksessa ja varhaiskasvatuksen opettajien työaikamääräyk-
sissä. 
 
Yleissivistävien opettajien pääluottamusmiesten kanssa on jatkettu säännöllisiä tapaamisia. 
Vuonna 2019 tapaamisia järjestettiin neljä.  
 
Korkeakoulujen osalta on seurattu Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston toimin-
nan yhdistymistä. 
 
Alueen työsuojeluverkosto on saatu kattavaksi ja siinä on mukana 32 työsuojeluvaltuutettua. 
Koulutuksen lisäksi verkostossa jaetaan kokemuksia ja annetaan neuvoja. Yhteinen koulu-
tus järjestettiin 1.10. 
 
Tiimin vetäjänä alueasiamies on ollut yhteydessä alueen toimijoihin sähköpostitse. Tiimin 
jäsenet ovat olleet yhteydessä oman sektorinsa luottamusmiehiin. Yhteydenottoja tiimiin 
päin on myös tullut sekä aktiivitoimijoilta että myös riviopettajilta. Luottamusmiesten yhtey-
denotot ovat koskeneet mm. sopimusten ja lakien soveltamista ja työsuojeluasioita. Tiimin 
jäsenet ovat neuvoneet ja auttaneet yhteydenottajia oman asiantuntemuksensa mukaan. 
Yksittäisten opettajien yhteydenotot ovat liittyneet sopimustulkintoihin ja paikalliseen edun-
valvontaan. Tiimin jäsenet ovat myös käyneet kouluttamassa paikallisyhdistysten jäseniä. 
 
Tiimi on kuluneena vuonna ollut mukana koulutustarpeiden kartoituksessa ja koulutusten 
sisältöjen ja ohjelmien suunnittelussa sekä vaikuttamistapahtumien suunnittelussa. 
 
Alueasiamies on toiminut tiimin kokoonkutsujana ja vetäjänä. Alueasiamies on toiminut 
myös yhteydenottojen perusteella tehtävien jakajana. 
 
Tärkeänä tehtävänä tiimillä on myös tiedon ja kokemusten jakaminen tiimin jäsenten kes-
ken. 
 
Edunvalvontatiimin jäseninä vuonna 2019 ovat toimineet  
PLM Katariina Kattelus (OVTES ysi) 
PLM Pekka Pieskä (OVTES ysi, KVTES) 
PLM Jouko Karhunen (AVAINOTES, 31.7.asti) 



PLM Ulla Virranniemi (AVAINOTES, 12.9. alkaen)  
PLM Juha Karlström (OVTES, KVTES, ammatilliset, 31.7. asti) 
PLM Keijo Kivioja (OVTES, KVTES, ammatilliset, 31.10. alkaen) 
LM Eija Salmi (KVTES, varhaiskasvatuksen opettajat) 
LM Mirva Salokorpi (OVTES, ammatilliset, Yksityisen opetusalan TES, Ammatillisten aikuis-
koulutuskeskusten TES, SIVISTA, 31.7. asti) 
LM Hannu Heikkinen (Yliopistojen ja harjoittelukoulujen TES, SIVISTA) 
TSV Tuovi Pasma (Työsuojelu, TS-yhteyshenkilö) 
Alueasiamies Ville Tertsunen 
 
Tiimi on kokoontunut 2019 viisi kertaa. Kokoontumisten lisäksi on käyty sähköpostikeskus-
telua. 

 

Koulutustiimin toimintakertomus 

Vuoden 2019 koulutustoiminta oli hyvin vilkasta ja monipuolista. Vuoden aikana järjestettiin 
erilaisia koulutuksia eri puolilla aluettamme 27 kappaletta ja niihin osallistui yhtensä 
956 henkilöä.  Koulutuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat alueasiamies Ville 
Tertsunen, alueyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Eilola ja koulutussihteeri Marja-Liisa Pieti-
läinen. Käytännön järjestelyistä vastasi toimistosihteeri Päivi Pyky. 
 
Pohjois-Suomen Opettajapäivät 2020 tapahtuman suunnittelua jatkettiin tänä vuonna. 
Suunnittelusta vastasi OPI20 järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Kai Lotvo-
nen. Toimikunnan muut jäsenet olivat Helena Aro, Erkki Eilola, Juha Iisakka, Kaisu Jussi-
Pekka, Heikki Karppanen, Marja-Liisa Pietiläinen, Päivi Pyky, Ari-Pekka Sirviö ja Enni-
Mari Ylikörkkö. 
  
YT-päivillä oli oma suunnitteluryhmä, johon kuuluivat Teija Harju, Tuovi Pasma, 
Heikki Saajoranta ja Ville Tertsunen. 
 
