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Puheenjohtaja +Ari-Pekka Sirviö 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 
YSI – JAOS: 
+Markku Maaranto 

 
Liminganseutu-Siikajoki-Kempele 

 
Manu Vähäsalo 

 
Kempeleen py 

+Katri Kanniainen-Risto Siikajoki-Liminganseutu-Kempele Anne Heilala Siikajoen py 
Miikka Mattila Tyrnävä-Muhos-Utajärvi-Siikalatva-Ii-Vaala Toni Väyrynen Muhoksen py 
Henna-Riikka Ylitalo Ii-Tyrnävä-Muhos-Utajärvi-Siikalatva-Vaala +Tiina Meriläinen Vaalan py 
+Katri Pappila Kärsämäki-Oulainen-Haapavesi Riitta Rautio Oulaisten py 
+Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki Johanna Karjaluoto-Pisilä Pyhäjoen py 
+Hanna Siltakoski Kalajoki-Sievi-Ylivieska-Alavieska Jaana Matikainen Ylivieskan py 
+Markku Mäkelä  Haapajärvi-Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
+Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo Tuulikki Hentilä Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
+Samuli Vitikka AO   Juha-Pekka Sillanpää AO 
+Anna Ontero AO Tarja Jaatinen AO 
+Vesa Muikkula SKO   Mirva Peltokangas AKOL 
+Ari-Pekka Sirviö AO  Liisa Kiviniemi AO 
    
VAKA – JAOS:    
+Virpi Lipsonen Liminganseudun py  Tuija Halonen Liminganseudun py 
 

YLL – JAOS: 
   

Outi Ylitapio-Mäntylä YLL +Enni-Mari Ylikörkkö YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    Jari Jokinen OAO 
toimistosihteeri +Päivi Pyky    Tuovi Pasma OAO 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    Mirva Peltokangas OAO 
hyvinvointitiimin vetäjä    Jouko Arvo YSI 
alueviestijä Emma Määttä    Tuulikki Hentilä YSI 
alueasiantuntija +Ville Tertsunen    +Olli Kaisto YSI 
sihteeri +Mika Haapakoski    +Pekka Pieskä YSI 
    Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 
Muut   
Soolin aluetoimija +Laura Walta   
Soolin aluetoimija Samuli Rysä   
KLL:n yhteyshenkilö +Salli Mattila   
OAJ:n hallituksen jäsen ja YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen   
Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö +Teemu Heikkinen   
OAJ:n opettajuuden arvostushankkeen alueellinen koordinaattori +Hanna Siltakoski  
+Katariina Kattelus   
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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.36. 

 

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. 

 

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 Markku Maaranto ja Katri Kanniainen-Risto. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Maaranto ja Katri Kanniainen-Risto. 
 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokousten 8/2021 ja 9/2021 pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokousten 8/2021 ja 9/2021 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 
 

  



7. ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET  
 

Esitys:  Alueyhdistyksen perustehtäviä ovat koulutus, edunvalvonnan tukeminen, koulutuspoliitti-
nen vaikuttaminen 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 Mika Haapakoski  
 taloudenhoitaja Juha Iisakka  
                   koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen                        

alueviestijä Emma Määttä  
 
Päätös: Alueyhdistyksen toimihenkilöiksi nimettiin seuraavat henkilöt: 
 

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

alueviestijä   Emma Määttä 
 

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   
 alueasiantuntija 
 
Lisäksi työvaliokunnan kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita ja esim. erillisten projektien vastuuhenki-
löitä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

10. EDUNVALVONTATIIMI 
 

Esitys: Nimetään edunvalvontatiimi: 
 
Edunvalvontatiimi 2022 
 

Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Ari Korhonen  PLM  SIVISTA/AMK 
 Keijo Kivioja  PLM  OVTES/AMMATILLISET 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
   LM  KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/KVTES/YSI 
 Ville Tertsunen Alueasiantuntija 
 
Edunvalvontatiimi voi lisäksi kutsua kokouksiin asiantuntijoita. Edunvalvontatiimi esittää keskuudestaan vetä-
jän. 
 
