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H a l l i t u k s e n  j ä s e n e t  j a  v a r a j ä s e n e t  2 0 2 2   
 
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    Uudet valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    +Juha-Pekka Sillanpää OAO 
toimistosihteeri Päivi Pyky    +Ari-Pekka Sirviö OAO 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    Erkki Eilola YSI 
hyvinvointitiimin vetäjä +Hanna Siltakoski    +Tuulikki Hentilä YSI 
alueviestijä +Emma Määttä    +Pekka Pieskä YSI 
alueasiantuntija +Ville Tertsunen    +Riitta Rautio YSI 
sihteeri +Mika Haapakoski      
   
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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54. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja aloitti kokouksen kello 17.33. 

 

55. 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. 

 

56. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

57. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Katri Pappila ja Olli Kaisto. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Pappila ja Hanna Siltakoski, koska Olli Kaisto ei pystynyt ole-
maan paikalla koko kokousta.  
 

58. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 2/2022 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 2/2022 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

59. OPI23 TILANNEKATSAUS 
 

Esitys: Opi-toimikunnan puheenjohtaja Kai Lotvonen kertoo OPI23:n tilanteesta. 
 
Päätös: Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

  



60. OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2021 
 

Esitys:  Taloudenhoitaja Juha Iisakka esittelee (ks. liitteet 1-3).  
 
Päätös: Taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli alueyhdistyksen vuoden 2021 tilinpäätöksen (ks. liitteet 1, 2 ja 
3). Alueyhdistyksen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle. 
 

61. YSI-RAHASTON POISTAMINEN 
 
Esitys:  YSI-jaos pohtii, miten alueyhdistyksen tilinpäätöskohdan (2010) rahaston 4437,80e käytetään. Halli-
tus päättää YSI-rahaston poistamisesta YSI-jaoksen esityksen pohjalta. 
 
Päätös: Jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitti YSI-jaoksen kokouksen päätöksen, että YSI-rahaston rahat 
käytetään hyvätekeväisyyteen. Syyskuussa on tarkoitus päättää se, mihin hyväntekeväisyyskohteeseen raha 
kohdennetaan. Hallitus kannatti esitystä.  

 

62. HUONEISTOTOIMIKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021 
 

Esitys:  Käydään läpi huoneistotoimikunnan tilinpäätös vuoden 2021 osalta (ks. liite4).  
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö ja taloudenhoitaja Juha Iisakka esittelivät huoneistotoimikunnan 
tilinpäätöksen. Huoneistotoimikunnan tilinpäätös merkittiin tiedoksi. 
 

63. SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan SOOLin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Samuli Rysä esitteli: 
 

• 9.-10.4.2022 valittiin Soolin uusi hallitus, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Puheenjoh-
tajaksi valittiin Hanna Rahkonen ja pääsihteeriksi Riku Oras. 

• Soolilla jäsenliittymiskampanja, jossa liittymistarjouksena tulevan kesän saa ilmaiseksi.  

• Joensuun talvipäivät järjestetty onnistuneesti. Ensi vuonna talvipäivät Oulussa. 

• Valmistuneiden infot pidetty paikallisesti ja valtakunnallisesti. Amk-opettajaksi valmistuvien info tu-
lossa 12.5.2022. 

• Syksyn toimintaa suunnitellaan. 

• Tulevan lukuvuoden valmistuvien infosta ja sen ajankohdasta käytiin keskustelua. 
 

64. OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKE  
 
Esitys: Koordinaatiohenkilö Hanna Siltakoski kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Hanna Siltakoski kertoi kampanjan olevan nyt päätöksessä ja hankkeen kyselyn tuloksiin palataan 
vielä syksyn ensimmäisessä kokouksessa. 
 



65. ALUEELLINEN ESIMIESTYÖHANKE 
 
Esitys:  Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Teemu Heikkinen ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 

 

66. ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  

 
Päätös: Alueviestijä Emma Määttä kertoi alueyhdistyksen Facebook-sivujen kävijätilastoista. Kävijämäärät 
ovat kasvaneet 4%, mutta tykkäykset hieman vähentyneet. Fb-sivuja seuraa 1000 henkilöä. 

 

67. KOULUTUS- JA HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Pääluottamusmieskoulutusta YSI helmi-, huhti- ja toukokuussa 2022. 

• Työsuojeluvaltuutettujen koulutus 9.5.2022. 

• Karttakepin katkojaiset järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa Oulussa 4.6.2022. 

• Työnohjausta pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Aloitus siirtynee syksyn puolelle. Hae-
taan avustusta työsuojelurahastosta. Alueasiantuntija esittelee. 

• Yhteysopettajakoulutusta tulossa syksyllä 2022. Koulujen yhteysopettajat tulisi saada kartoitettua. 
 
Päätös: Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen ja alueasiantuntija Ville Tertsunen esittelivät koulutustii-
min asiat. Hyvinvointitiimin vetäjä Hanna Siltakoski täydensi esityslistaa seuraavilla tapahtumilla: 
 

• KLL:n kanssa järjestettävä tenniskurssi Oulussa 6.-8.6.2022. 