 
KOULUTUSTILAISUUDET 2019 

    

Koulutuksen nimi Paikkakunta Aika Osallistujamäärä 

Jaoskokous/ammatilliset opettajat Oulu 22.1. 9 

Hallitus Oulu 30.1. 30 

Jaoskokous/varhaiskasvatus Oulu 6.1. 25 

Jaoskokous/ YSI Oulu 23.1 10 

Paikallisyhdistysten toimijakoulutus Oulu 8.-9.2. 75 

Toiminnallista matematiikkaa alkuopetta-
jille Oulu 11.2. 27 

Pohjoisten alueitten neuvottelupäivät  Kuusamo 14.-15.2. 8 

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäi-
vät Kajaani 18.-19.2. 50 

Vuosityöaika Kempele 27.2. 36 



Kalajoen paikallisyhdistys Kalajoki 12.3. 15 

Alueelliset LM-päivät Vuokatti 18.-19.3. 55 

Jaoskokous/YsI Oulu 25.3. 9 

Vaalitilaisuus Oulu 26.3. 49 

Hallitus Oulu 28.3. 30 

Valmistuvien infotilaisuus Oulu 17.4. 68 

Jaoskokous/ varhaiskasvatus Oulu 23.4. 18 

Ammatillisten luottamusmiesten koulutus Raahe 7.5. 10 

Hallitus Oulu 13.5. 30 

Vuosityöaika Kalajoki 14.5. 32 

PLM-koulutus Oulu 26.8. 10 

PLM-koulutus Haapajärvi 27.8. 10 

Syysneuvottelupäivät Vuokatti 6.-7.9. 41 

Hallitus Oulu 12.9. 30 

Jaoskokous/ YSI Oulu 24.9 9 

Jäsenilta  Taivalkoski 25.9. 9 

Jäsenilta  Ylivieska 26.9. 36 

Työsuojeluvaltuutettujen koulutus Oulu 1.10. 21 

Palkkailta Pyhäjärvi 9.10. 41 

Jaoskokous/ varhaiskasvatus Oulu 10.10 18 

Jäsenilta  Oulu 16.10. 70 

Jaoskokous/YSI Oulu 17.10 10 

Hallitus Oulu 31.10. 30 

Jaoskokous/ ammatilliset  Oulu 5.11 4 

Ammatillisten luottamusmiesten koulutus Oulu  5.11. 6 

PLM-koulutus Oulu 18.11. 15 

PLM-koulutus Oulainen 19.11. 8 

Hallitus Oulu 12.12. 30 

 
 
 

  
 



Hyvinvointitiimin toimintakertomus 2019 
 
Toimikunnan jäseninä toimivat Virpi Lipsonen (VAKA), Tuovi Pasma (OAO), Anu Porkola 
(YSI) ja Mikko Rahkola (YSI). Varsinaisia kokouksia pidettiin yhteensä 4. 
 
Toiminnan tarkoituksena on ollut edistää jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta, hyvin-
vointia ja kulttuurillisia kokemuksia. Tämän toteuttamiseksi on tarjottu niin liikunta- kuin kult-
tuurielämyksiä jäsenistölle järjestämällä tapahtumia itse ja sponsoroimalla osa pääsylippu-
hinnasta yleisessä tarjonnassa oleviin tapahtumiin. Toimintaa supistettiin syyslukukaudella. 
Tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla alueyhdistyksen toimialuetta: Kuusamossa ja Taival-
koskella, Oulussa, Kempeleessä, Raahessa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Tapahtumiin on 
osallistunut opettajia kaikista opettajaryhmistä useilta eri paikkakunnilta.  
 
Koillismaa 

• 22.3. Kuusamo, Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä -stand up & musiikki, 
4 osallistujaa 

• 16.2. Taivalkoski, Takinkääntäjä -esitys, 3 osallistujaa (myös muita päiviä oli 
tarjolla, mutta ei ilmoittautuneita) 

• 16.-17.11. Kuusamo, Tarhapäivä -elokuva, 9 osallistujaa 
 

Oulun eteläinen 

• 14.3. Ylivieska, Miljoonasade -konsertti, 14 osallistujaa 

• 23.3. Raahe, Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä - stand up & musiikki, 4 
osallistujaa 

• 29.3. Raahe, Wieniläisverta -operetti, 2 osallistujaa 

• 27.3. Raahe, fatbike-tutustuminen - peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän 
(1) vuoksi 

• 25.5. Kalajoki, golftutustuminen, 10 osallistujaa 

• 3.-7.6. Raahe, tenniksen peruskurssi 4,5 h - peruuntui vähäisen ilmoittautu-
mismäärän (1) vuoksi 

