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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03. 

 

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjoh-
tajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Esitys: Merkitään kokouksen osallistujat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat. 

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että pykälän 29. Muut mahdolliset asiat kohdan 
Index varainhoidon informaatio sijoituksista käsiteltiin pykälän 5. Pöytäkirjantarkastajien valitsemisen jälkeen. 

 

4. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 
 

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeri. 
 
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Haapakoski. 
 

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Vesa Muikkula ja Anna Ontero. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Muikkula ja Virpi Lipsonen, Anna Onteron ollessa estynyt, 
 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 7/2020 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 7/2020 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 
 

7. ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET  

 
Esitys:  Alueyhdistyksen perustehtäviä ovat koulutus, edunvalvonnan tukeminen, koulutuspoliittinen vai-
kuttaminen sekä yhteisen opettajuuden vahvistaminen. Alueyhdistys ottaa toiminnassaan huomioon koko 
toimialueensa sekä kaikkien opettajaryhmien tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Alueyhdistys toimii 



yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niiden keskeisten toimijoiden ja edunvalvojien kanssa. Yksittäisen jäsenen 
edunvalvontaa hoitaa oma yhdistys / luottamusmies.  

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

8. ALUEYHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 
 

Esitys: Nimetään seuraavat toimihenkilöt: 
 
 varapuheenjohtaja YSI 
 varapuheenjohtaja OAO 
 varapuheenjohtaja VAKA 
 varapuheenjohtaja YLL 
 sihteeri   
 taloudenhoitaja Juha Iisakka  
                   koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen                        

alueviestijä  
 
Päätös: Alueyhdistyksen toimihenkilöiksi nimettiin seuraavat henkilöt: 
 

varapuheenjohtaja YSI Markku Maaranto 
 varapuheenjohtaja OAO Vesa Muikkula 
 varapuheenjohtaja VAKA Virpi Lipsonen 
 varapuheenjohtaja YLL Outi Ylitapio-Mäntylä 
 sihteeri  Mika Haapakoski 
 taloudenhoitaja Juha Iisakka 
                   koulutusvastaava                      Marja-Liisa Pietiläinen 

alueviestijä  
 

9.  ALUEYHDISTYKSEN TYÖVALIOKUNTA 
 

Esitys: Työvaliokuntaan kuuluvat seuraavilla nimikkeillä olevat henkilöt: 
 
 puheenjohtaja 
 varapuheenjohtaja YSI  
 varapuheenjohtaja OAO 
 varapuheenjohtaja VAKA   
 varapuheenjohtaja YLL   

koulutusvastaava 
toimistosihteeri  
sihteeri   

 taloudenhoitaja  
 edunvalvontatiimin vetäjä 
 alueviestijä   
 alueasiamies 
 
Lisäksi työvaliokunnan kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita ja esim. erillisten projektien vastuuhenki-
löitä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 



10.KOULUTUS- JA HYVINVOINTITIIMIN JÄSENET JA TEHTÄVÄT 
 

Esitys: Koulutukset ja muut tapahtumat järjestää tiimi, johon kuuluvat toimistosihteeri, alueasiamies, kou-
lutusvastaava ja puheenjohtaja. Tarvittaessa he hyödyntävät edunvalvontatiimiä ja asiantuntijoita.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

11. EDUNVALVONTATIIMI 
 

Esitys: Nimetään edunvalvontatiimi: 
 
Edunvalvontatiimi 2021 
 

Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Ari Korhonen  PLM  SIVISTA/AMK 
 Keijo Kivioja  PLM  OVTES/AMMATILLISET 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
 Eija Salmi  LM  KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/KVTES/YSI 
 Ville Tertsunen Alueasiamies 
 
Edunvalvontatiimi voi lisäksi kutsua kokouksiin asiantuntijoita. Edunvalvontatiimi esittää keskuudestaan vetä-
jän. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Edunvalvontatiimi vetäjäksi valittiin alueasiamies Ville Tertsunen. 

 

12.HALLITUKSEN KOKOUKSIIN VARSINAISTEN ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENIEN LISÄKSI 
KUTSUTTAVAT HENKILÖT 

 
Esitys:  Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esittelee. 

 
Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelyn mukaisesti. 