• Kesäteatterilippuihin tulossa alennuksia Kalajoella, Raahessa, Oulussa ja Kuusamossa. 

• Syksylle tulossa padelkurssi, hiihtokoulua ja sählyturnaus. 

• Kalajoen hyvinvointitapahtuma maaliskuussa onnistui annetun palautteen perusteella hyvin ja syk-
sylle mahdollisesti tulossa samanlainen tapahtuma Oulun seudulle tai Kuusamoon. 

 

68. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset: 
 
YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä esitteli: 

• Raksilan kampushanke on haudattu. Tehtävä on visioida tulevaa yliopistoa. 

• Jäsenille luvassa käynti taidemuseolla ja ruokailua. 

• YLL-sopimus saatu aikaan. 
 

Vaka-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen esitteli: 

• Valmistautumista varhaiskasvatuslain muutokseen kolmitasoisen tuen osalta 1.8.2022 alkaen. 

• Pudasjärvellä paikallinen vasu työllistänyt kevätkaudella. 



• Kunnissa rekryja auki, paikallinen vasu työllistänyt kevätkaudella. Kuusamossa jo tehtäväkuvausluon-
nokset valmiina  

• Kempeleessä ollut 16 vaka-opettajan paikkaa auki, joihin 37 pätevää hakijaa. Erityisvarhaiskasvatuk-
sen lastenhoitajan (elho) paikkoja tulossa auki 16. Elho:jen palkkaaminen saanut positiivista huomiota 
ympäristökunnissa 

• Oulussa valmistellaan lakkoa, joka toteutuessaan kestää 3.-9.5.2022.  Varhaiserityisavustajia haussa. 

• Tulevat koulutukset läpikäytiin. 

• Jaoksen kokouseen sai lähettää kysymyksiä: 

- Onko olemassa rajoitusta ryhmäkoolle, jos ryhmässä on useampia tehostetun tai erityisen tuen lap-

sia? OAJ: Tällä hetkellä laissa ei ole varsinaista lukumäärällistä rajaa, mutta ryhmät tulee muodostaa 

niin, että varhaiskasvatuslaki toteutuu. 

- Onko kunnissa vaka-opettajan tehtävänkuvauksessa mainintaa lääkehoidon toteuttamisesta? Miten 

se on muotoiltu/määritelty? OAJ: Opettajilla ei ole lääkelupakoulutusta, joten se ei kuulu opettajan 

tehtävänkuvaukseen. 

- Voiko lomarahoja vaihtaa vielä vapaaksi, vaikka ollaan OVTES:issa? Edelleen voi. Lomanmääräyty-

misehdot ovat edelleen KVTES:in mukaiset. 

- Onko toimivia varallaolosopimuksia kunnissa ja jos, niin millaisia? Limingassa on pienempien yksiköi-

den ovissa tiedote, jossa on varapaikka mainittuna, mikäli aamulla yksikkö olisi tyhjillään. Tämä tie-

dossa säännöllisesti huoltajilla. Käytännössä varapaikkaa tarvittu käyttää aika harvoin. Nivalassa häly-

tysraha käytössä. Päiväkodin avaamaan hälytetty henkilö saa 50e. Sairastunut soittaa seuraavalle tuli-

jalle, jolle maksetaan 50e. Tämä koskee vain ensimmäistä aamuvuoroa. 

• Monissa kunnissa toimivat ja lainmukaiset varallaolokäytännöt puuttuvat edelleen. Odotamme uutta 

työehtosopimusta, tuleeko sieltä ratkaisuja varallaolojärjestelmässä havaittuihin puutteisiin. Muussa 

tapauksessa jaoksen kannanotto syksyllä 2022. 

YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli: 

• YSI-jaos kokoontui to 28.4.2022 ravintola Pikkuveljessä Ylivieskassa. 

• Jaoksessa onniteltiin uusia YSI-valtuutettuja ja Katariina Kattelusta, joka valittiin YSI-puheenjohtajaksi 
ja OAJ:n 1. varapuheenjohtajaksi. 

• YSI-rahaston (4437,80 e) varat päätettiin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. 

• Läpikäytiin tulevat koulutus- ja hyvinvointitapahtumat. 

• Katariina Kattelus kertoi OAJ:n hallituskuulumiset. Keskusteltiin mm. neuvottelutilanteesta ja tule-
vasta puheenjohtajavaalista. 

• Uudet ja uudelleen valitut valtuutetut olivat olleet koulutuksessa Helsingissä. 

• OAJ:n hallitusvaalia valmistelevan toimikunnan jäsen Erkki Eilola kertoi, että alueyhdistyksen tekemää 
valintaa oli kritisoitu. Hän korosti, että valinta on tehty sääntöjen mukaisesti oikein ja kertoi hallitus-
paikkojen valintaprosessista yleisesti. 

• Sote-alueiden tuleminen vaikuttaa myös koulujen tukipalvelujen järjestämiseen. 