• 17.11. Raahe, Tarhapäivä -elokuva, 12 osallistujaa 

• 26.11. Ylivieska, Tarhapäivä -elokuva, 7 osallistujaa 
 
Oulu 

• 20.2. Hiihtokoulu, perinteinen - peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän (3) 
vuoksi 

• 26.2. The Favourite -elokuva, 46 osallistujaa 

• 27.2. Hiihtokoulu, vapaa, 10 osallistujaa 

• 13.3. Hiihtokoulu, tekniikka, 9 osallistujaa 

• 21.3. Oulun Sinfonia ja Ismo Alanko -konsertti, 50 ilmoittautui, 47 paikalla 

• 22.3. Oulun Sinfonia ja Ismo Alanko -konsertti, 50 ilmoittautui, 49 paikalla 

• 23.3. Kehonhuoltotunnit (2 x 1 h), 10 + 16 osallistujaa 

• 27.3. Fatbike-tutustuminen – peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän (3) 
vuoksi 

• 28.3. Fatbike-tutustuminen 2 h, 5 osallistujaa 

• 16.4. Fatbike-tutustuminen 2 h, 10 osallistujaa 

• 8.5. Patronen piikkareissa -stand up ja musiikki, 43 osallistujaa 

• 23., 25. ja 26.5. Golftutustumiset peruuntuivat vähäisen ilmoittautumismää-
rän (5, 7, 0) vuoksi 



• 3.-7.6. Tenniksen peruskurssit 2 ryhmää á 4,5 h yht. 16 osallistujaa 

• 3.-7.6. Tenniksen jatkokurssit 3 ryhmää á 4,5 h, 18 osallistujaa 

• 1.6. Karttakepin katkojaiset, loppuunmyyty 700 osallistujaa 

• 5.10. Taidemuseon opastus, peruuntui vähäisen osallistujamäärän (5) vuoksi 

• MOP-luontoretkessä olivat mukana ainakin OAJ:n Kuusamon, Kempeleen, 
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen, Raahen ja Vaalan py:t 

• 10.10. Fatbike-tutustuminen 2 h, 13 osallistujaa 

• 9.11. Sählyturnaus, 5 joukkuetta, 57 pelaajaa ja 5 järjestäjää 

• 19.11. Tarhapäivä –elokuva, 86 osallistujaa 
 
 
YLL-jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Jaoksen puheenjohtajana alkuvuonna 2019 on ollut Outi Ylitapio-Mäntylä. Jaos on kalente-
rivuoden aikana kokoontunut seitsemän kertaa. Kokouksissa on käsitelty laajalti opetusalaa 
yliopistoissa sekä jäseniä koskettavia ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Yliopistot 
ovat toimintaympäristöinä haasteellisia myös siksi, että niissä on useita samoista jäsenistä 
kilpailevia jukolaisia toimijoita. Tämän kilpailun lisäksi jukolaisten yhdistysten tulee kyetä te-
kemään jukolaista edunvalvontaa yhteistyössä keskenään. YLL-jaos onkin aktiivisena toi-
mijana myös tässä yhteistyössä. 
 
Jaos on hyvin edustettu Oulun yliopiston hallinnossa sekä YLL:n että OAJ:n valtakunnalli-
sella tasolla. Se on keskittynyt edunvalvontaan, joten alueyhdistyksen liikunta- ja kulttuuri-
palvelut ovat olleet jäsenillemme erittäin tervetulleita. Jäseniämme on osallistunut alueyh-
distyksen järjestämiin tapahtumiin. 
 
 
Ammatillisen jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja läpi vuoden olivat vaikuttaminen uusiutu-
vaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ja ammatilliseen reformiin sekä vuosityö-
aika. Laatu ammatillisessa koulutuksessa säilytetään vain opettajuutta vahvistamalla. Val-
takunnallisen ja paikallisen vaikutustyön tavoitteena on ollut pitää opettaja keskeisenä toi-
mijana uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa. 
  
OAO jaos piti vuoden 2019 aikana kaksi varsinaista kokousta, joiden lisäksi kokoonnuttiin 
alueyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Jaos kokoontui järjestäytymiskokoukseen 
22.1.2019. OAO jaos kokoontui 5.11.2019 valmistelemaan Pohjois-Pohjanmaan alueyhdis-
tyksen vuosikokousta. Luottamusmiesten ja puheenjohtajien koulutustilaisuus vuosityöajan 
käyttöönoton kokemuksista järjestettiin työnantajatapaamisten yhteydessä Raahessa 
7.5.2019 ja Nivalassa 5.11.2019. Alueen ammatilliset toimijat ja luottamusmiehet ovat pitä-
neet tiiviisti yhteyttä niin toisiinsa kuin työnantajiinsa.  
 