 

13. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 
 

Esitys:   Yhdistyksen nimen kirjoittaa alueyhdistyksen sääntöjen pykälän 18 mukaan puheenjohtaja tai yksi 
varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun henkilön kanssa.  
 
Puheenjohtaja:   Ari-Pekka Sirviö 
Varapuheenjohtajat:   VAKA 

YSI 
OAO 
YLL 

Sihteeri:     
Hallituksen valitsema muu henkilö: Ville Tertsunen 
 
 

  



Päätös: Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa seuraavat henkilöt: 
 
Puheenjohtaja:   Ari-Pekka Sirviö 
Varapuheenjohtajat:   Virpi Lipsonen VAKA 

Markku Maaranto YSI 
Vesa Muikkula OAO 
Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

Sihteeri:    Mika Haapakoski 
Hallituksen valitsema muu henkilö: Ville Tertsunen 
 

14.TS-YHTEYSHENKILÖN, KLL:N YHTEYSHENKILÖN SEKÄ HUONEISTOTOIMIKUNNAN 
YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN 

 

Esitys: TS-yhteyshenkilö Tuovi Pasma. 
KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala. 
Huoneistotoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö ja taloudenhoitaja Juha Iisakka. 
Lisäksi huoneistotoimikunnan kokouksiin osallistuu toimistosihteeri Päivi Pyky. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

15.TOIMIHENKILÖPALKKIOT 
 

Esitys:  Ehdotetaan vuodelle 2021 seuraavat toimihenkilövuosipalkkiot: 
   

Kaikille toimijoille maksetaan puhelin- ym. kulut kulukorvauksena tositetta vastaan ja matkakulut mak-
setaan verottajan matkaohjesäännön mukaan. 

 - puheenjohtaja  4103,82€ 
 - varapuheenjohtaja 1572,76€  
 - alueasiamies  4103,82€ 
 - sihteeri  3145,52€ 
 - taloudenhoitaja  4103,82€ 
 - koulutussihteeri  2564,89€ 
 - alueviestijä  1000€ 
 - edunvalvontatiimin vetäjä 1572,76€, jäsen 786,39€ 
   

Hallituksen kokouspalkkio 45,09€. 
Ateriakorvaus 10,75e OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin 
kutsutuille, etänä läsnäolleille henkilöille. 
Palkkioiden laskutusperusteena 37,75€ tunnilta. 
Tapahtumien isännöinti-/emännöintikorvaus 4 tuntia 52,43€, yli 4 tuntia 104,84€. Korvaus maksetaan 
tarvittaessa yhdelle henkilölle/tapahtuma. 
Karttakepin katkojaisten organisointipalkkio 600€, joka katetaan tapahtumabudjetista. 
Eri tapahtumia varten perustettavien toimikuntien palkkioista hallitus päättää tapauskohtaisesti.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



16.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiamies Ville Tertsunen esitteli. 
 
Perusopetus: 
 

• Järjestelyvaran kohdennuksesta neuvottelut kesken. Yhtenä ajatuksena on maksaa koronalisää. Kärsä-
mäellä järjestelyvaraa on päätetty käyttää koronalisänä. 

• Harrastamisen Suomen malli: 
- Hankkeeseen myönnetty 6,4 miljoonaa euroa, josta 17 alueemme kuntaa on saanut rahoitusta. 
- Pilotoinnin tavoite on kerätä kokemuksia ja käytänteitä tämän kevään ajan, jotka helpottavat Suo-
men mallin vakiinnuttamista kuntien pysyväksi toiminnaksi. 
- Tarkoituksena on mahdollista jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäi-
vän yhteyteen. Toiminnan olisi tarkoitus tapahtua kouluissa tai niiden läheisyydessä. Harrastusten 
järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, taide- ja kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnan toimijat sekä 
muut lasten ja nuorten harrastustoiminnan yhteisöt. 
- Harrastustoiminnan järjestäminen ei ole opettajan eikä koulun tehtävä, mutta opettajia on kosis-
keltu toimintaan mukaan. Epäselvää keneltä löytyy aikaa harrastetoiminnan toteuttamiseen. 
- Riitta Rautio kertoi Oulaisten onnistuneet kokemukset Suomen mallin toteuttamisesta kunnassaan. 

