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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen kokous 4/2017 
 
Aika: maanantaina 8.5.2017 klo 18.00 (ruokailu alkaa klo 17.30)  
Paikka: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu   
 

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 1 7   
 
Puheenjohtaja +Erkki Eilola 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    
+Timo Kettunen OOAY Juhani Törmi OOAY 

+Riina Kuuselma OOAY Jaakko Sohlo OOAY 
+Riikka Kiiveri-Raappana  OOAY Mervi Kemppainen  OOAY 
+Jaakko Rinta-Paavola  OOAY Maarit Pylkkö OOAY 
+Lassi Heikkilä OOAY Antti Ukkola OOAY 
+Toni Väyrynen  Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii-Vaala Eija Ristilä Tyrnävän py 
+Antti Juntunen Raahe-Pyhäjoki  Paula Salo Raahen py 
+Elina Alaspää Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Auli Satokangas Haapaveden py 
+Jouni Paananen Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi Leena Laulainen Alavieskan py 
+Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
+Jari Kaartinen Pudasjärvi-Taivalkoski- Kuusamo Janne Moilanen Pudasjärven py 
    

OAO – JAOS:    
+Vesa Muikkula  OAO/SKO   Juha-Pekka Sillanpää OAO/AO 
Anna Ontero  OAO/AO +Sirpa Karjalainen  OAO/AO  
+Aki Leppälä  AKOL/AO  Jukka Eronkoski  OAO/AO  
+Ari Korhonen OAO/TOOL Liisa Kiviniemi OAO/AO 
    

LTOL – JAOS:    
+Enni-Mari Ylikörkkö  Oulu/LTOL  Eija Salmi Oulu/LTOL 
+Annukka Hulkkonen Oulu/LTOL Eija Alatarvas Oulu/LTOL 
 

YLL – JAOS: 
   

+Santeri Palviainen YLL +Juha Iisakka YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt                            Valtuutetut 
taloudenhoitaja +Juha Iisakka                             +Susanna Haapsamo LTOL 
tiedottaja +Päivi Pyky                             +Arja Helaakoski LTOL 
koulutustiimin vetäjä +Marja-Liisa Pietiläinen                            +Jouko Karhunen OAO 
kulttuuritoimikunnan vetäjä +Tuovi Pasma                                                      +Tuovi Pasma OAO 
liikuntatoimikunnan edustaja +Johanna Korkala                                                         Jyrki Holappa OAO 
OAO -jaoksen vetäjä +Vesa Muikkula                                                        Jouko Arvo YSI 
LTOL -jaoksen vetäjä +Annukka Hulkkonen                                                        +Mari Hannikainen YSI 
alueasiamies +Ville Tertsunen                             +Katariina Kattelus YSI 
sihteeri +Mika Haapakoski                             +Timo Kettunen YSI 

                          +Jani Siirilä YSI                           
Muut                              +Pekka Pieskä YSI 
Lastarit ry:n edustaja Reeta Mäki-Pollari                            Leena Pääkkönen YSI 
Mukava ry:n edustaja Miia Sihvola                            +Riitta Lenkola YSI 
Ohari ry:n edustaja +Eleonoora Riihinen                            Vesa-Matti Sarenius YLL 
Olo ry:n edustaja Heli Lounila                             
Sool Roosa Pitkänen      

http://www.oaj.fi/


47. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05. 

 

48. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheen-
johtajan 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. 

 

49. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 

50. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Jyrki Määttä ja Jari Kaartinen. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Määttä ja Jari Kaartinen. 
 

51. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 2/2017 ja 3/2017 kokousten pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokouksen 2/2017 ja 3/2017 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 
 

52. OAJ:N POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTI-
KOKOUS 27.3-28.3.2017 

 
Alueyhdistyksen hallitus esitti ja myönsi pronssiset ansiomerkit Tarja Greuselle, Mika Koukkarille sekä Nina 
Vuontisjärvelle. Lisäksi alueyhdistys hallitus esittää OAJ:n hallitukselle hopeisen ansiomerkin myöntämis-
tä Jukka Teerikankaalle. 
 
Päätös:  OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen sähköpostikokous merkittiin tiedoksi.  



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

 Alueellisen eLukiosopimuksen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena saada yhtenäistettyä palkanmak-
sukäytänteitä eOpettajille ja kuntiin yhtenäiset ohjeet ensi syksystä alkaen. Toisen vaiheen tarkoituk-
sena on sopia miten korvataan eLukion liittyvistä tehtävistä: johtoryhmän vetäjä, johtoryhmän jäsen, 
eOpo, ainepedagogisen ryhmän vetäjä, koejärjestelyvastaavat. 

 Kuntatyönantajan linjaukset yhteissuunnitteluajan soveltamiseen ovat olleet eriävät OAJ:n kanssa. 
OAJ on ottanut kantaa kuntatyönantajan direktio-oikeuden näkemykseen ja OAJ jatkaa asian käsitte-
lyä KT:n kanssa. 