Päätös:  Edunvalvontatiimiä ehdotettiin ja hyväksyttiin täydennettäväksi Marika Tammelalla sopimusalana 
KVTES/VAKA. Edunvalvontatiimi ehdotti edunvalvontatiimin vetäjäksi alueasiantuntija Ville Tertsusta, joka 
valittiin tehtävään. 
 
Edunvalvontatiimin kokoonpano vuonna 2022: 
 

Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Ari Korhonen  PLM  SIVISTA/AMK 
 Keijo Kivioja  PLM  OVTES/AMMATILLISET 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
 Marika Tammela LM  OVTES/KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/KVTES/YSI 
 Ville Tertsunen Alueasiantuntija 

 

11.HALLITUKSEN KOKOUKSIIN VARSINAISTEN ÄÄNIVALTAISTEN JÄSENIEN LISÄKSI 
KUTSUTTAVAT HENKILÖT 

 
Esitys:  Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esittelee. 

 
Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelyn mukaisesti. 
 

 



12. 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 Virpi Lipsonen 

YSI Markku Maaranto  
OAO Samuli Vitikka 
YLL Outi Ylitapio-Mäntylä 

Sihteeri:    Mika Haapakoski 
Hallituksen valitsema muu henkilö: Ville Tertsunen 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

13.KOULUTUSTIIMIN JÄSENET JA TEHTÄVÄT 
 

Esitys: Koulutukset järjestää tiimi, johon kuuluvat toimistosihteeri, alueasiantuntija, koulutusvastaava ja 
puheenjohtaja. Tarvittaessa he hyödyntävät edunvalvontatiimiä ja asiantuntijoita.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

14.HYVINVOINTITIIMIN JÄSENET JA TEHTÄVÄT 
 

Esitys:  Hyvinvointitiimin muodostaa kolme jäsentä ja sen tehtävä on järjestää hyvinvointitapahtumia. Hy-
vinvointitiimi toimii yhteistyössä koulutusvastaavan ja koulutustiimin kanssa. Työvaliokunta esittää hyvinvoin-
titiimiin Salli Mattilaa ja Hanna Siltakoskea, kolmatta jäsentä haetaan. Hyvinvointitiimi valitsee keskuudestaan 
vetäjän. 
 
Päätös: Hyvinvointitiimin jäseniksi valittiin Salli Mattila, Hanna Siltakoski ja ammatillisen jaoksen esityksen 
pohjalta Liisa Kiviniemi. Hyvinvointitiimi valitsee keskuudestaan vetäjän. 

 

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

 
Esitys: TS-yhteyshenkilö Tuovi Pasma. 

KLL:n yhteyshenkilö Salli Mattila. 
Huoneistotoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö ja taloudenhoitaja Juha Iisakka. 
Lisäksi huoneistotoimikunnan kokouksiin osallistuu toimistosihteeri Päivi Pyky. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



16.TOIMIHENKILÖPALKKIOT 
 

Esitys:  Ehdotetaan vuodelle 2022 seuraavat toimihenkilöpalkkiot: 
   

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

 - puheenjohtaja  4193,08€ 
 - varapuheenjohtaja 1606,97€ 
 - alueasiantuntija  4193,08€ 
 - sihteeri  3213,94€ 
 - taloudenhoitaja  4193,08€ 
 - koulutussihteeri  3213,08€ 
 - alueviestijä  1500€ 
 - edunvalvontatiimin vetäjä 1606,97€, jäsen 803,48€ 
                 - hyvinvointitiimin vetäjä 1000e, jäsen 500e 
   

Hallituksen kokouspalkkio 46,07€. 
Ateriakorvaus 11,25e OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin kut-
sutuille, etänä läsnäolleille henkilöille. 
Palkkioiden laskutusperusteena 38,57€ tunnilta. 
Tapahtumien isännöinti-/emännöintikorvaus 4 tuntia 53,57€, yli 4 tuntia 107,12€. Korvaus maksetaan tarvit-
taessa yhdelle henkilölle/tapahtuma. 
Karttakepin katkojaisten organisointipalkkio 613,05€, joka katetaan tapahtumabudjetista. 
Eri tapahtumia varten perustettavien toimikuntien palkkioista hallitus päättää tapauskohtaisesti.  