 
Lukio: 
 

• Oppivelvollisuuden pidentämiseen on herätty kunnissa vaihtelevasti. Lopullinen rahoitus en edelleen 
epäselvä. 

 
Varhaiskasvatus: 
 

• Järjestelyvaraneuvottelut ovat kesken ja vaka on jopa ehdotettu jätettäväksi neuvotteluiden ulkopuo-
lelle sopimusmuutoksen vuoksi. 

 
Ammatilliset: 
 

• Oppivelvollisuuden pidentämisen rahoitus epäselvä. Materiaalihankintoja (kyselyjä) on tehty. 

• Luottamusmiesrintamalla on ollut rauhallista. 

• Etäopetus jatkuu. Opettajilla ”teoriareppu” alkaa olla tyhjänä ja nyt pitäisi päästä tekemään ja harjoit-
telemaan oikeaa työtä. 

 
Korkeakoulut: 
 

• Etäopetus jatkuu koko kevään. Lähiopetusta tarjotaan vain välttämättömien kurssien yhteydessä. 

• Yliopiston luottamusmiesvaalit siirtyivät joulukuulta maaliskuulle. 
  



17.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutetut Katariina Kattelus ja Santeri Palviainen esittelivät hallituksen ajankohtaiset asiat (ks. 
liite1). 
 
Katariina Kattelus: 
 

• Esiteltiin kolme maantieteellistä vaihtoehtoa aluetoiminnan uudistamiseksi. PPAY:n hallitukselta ky-
syttiin näkemyksiä ja neuvoja asian käsittelyyn. 

• Palkkatietojen tilastoyhteistyön saralla tietojen antamisessa hankaluuksia EU:n henkilötietosuojien 
vuoksi. 

• Pyhäjärvellä opettajat lomautettu 10 päiväksi siten, etteivät opettajat saaneet työttömyyskorvausta 
lomautusajalta ollenkaan. Muuta kunnan työntekijät saivat lomautusajalta työttömyyskorvausta. 

• Vakan varallaolojärjestelmä. 

• Tutkimusten mukaan korona tarttuu heikosti lapselta lapselle.  
 

Santeri Palviainen: 
 

• Koulutuspoliittinen selonteko. 

• Kuntavaalit. 

• Hallituksen puoliväliriihi, jossa teemoina rahoitus, työssäjaksaminen, kiusaamisen ja väkivallan ehkäi-
seminen. 
 

18.VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valitaan valtuutettujen yhteyshenkilö. 
 

Päätös: Valtuutetut päättävät kuka toimii valtuutettujen yhteyshenkilönä. Asia päätetään seuraavassa halli-
tuksen kokouksessa. 

 

19.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Koulutustarvekysely jäsenyhdistyksille tammikuussa. 

• Karttakepin katkojaiset Oulun Teatterilla 5.6.2021. 
 
Päätös: Koulutustiimin edustaja Marja-Liisa Pietiläinen esitteli: 
 

• Koulutustarvekysely jäsenyhdistyksille tammikuussa. 

• Lukion OPS-koulutus 27.1.2021. 

• Kuntavaalikoulutus 10.2.2021. 

• Eläkekoulutus yhteistyössä Lapin ja Kainuun kanssa 18.2.2021. 

• Kevan työhyvinvoinnin kehittäjänä webinaari 11.3.2021. 

• Karttakepin katkojaiset Oulun Teatterilla 5.6.2021. 
  



20.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset: 
 
OAO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitteli:  
 

• Etätyö ei ole sopinut kaikille opiskelijoille, eikä opettajillekaan ja on vaatinut venymistä ja kekseliäi-
syyttä. Toisaalta etätyön myötä on kehitetty uusia työmuotoja.  

• Teorian käsittelyn joillakin aloilla jo haasteellista ja pitäisi päästä enemmän käytännön toimintaan. 

• Luovissa opetusta toteutettu etä-, lähi- tai näitä yhdistäen hybridiopetuksena. OAJ:n mielestä hybridi- 
tai samanaikaisopetusta ei ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti, eikä opettajalta ei voida edellyttää 
kaksinkertaista työtä. Jos lisätyötä opetusjärjestelyistä aiheutuu, sen määrä on arvioitava ja korvat-
tava asianmukaisesti.  