YSI-jaoksen toimintakertomus 2019  
 
Ysi-jaoksen tapaamisiin on kutsuttu yhdistysten nimeämät edustajat ja ysiläiset valtuutetut. 
Jaoksen vetäjänä on toiminut Riina Kuuselma. Alueyhdistyksen ysi-jaoksen tarkoituksena 
on tarjota foorumi ysiläisille opettajille keskustella ajankohtaisista asioista. Jaoksessa on kä-
sitelty alueyhdistyksen hallituksen esityslistassa olevia asioita ja niistä on muodostettu tar-
vittaessa ysiläinen kanta, joka on tuotu esille hallituksen kokouksissa. Jaoskokouksissa on 
keskusteltu mm. valtakunnallisista sopimusasioista, ajankohtaisista alueyhdistyksen alu-
eella järjestettävistä kulttuuri-, liikunta- sekä koulutustapahtumista sekä yhdistyksissä pin-
nalla olevista asioista. Yhdistyksissä on ollut ajankohtaisina asioina mm. yhteistyö kunta-
päättäjien kanssa, kuntien taloustilanteesta johtuvat kouluihin kohdistuvat säästöt, koulujen 
sisäilmaongelmat, ryhmäkoot ja lapset puheeksi -menetelmän käyttöön liittyvät käytän-
teet eri kunnissa. 
 
 
VAKA-jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Jaoksen nimi päätettiin muuttaa vuoden alusta uuden varhaiskasvatuslain mukaisen nimik-
keiden muutosten myötä Varhaiskasvatus jaokseksi; VAKA-jaos. 
 
VAKA -jaos on avoin keskustelupaikka varhaiskasvatukseen liittyen kaikille Pohjois-Pohjan-
maan alueen varhaiskasvatuksen opettajille. VAKA-jaos on kokoontunut 3 kertaa vuoden 
aikana. Jaoksen vetäjänä toimi Annukka Hulkkonen.   Kokouksissa käytiin läpi seuraavan 
alueyhdistyksen hallituksen kokousasioita ja tarvittaessa keskustelujen pohjalta edusta-
jamme veivät varhaiskasvatuksen asioita eteenpäin edunvalvontatiimille ja alueyhdistyksen 
hallitukselle käsittelyyn. 
 
Lastentarhanopettajaliitto perustettiin 11. tammikuuta 1919. LTOL julkaisi Intomielellä – Las-
tentarhanopettajaliitto 100 vuotta -juhlakirjan. Noin 300-sivuiseen kirjaan on koottu LTOL:n 
ja varhaiskasvatuksen satavuotista historiaa sekä yli 30 järjestöaktiivin tarinat. Liiton nimi 
muuttuu syksyn valtuuston päätöksellä 1.1.2020 Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi. 
 
Varhaiskasvatuspäivää vietettiin maaliskuussa kunnissa eri tavoin. Tavoitteena oli nostaa 
esiin varhaiskasvatuksen opettajan laajaa ja syvää osaamista sekä erityisesti opettajan mer-
kitystä varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen.  
 
Lastentarhanopettajaliiton valtuustoa varten keräsimme jäseniltä asioita mitä valtuuston jä-
senet alueella voivat viedä eteenpäin. Niitä olivat mm. Henkilöstön väsyminen työmäärään, 
Palkkaus asiat, maisterikoulutuksen saaneiden sitoutuminen varhaiskasvatukseen, 
OVTES-sopimus. 
 
Elokuusta lähtien saimme uudet luottamusmiehet kuntiin. Pohjois-Pohjanmaan alueella tuli 
jonkin verran vaihdoksia henkilöihin. 
 
21-22.9. vietettiin viimeistä kertaa Lastentarhanopettajapäiviä. 
Lahteen kokoontui satoja opettajia ympäri maata. Jatkossa päivät ovat Varhaiskasvatuksen 
opettajien päivät. Seuraavan kerran vuonna 2021 Raumalla. Sinne mietittiin alueella yhteis-
kyytimahdollisuutta. 
 
VAKA-jaos kokouksissa käsiteltiin myös seuraavia ajankohtaisia asioita: 



 
TVA-asiat, SAK-työaika, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus syksyllä 2020, 
kevään 2019 eduskuntavaalit, Lene-testit varhaiskasvatuksessa, pula opettajista, sopimus-
neuvottelut ja mahdollinen lakko. 
 
 
 