 
Päätös:  Markku Maaranto YSI-jaoksen vetäjänä ehdotti, että puheenjohtajan palkka nostettaisiin 5000e 
vuodessa vastaamaan työn kuvaa ja vaativuutta. Asian käsittelyn ajaksi puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö poistui 
kokouksesta ja puheenjohtajuuden otti Vaka-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen. Markku Maarannon ja YSI-jaoksen 
esitystä kannatettiin ja puheenjohtajan palkkioksi hyväksyttiin 5000e vuodessa. Puheenjohtajan palkkion kä-
sittelyn jälkeen Virpi Lipsonen palautti kokouksen puheenjohtajuuden Ari-Pekka Sirviölle.  
 
Puheenjohtajan palkkion korottamisen jälkeen Ari-Pekka Sirviö esitti, että myös alueasiantuntijan palkkio nos-
tettaisiin 5000e vuodessa vastaamaan nykyistä työnkuvaa ja pitämään alueasiantuntijan toimenkuvan kiinnos-
tavana ja tavoiteltavana myös tulevaisuudessa. Esitystä kannatettiin ja alueasiantuntijan palkkioksi hyväksyt-
tiin 5000e vuodessa. Koulutussihteerin palkkioksi hyväksyttiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti 3213,08e 
vuodessa.  
 

- puheenjohtaja  5000€ 
 - varapuheenjohtaja 1606,97€ 
 - alueasiantuntija  5000€ 
 - sihteeri  3213,94€ 
 - taloudenhoitaja  4193,08€ 
 - koulutussihteeri  3213,08€ 
 - alueviestijä  1500€ 
 - edunvalvontatiimin vetäjä 1606,97€, jäsen 803,48€ 
                 - hyvinvointitiimin vetäjä 1000e, jäsen 500e 
 

Muilta osin hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
  



17.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli: 
 
YSI:  

• Lähi-etäopetus, striimattu opetus ym. koronan myötä tulleet opetuksen muuttuvat tilanteet tuottavat 
hämmennystä ja neuvottelutarpeita. 

• Sairastamis- ja koronaohjeet ovat muuttuneet koko ajan. 
• Osa rehtoreista on tehnyt töitä sairaana. 

 
VAKA:  

• Hämmennystä aiheuttaa sopimukset. Vaikka vaka on OVTES –sopimuksessa, katsotaan kaikki kuiten-
kin KVTESsista. Tilanne korjautuu, kunhan saadaan uudet sopimukset, jolloin myös vaka on oikeissa 
kansissa.  

• Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan muodostaminen vaikuttaa myös vaka-opettajan teh-
tävän kuvaan. Tässä on kunnissa oltava tarkkana.  

 
AMMATILLISET:  

• Vuosityöaikakoulutukset ammatillisille opettajille joulu- ja tammikuussa. Esille nousi useita asioita, 
joita tuli ilmi, että sekä esimiesten että opettajien sopimustietoisuus on paikoin heikkoa. Suositellaan 
yhdistyksille sopimuskoulutusten järjestämistä, sekä työnantajille järjestöjen ja työnantajien yhteisiä 
koulutuksia.  

 
OAMK:  

• Työpaikkakysely toteutettiin marraskuussa 2021. Henkilöstön omistautuneisuus on korkealla tasolla, 
mutta työtyytyväisyys on pahasti punaisella. Johdon toimenpiteitä odotetaan mielenkiinnolla: mitä, 
miten ja millä aikataululla asioita aletaan parantamaan.  

• Koronatilanteen vuoksi Oamkissa suositellaan etäopetusta/-työskentelyä ja vain pedagogisessa mie-
lessä tai toiminnan vuoksi välttämätön opetus annetaan lähiopetuksena. 