• Keskusteltiin oppivelvollisuuden pidentämisestä ja siihen liittyvistä materiaalihankinnoista, joissa 
opettajat keskeisesti mukana. Tilanteeseen on reagoitu vaihtelevasti eri oppilaitoksissa. Epävarmuus 
rahoituksesta huolettaa. Luottamusmiehillä rooli valvoa tilanteesta muodostuvaa lisätyötä.  

• Avoimet alueviestijän ja arvostushankkeen koordinaattorin tehtävät käytiin läpi.  

• Koulutuskuntayhtymä Brahe: Raahessa ollaan siirtymässä vuosityöajassa kalenterivuoteen: syytä olla 
tarkkana vapaajaksojen suhteen.  

• OAMK: Henkilöstön etäkohtaamiset sujuvat. Hakumainonta onnistunutta. Uuden rehtorin toiminta ja 
organisaation muutokset koetaan henkilöstön kannalta onnistuneiksi. OAMK tulos vuonna 2020 hyvä 
ja valmistuneita ennätysmäärä, englanninkieliseen koulutukseen hakeneita runsaasti. Terveysalalla 
harjoituksia toteutettava lähiopetuksessa tai simuloiden. Tilanne vaatinut paljon soveltamista.  

• Palkattoman poissaolon vaikutus (palkan vähennys) tulevalta vapaajaksolta maksettavaan palkkaan 
sairasloma tilanteessa opettajan saadessa sairaspäivärahaa koetaan epäreiluksi yksityisen opetusalan 
vuosityöaika-sopimuksessa. Luovissa selvitetään OAJ:n kantaa paikalliseen sopimiseen asiasta: voisiko 
halutessaan vapaajaksolla työskennellä vähennyksen kumoten.  

• Tiedotettiin ajankohtaisista kyselyistä:  
- Kysely SIVISTA/vuosityöaika 18.1. Yksityisen ammatillisen oppilaitoksen opettajille  
- KARVI:n kysely opetus- ja ohjaushenkilöstölle erityisen tuen järjestämisestä sekä erityiseen tukeen 
liittyvistä toiminnoista - Kysely lukion ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle ko-
ronavirusepidemian vaikutuksista toisen asteen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen osalta kysy-
tään myös näkemyksiä reformin toimeenpanon tilanteesta.  

• Ehdotuksia toimintasuunnitelmassa toteutettaviin koulutuksiin otettiin vastaan: lakikoulutuksia ja op-
pivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää koulutusta ehdotettiin. 
 

 
  



21.SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin aluetoimijat Emma Määttä ja Jukka Turunen esittelivät: 
 

• Oulun SOOLin alaisten järjestöjen hallitukset ovat järjestäytyneet ja Soolin aluetoimijat ottavat yh-
teyttä yhteistyön merkeissä.  

• OAJ:n ja Soolin yhteinen webinaari tulossa 8.2.2021. 

• Etäopetuksen toteutumista seurataan. 

• Opetusharjoitteluita ei ole päästy seuraamaa koronan vuoksi. Syksyllä opetusharjoittelussa oli vähän 
opiskelijoita ja kevään 54 opetusharjoittelupaikasta vain 10 on täytetty. Keväällä valmistuneita tulee 
olemaan huomattavasti normaalia vähemmän. 

• Talvipäivät tullaan toteuttamaan etänä maaliskuussa. 

• Sool pyrkii olemaan näkyvästi mukana kuntavaaleissa. Soolin kuntavaalitavoitteet löytyvät osoitteesta 
https://www.sool.fi/vaikuttaminen/kuntavaalitavoitteet-2021/. 

 

22.OPI 23 -TOIMIKUNNAN VALINTA 
 

Esitys: OPI 20 -toimikunta tekee esityksen OPI 23 -tapahtuman toimikunnan kokoonpanosta hallituksen 
kokoukseen 28.11. mennessä. Alueyhdistyksen hallitus nimittää uuden OPI-toimikunnan kaudelle 2021-2023. 
 
Päätös: OPI20-toimikunnan puheenjohtajan Kai Lotvosen esityksen mukaisesti hyväksyttiin seuraavat hen-
kilöt OPI-toimikunnan kaudelle 2021-2023. 
 