• Ukrainalaispakolaisten tuoma lisätyö ja työn haastavuuden kasvu on huomioitu osassa kunnissa, 
mutta pääosin asiasta ei ole neuvoteltu tai sovittu. 

• TSA-korvauksista keskusteltiin. Sitä ei ole juuri käytössä, mutta tietoa sovittiin jaettavan mahdollisia 
tulevia neuvotteluja ajatellen. 

  



69. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys:  

 
Päätös: YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto otti puheenjohtajuuden tämän asiakohdan ajaksi, jonka alue-
asiantuntija Ville Tertsunen esitteli: 
 

• Edunvalvonnan valtakunnallinen ja alueellinen tilanne. 
- 2 päivän lakko pidetty suurissa kunnissa jo aiemmin. 3. – 9.5.2022 tulossa toinen lakko suurissa kun-
nissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Oulu, Rovaniemi, Jyväskylä, Turku, Tampere ja Kuopio). 
Lakko koskee myös 2 tamperelaista ja 15 helsinkiläistä sivistan alaista yksityiskoulua. 

• Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkanut 18.4.2022. Tämä kaatuu päiväkotien johtajien harteille. Osassa 
kunnissa toimintaa on jouduttu rajoittamaan, osassa kunnissa on vajaalla henkilöstömäärällä pidetty 
toimintaa yllä. 

• Jos sopimusta ei synny, lakot saattavat laajentua pienempiinkin kuntiin isojen lisäksi. Lakkovalmius 
kannattaa kartoittaa hyvissä ajoin kuntoon. 

• OAJ:n toimistoa on työllistänyt jäsenrekisteriongelmat. Näiden lisäksi monien opettajien tiedot ovat 
rekisterissä vanhoja ja vääriä (mm. työyksiköt, sopimusalat). Opettajien tehtävä on itse päivittää rekis-
teri kuntoon, jotta tietoa saadaan välitettyä oikeille henkilöille. 

 

70. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: OAJ:n hallituksen jäsen Santeri Palviainen esitteli hallituksen ajankohtaiset asiat (ks. liite5) 
 
Miika Mattila ilmaisi huolensa jäsenrekisteriongelmasta. Kun jäsen vaihtaa paikallisyhdistystä, viive voi olla 
useita kuukausia ja pahimmillaan se on aiheuttanut sen, että osa jäsenistä on joutunut maksamaan jäsenmak-
suja vanhaan ja uuteen yhdistykseen. Santeri Palviaisen ohje oli se, että ongelmatilanteissa ensisijaisesti yh-
teys OAJ:n jäsenneuvontaan, koska sähköposti on pahasti ruuhkautunut ja viestit hukkuvat. Toinen ongelma 
jäsenrekisterin toimimattomuudessa on Santeri Palviaisen mukaan se, että jäsenmaksuja on peritty ja väärällä 
prosentilla jäsenistöltä. Näiden korjaaminen tulee viemään myös aikaa. 
 

71. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valtuutetut esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 

• Todetaan alueen valtuutetut ja varavaltuutetut. 
 

Päätös: Varsinaiset OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen YSI-valtuutetut ovat Erkki Eilola, Tuulikki Hen-
tilä, Pekka Pieskä ja Riitta Rautio, varalla ovat Jouko Arvo, Jessi Jokelainen, Määttä Jyrki, Mika Liuska ja Eija 
Tuomaala. OAO-valtuutetut ovat Juha-Pekka Sillanpää ja Ari-Pekka Sirviö, varalla Vesa Muikkula. 
 
Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli valtuustovaalien äänestysaktiivisuustulokset:  
 
1-100 jäsenen yhdistyksien aktiivisimmat (16 kpl) olivat 
1. 600e OAJ Kärsämäen py, äänestysprosentti 66,67% 
2. 400e OAJ Pyhäjoen py, äänestysprosentti 65,12% 
3. 200e OAJ Haapajärven py, äänestysprosentti 56,52% 
 



Yli sadan jäsenen yhdistyksien aktiivisimmat (18 kpl) olivat 
1. 1000e OAJ Oulaisten ja Merijärven py, äänestysprosentti 68,80% 
2. 700e OAJ Kalajoen py, äänestysprosentti 51,22% 
3. 400e OAJ Nivalan py, äänestysprosentti 50,00% 
 
Valtuustovaalien äänestysaktiivisuuspalkinnot annetaan toiminta-avustuksina. 

 

72. ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 

Esitys:  Hallitus hyväksyy alueyhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2021 esitettäväksi vuosikokouk-
selle syksyllä 2022 (ks. liite6).  

 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviön johdolla läpikäytiin OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toi-
mintakertomukset vuodelta 2021 (ks. liite6). 

 

73. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokous kello 17.00 ti 6.9.2022. 

• Hallituksen syksyn kokous kello 17.30 ma 19.9.2022. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

74. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:    

 
Päätös:   

 

75. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56. 
  

 
 

 
 
Ari-Pekka Sirviö    Mika Haapakoski 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
Katri Pappila    Hanna Siltakoski 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