 
YLIOPISTO:  

• Etäopetussuositus päättyy tammikuun lopussa. Oulun yliopistossa voi jälleen järjestää myös muuta 
kuin välttämätöntä lähiopetusta helmikuun 2022 alusta lukien. Päätöksen opetustavasta tekee opin-
tojakson vastuuopettaja. Lähiopetuksessa on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä ja kiinnitettävä 
huomiota hygieniaan. Kampuksille ja lähiopetukseen saa tulla vain täysin terveenä. Kampuksilla on 
maskisuositus. Etätyö ja etä-/hybridiopetus tulee jatkumaan lähiopetuksen rinnalla    

• Uudet dekaanit ovat aloittaneet. Kasvatustieteiden tiedekunnassa aloitti Risto Honkonen. Dekaanin ja 
luottamusmiehen kanssa on pidetty avauskokous, jossa on keskusteltu pelisäännöistä ja yhteistoimin-
nasta.  

• Koulutuksia tulossa luottamusmiehille yliopistotasoalla. 
  



18.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Katariina Kattelus esitteli hallituksen tulevat ajankohtaiset asiat. 
 

• Henkilöstömenoleikkaukset. 
• OAJ:n kysely sak-työaikamääräyksen soveltamisesta kunnallisissa päiväkodeissa. 
• Koronatilanne, toimintaohjeita paikalliselle tasolle nykyisessä koronatilanteessa ja opetusalan korona-

lisää koskevat neuvottelut. 
• Opettajarekisteriselvitys ja siihen liittyvät jatkotoimet. 
• Parlamentaarisen TKI-työryhmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiolinjaukset. 
• OAJ:n lausunto avoimuusrekisteristä. 
• OAJ:n vaikuttamistavoitteet koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelmaan. 
• OAJ:n lausunto oppivelvollisuutta koskevien säädösten korjaussarjasta. 
• Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke. 
• OAJ:n edustusten tilannekatsaus Akavassa ja JUKOssa. 
• OAJ:n jäsenmaksujen perintä 2022. Tieto asiasta tullut kuntiin hitaasti. Osassa kunnista asia hoidossa, 

osassa ei. 
• OAJ:n valtuustovaalit 2022. 
• Työhyvinvointirahaston vuosikertomus 2021. 
• OAJ:n järjestö- ja sopimuskoulutusohjeiden päivitys matkustamisen ja majoittumisen osalta. 
• OAJ:n viestinnän kvartaalikatsaus. 
• Ajankohtaista keskustelufoorumi Saunasta. 
• OAJ:n arvostushanke. 

 

19.VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valitaan valtuutettujen yhteyshenkilö. Valtuutetut esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös: Uusi valtuusto aloittaa 4 vuotisen toimikautensa toukokuussa, jolloin valitaan myös uusi OAJ:n pu-
heenjohtaja. 

 

20.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Timo Mäen luento päiväkodinjohtajille varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta OVTES:iin 12.1.2022 
kello 15.00-17.00 yhteistyössä Kainuun ja Lapin kanssa. 

• Työturvallisuuskoulutuskeskuksen työkykyluennot esihenkilöille: 
- Työkyvyn johtamisen perusteet 18.1.2022 kello 14.00-16.00. 

                      - Psykososiaalisen työkuormituksen hallinta esihenkilön silmin, ml. haitallisen työkuormituksen 
ehkäiseminen 17.2. 2022 kello 14.00-16.00. 
- Eri-ikäisyyden huomioiminen työkykyjohtamisessa ja Työkyvyn tukemisen työkalupakki esihenkilöille 
22.3.2022 kello 14.00-16.00. 

• Työturvallisuuskoulutuskeskuksen työkykyluento jäsenistölle 14.2.2022 kello 17.00-19.00. Verkko-
luennon aiheena on psykososiaalinen kuormitus työssä. 

• Stressin ja mielenhallinnan etäkoulutusta tulossa tammi-helmikuulle. 
• Kape Aihisen kokkikurssi etänä 18.2.2022 kello 18.00. Paikkoja jaossa kurssille 100 per alueyhdistys. 
• Alueellinen hyvinvointitapahtuma Kalajoella 19.2.2022. 