Hyväri Tuomas 
Karppanen Heikki 
Lotvonen Kai 
Meyer Pauliina 
Pietiläinen Marja-Liisa 
Pirkola Mervi 
Pyky Päivi 
Saviniemi Maija 
Sirviö Ari-Pekka 
Vedenjuoksu Jenni 
Ylikörkkö Enni-Mari 

 

23.ALUEELLISEN ESIMIESTYÖN VASTUUHENKILÖ 
 

Esitys: Vesa Rinta-Säntin tehtävä alueellisen esimiestyön vastuuhenkilönä esitetään lopetettavaksi. Tilalle 
alueellisen esimiestyön vastuuhenkilöksi valitaan uusi henkilö, tai pilottihanke keskeytetään.  
 
Päätös: Vesa Rinta-Säntin tehtävä alueellisen esimiestyön vastuuhenkilönä lopetetaan. Muilta osin pykälän 
käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

  

https://www.sool.fi/vaikuttaminen/kuntavaalitavoitteet-2021/


24.ALUEVIESTIJÄN VALINTA 
 

Esitys: Oulun paikallisyhdistyksen eron myötä OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistykseen hakee uutta 
alueviestijä. Alueviestijä huolehtii alueyhdistyksen tiedotuksesta yhdistyksen sisällä ja ulospäin. Hän toimii 
tiiviissä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan, alueasiamiehen ja toimistosihteerin kanssa. Katso tar-
kemmat hakukriteerit liitteestä 2. 
 
Päätös: Toinen hakuilmoituskierros alueviestijän tehtävään lähetetään sähköpostitse. Pykälä käsitellään 
uudestaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

25.OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKKEEN ALUEELLISEN KOORDINAATTORIN 

VALINTA 
 

Esitys: OAJ Pohjois-Pohjanmaa alueyhdistys hakee OAJ:n opettajuuden arvostushankkeeseen alueellista 
koordinaattoria. Katso tarkemmat hakukriteerit liitteestä 3. 
 
Päätös: OAO-jaos esitti tehtävään Ari Korhosta. Asiasta haluttiin vielä keskustella Ari Korhosen kanssa en-
nen lopullisen päätöksen tekemistä. Jos asiasta ei päästä molempien osapuolten kanssa yhteisymmärrykseen, 
hallitus antoi puheenjohtajalle, toimistosihteerille ja alueasiamiehelle valtuudet etsiä ja valita tehtävään so-
veltuvimman henkilön. 

 

26.TYÖVALIOKUNNAN SUUNNITTELUSEMINAARIN AIKATAULU JA SISÄLTÖ 
 

Esitys: Tarvittavien toimintaohjeiden laatiminen mm. alueyhdistyksen puheenjohtajan hallituspaikkaa kos-
keva sääntö, josta puhuttiin jo vuosi sitten, sekä mahdolliset taloussäännöt yms. Työvaliokunnan suunnittelu-
seminaari pidetään ma 1.2.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

27.HYVÄ OPETTAJA 2020 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Oulun ammattikorkeakoulun eläkkeelle siirtyvä rehtori, vanhempi neuvonantaja Jouko Paaso on 
valinnut Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen työvaliokunnan esivalitsemista kolmesta ehdokkaasta Kainuun 
ja Oulun alueen vuoden opettajan 2020. Palkinnon jakaminen tapahtui voittajan kotikaupungissa 18.1. ja tilai-
suus videoitiin. Video esitetään valtakunnallisessa Educa-verkkotapahtumassa 30.1., jolloin palkinnon saajan 
nimi julkistetaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

28.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään kokoukset kello 17.00 ma 1.3.2021 ja ma 26.4.2021. 

• Hallituksen kevään kokoukset kello 18.00 to 18.3.2021 ja ti 11.5.2021. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 



 

29.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:  Index varainhoidon informaatio sijoituksista. Index varainhoidon johtaja Petri Pohjanoksa kertoo 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan sijoitusten tilannekatsauksen ja esittelee ehdotuksia sijoitusstrategian linjauksista. 

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
 

30.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.43. 
  
 
 
 

 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 

Vesa Muikkula   Virpi Lipsonen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