• Toimijakoulutus hotelli Vihiluodossa 21.3.2022 kello 9.00-16.00. 
• Työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamusmieskoulutusta 
• suunnitteilla keväälle 2022. Työnohjausta suunnitteilla myös työsuojeluvaltuutetuille. 
• Yhteysopettajakoulutusta tulossa keväällä 2022.  
• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” tulossa keväällä 2022. 
• Karttakepin katkojaiset järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa Oulussa 4.6.2022. 

 
Päätös: Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen, alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen ja 
alueasiantuntija Ville Tertsunen esittelivät: 
 

• Timo Mäen luento päiväkodinjohtajille varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta OVTES:iin 12.1.2022 
kello 15.00-17.00 yhteistyössä Kainuun ja Lapin kanssa. 

• Työturvallisuuskoulutuskeskuksen työkykyluennot esihenkilöille: 
- Työkyvyn johtamisen perusteet 18.1.2022 kello 14.00-16.00. 

                      - Psykososiaalisen työkuormituksen hallinta esihenkilön silmin, ml. haitallisen työkuormituksen 
ehkäiseminen 17.2. 2022 kello 14.00-16.00. 
- Eri-ikäisyyden huomioiminen työkykyjohtamisessa ja Työkyvyn tukemisen työkalupakki esihenkilöille 
22.3.2022 kello 14.00-16.00. 

• Työturvallisuuskoulutuskeskuksen työkykyluento jäsenistölle 14.2.2022 kello 17.00-19.00. Verkko-
luennon aiheena on psykososiaalinen kuormitus työssä. 

• Stressin ja mielenhallinnan etäkoulutusta 24.2.2022, 15.3.2022, 31.3.2022 ja 12.4.2022. Koulutukset 
ovat katsottavissa tallenteina 60 päivän ajan. 

• Kape Aihisen kokkikurssi etänä 18.2.2022 kello 18.00. Paikkoja jaossa kurssille 100 per alueyhdistys. 
• Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät YSI (OAJ) 16.-17.3.2022. 
• Toimijakoulutus hotelli Vihiluodossa 21.3.2022 kello 9.00-16.00. 
• Alueellinen hyvinvointitapahtuma Kalajoella siirtyy pidettäväksi 26.3.2022. 
• Pääluottamusmieskoulutusta YSI helmi-, huhti- ja toukokuussa 2022. 
• Yhteysopettajakoulutusta tulossa keväällä 2022. Koulujen yhteysopettajat tulisi saada kartoitettua. 
• Jari Sinkkosen luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” etänä 1.2.2022. 
• Karttakepin katkojaiset järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa Oulussa 4.6.2022. 
• Työnohjausta pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Aloitus siirtynee syksyn puolelle. Hae-

taan avustusta työsuojelurahastosta.  
 

21.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 
VAKA-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen esitteli: 

• Vierailijana erityisasiantuntija Timo Mäki OAJ:sta. 
• Tehtäväkuvausten päivittäminen tulee aloittaa vuoden 2022 aikana, uudet varhaiskasvatuksen sosio-

nomit valmistuvat 1.8.2023 alkaen. 
• Arviointijärjestelmän toimivuuden arviointi säännöllisesti. 
• Palkkausjärjestelmän läpikäynti eli mistä palkka voi muodostua. TVA-tasot (neuvotellaan paikallisesti), 

TSA-lisä, toimintayksikön tulospalkkio, muut lisät ja palkkiot (kielilisä, kertapalkkio tai rekrytointilisä) 
ja työkokemuslisä. 

• Valtakunnalliset ja ympäristökuntien palkat. Ehdokkaaksi valtuustovaaleihin hakeutumisesta keskus-
teltiin.  

• Edunvalvontatiimiin ehdotettiin Marika Tammelaa. 
• Jäsentä hyvinvointitiimin kartoitettiin. 



• Varallaolo edellyttää kirjallisen sopimuksen. Varallaolosta voi kieltäytyä henkilökohtaisista syistä. 
Isoissa taloissa voi kerrallaan olla esimerkiksi kaksi henkilöä varalla/viikko. Varallaolosopimukset pi-
täisi saada kunnissa kuntoon pikaisesti. VAKA-jaos toivoo, että OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys 
ottaisi kantaa varallaolojärjestelmän toimimattomuuteen. Kannanottoa yhteistyössä jaoksen kanssa 
lähdetään suunnittelemaan. 

 
YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli: 

• OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen järjestäytymiskokouksen asialista läpikäytiin. 
• Alueasiantuntijan johdolla käytiin läpi OAJ:n koronaohjeistuspäivitystä. Esim. riskiryhmistä tulisi tehdä 

työpaikoilla kartoitus (mm. raskaana olevat kuuluvat siihen), poissaoloissa tulee olla tarkkana (esim. 
omaehtoiseen palkattomaan karanteeniin ei tule suostua), lähi- ja etäopetuksen päällekkäisyydestä 
(ns. sekaopetus) tulee neuvotella paikallinen sopimus, etäopetusta ei tarvitse järjestää omaehtoisessa 
karanteenissa olevalle oppilaalle. Lisäksi käytiin läpi työsuojelutiedote. 

• OAJ:n hallituksen jäsen Katariina Kattelus kertoi kuulumisia Helsingistä. OAJ:n puheenjohtajapeli on 
käynnistynyt, ja 18.3. on takaraja asettautua ehdolle. Tulee vaalitenttejä, "saunassa" tulee myös ole-
maan asiasta keskustelua. Sääntöjen mukaan tulevan puheenjohtajan tulee olla OAJ:n jäsen. 

• Valtuustokausi on päättymässä, vaaleja odotetaan. 
• Opettajarekisteri on vihdoin lähellä toteutumistaan. 
• Läpikäytiin tulevia koulutuksia, opettajuuden arvostushankkeen tilannetta ja muita ajankohtaisuuksia. 
• Tieto jäsenmaksun alennuksesta ei ole tavoittanut kaikkia kuntia. 
• Alueasiantuntija on muodostanut puheenjohtajille oman Teams-tiimin yhteydenpitoa varten. 

 
AO-jaoksen vetäjä Samuli Vitikka esitteli: 

• Käytiin läpi kierros oppilaitosten ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin mm. työhyvinvoinnista korona-
aikana, vuosityöajasta, etätyöskentelyn eri käytänteistä eri oppilaitoksissa etäilyä painottaen. 

• Opettajien jaksamisesta koetuksella ja osa opettajista on vaihtanut ammattia. 
• Vuosityöaikasopimuksen tulkinnassa ongelmia työnantajan ja opettajien välillä. 
• Koronaohjeistukset ovat olleet ongelmallisia.  
• Jossain oppilaitoksissa opettajia on jopa uhkailtu vanhempien tahoilta korona-aikana. 
• Vuosityöaikakoulutuksen esille tuomia ongelmia läpikäytiin. 
• Vuosityöaikakysely oppilaitoksiin suunnitteilla. 
• OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokouksen esityslista läpikäytiin. 
• Jaoksen vetäjä ja jäsenet järjestäytyivät. 
• Hyvinvointitiimin jäseneksi ehdotettiin Liisa Kiviniemeä. 
• Jaoksen vuoden 2022 toimintasuunnitelma käytiin läpi. 
• Toivomuksena oli, että alueyhdistyksen koulutukset ja tapahtumat saataisiin myös kalenterikutsuina.  

 

22.ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  

 
Päätös: Alueviestijä Emma Määttä oli estynyt osallistumaan kokoukseen, mutta puheenjohtaja välitti alue-
viestijän terveiset. 
 

• Laittakaa kuvia erilaisista etänä tai paikan päällä järjestetyistä tapahtumista kuvatekstien kera alue-
viestijälle sähköpostiin osoitteeseen emmamtt@gmail.com. 

• Käykää tykkäämässä, seuraamassa ja jakamassa alueyhdistyksen some-julkaisuja näkyvyyden lisää-
miseksi. 

 

mailto:emmamtt@gmail.com


23.SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan SOOLin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Aluetoimija Laura Walta esitteli: 
 

• Jukka Turusen tilalle valittu musiikkikasvatuksen opiskelija Samuli Rysä. 
• Aluetoimijat ovat aloittaneet alkavan vuoden suunnittelun. 
• Oulun kampuksella on aika hiljaista tällä hetkellä. 
• Ainejärjestöjen hallitukset ovat vaihtuneet ja SOOL-vastaaviin on otettu yhteyksiä. 
• Musiikkipedagogit ovat uutena ainejärjestönä liittyneet SOOLiin. 
• Etätempauksia on suunnitteilla. 
• Aluetoimijoiden koulutus järjestettiin etänä. 
• Joensuun talvipäivien järjestämisen kohtalo ratkaistaan pian. 
• Puheenjohtajien koulutus on siirretty. Järjestökurssi olisi tarkoitus järjestää samana viikonloppuna 

myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. 
• Webinaarit on aloitettu Äänenkäyttö ja -huolto koulutuksella. Helmikuussa tulossa webinaari Jaksami-

sen tukemisen ja opiskelu-uupumuksen ehkäisystä. 
 

24.OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKE  
 
Esitys: Koordinaatiohenkilö Hanna Siltakoski kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Koordinaattori Hanna Siltakoski esitteli: 
 

• Alueverkosto kokoontunut 19.1.2022. 
• Hankkeen kolmas ja kevään kampanja käynnistyy helmikuun aikana. Teemana "Opettajilla on tulevai-

suuden kokoinen tehtävä". 
• Tulossa Opettajien kirje suomelle ja "filmi" ja muuta materiaalia konkreettisesta opettajan työstä "oi-

keiden" opettajien kertomana. Tuodaan esille, miten arvokasta opettajien työ on ja avataan opetus-
työn arkea. Tavoitteena on, että arvostus näkyisi myös uusissa sopimuksissa, kuten palkassa. 

• Lisää arvostushankkeesta OAJ-areenassa osoitteesta https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pa-
geId=72254532. Sivusto vaatii kirjautumisen. 

 

25.ALUEELLINEN ESIMIESTYÖHANKE 
 
Esitys:  Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Vastuuhenkilö Teemu Heikkinen esitteli: 
 

• Timo Mäen luento päiväkodinjohtajille varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta OVTES:iin 12.1.2022. 
• Työkykykoulutusta tulossa maaliskuussa. 
• Syksyn koulutuksien ja teemojen suunnittelu aloitettu. Tähän liittyen koulutuskysely tulossa myöhem-

min. 
  

https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=72254532
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=72254532


26.HYVÄ OPETTAJA 2021 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Hyvä opettaja 2021 esitysten pohjalta työvaliokunta valitsi 2 ehdokasta alueeltaan jatkoon. Palkin-
non päättäjän valintavuorossa on Kainuu ja lopullisen päätöksen tekee kansanedustaja Tuomas Kettunen. 
Tunnustus jaetaan Oulussa 28.1.2022. 
 
Päätös: Tuomas Kettunen on valinnut Hyvä opettaja 2021 tunnustuksen saajaksi luokanopettaja Tiina Kum-
pulaisen Pyhäjärveltä. Palkitsemistilaisuus on perjantaina 28.1.2022 Oulun Radisson blu -hotelilla. 

 

27.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään kokoukset kello 17.00 to 3.3.2022 ja ke 20.4.2022. 
• Hallituksen kevään kokoukset kello 17.30 ti 22.3.2022 ja ma 2.5.2022. 

  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

28.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   

 
Päätös:   
 

• OAJ on myöntänyt Vuoden koulutusvaikuttaja 2021 -tunnustuksen Raahen kaupungille. 
• Akavan ansiomerkkien hakuaika päättyy 24.2.2022. 

 

29.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45. 
  

 
 
 
 
Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Markku Maaranto   Katri Kanniainen-Risto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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