 Alueyhdistys on perustamassa työsuojeluverkostoa, johon kuuluisivat opettajataustaiset työsuojelu-
valtuutetut ja yhteyshenkilönä toimisi Eero Hietapelto. Työsuojeluverkosto on tarkoitus aloittaa syk-
syllä 2017. 

 Aki Leppälä kertoi Jedun 1.6.2017 voimaan tulevasta hallintosääntömuutoksesta. Jedun päättyneissä 
yt-neuvotteluissa irtisanottiin 30 opettajaa, 30 tukihenkilöä ja 13 osa-aikaistettiin. Hallintosääntö-
muutoksen myötä rehtoreiden, apulaisrehtoreiden, koulutuspäälliköiden ja johtajien määrää vähen-
netään ja nämä tehtävien muutokset koskevat 70 henkilöä. Jedun rakennemuutoksen jälkeen koulu-
tuskuntayhtymään jää 2 rehtorin, 2 apulaisrehtorin ja 11 koulutuspäällikön vakanssia koeajalla. 

 Raahen ammatillisten opettajien paikallisyhdistyksen perustaminen ei ole edennyt. Tilanteen ratkai-
semiseksi on ehdotettu että aikuiskouluttajat liittyisivät paikallisyhdistykseen henkilöjäseninä ja yhdis-
tys AKOLiin nimettyjen jäsentensä osalta. 

- 10.4.2017 pidettiin tapaaminen aluehallintoviraston kanssa varhaiskasvatuksen asioista. Tapaamises-

sa käsiteltiin mm. miten AVI:n kautta voisi saada apua sisäilmaongelmiin, tuotiin esille huoli ryhmien 

koosta ja henkilöstön riittävästä määrästä ja toivottiin AVI:n tarkastuskäyntejä päiväkoteihin resurssi-

pulasta huolimatta. 

 Muhoksen kunta on perustamassa jälleen 5 määräaikaista virkaa 10.8.2017-2.6.2017. Muhoksen 
opettajayhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies pyytävät listaa perustetuista viroista kulu-
neiden 5 vuoden ajalta, jonka avulla on tarkoitus tarkastella löytyykö kunnasta perusteettomia mää-
räaikaisia ketjutuksia. 

 Santeri Palviainen kertoi YLL:n päättyneistä yt-neuvotteluista, joiden tuloksena yliopiston tukitoimista 
35 irtisanotaan, 40 määräaikaista tehtävää päätetään ja 41 tehtävää lakkautuu eläköitymisen kautta. 

 Erkki Eilola 25.4.2017 kertoi pidetyn kansanedustajatapaamisen kuulumiset. Uutta tapaamista yrite-
tään järjestää syksylle. 

 

54. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan hallituksen ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Pekka Pieskä esitteli: 

 

 Koulutuspoliittisen edunvalvonta:  
- Kolmiportaisen tuen selvitys: Resurssit ja tietopohja riittäväksi, oppilaan oikeus erityis- tai pienryh-
mään on turvattava lailla, aluehallintovirastolle oma-aloitteinen puuttumisoikeus laiminlyönteihin, 
moniammatillinen yhteistyö joustavammaksi, opettajien työaika riittäväksi, lomakkeiden laatimista 
yksinkertaistettava ja opettajien osaaminen kehittäminen välttämätöntä. 
- Kuntavaaleissa yli 700 läpipäässeen opettajan jakautumat puolueittain. 

  



 Ajankohtainen koulutuspolitiikka: 
- Maan hallitus antoi 24.4. esityksen uudeksi laiksi ammatillisessa koulutuksesta ja tämän reformin la-
kimuutokset menossa käsittelyyn. 
- Lausunnot taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista Opetushallitukselle, laadullisen 
työllistämisen käytöstä korkeakoulujen rahoitusmalleissa ja lukion kehittämisestä OKM:lle. 
- Oppilaiden hyvinvointiselvitys Pisa-tutkimukseen liittyen. 
- Ylioppilastutkinnon uudistamista pohtineen työryhmän esitys. 
- Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen. 

 Sopimusedunvalvonta: 
- Suomen malli edelleen mukana kunta-alan pääsopimuksessa. 
- Yhteissuunnittelutyöajan ohjeistus. 
- Maakuntauudistuksen myötä nykyiset sopimusrakenteet eivät enää jatkossa vastaa muuttuvaa ti-
lannetta, katkossa KT:n sopimusala jakautuu maakuntien, kuntien ja yritysjaoksen sopimuksiin. Kun-
nan palveluksessa työskentelevää henkilöstöön, mukaan lukien myös lastentarhanopettajat, on jat-
kossakin tarkoitus soveltaa KVTES:a ja OVTES:a.  
- JUKO:n sopimustavoitteet vuodelle 2018. 
- JUKO:n kunnan luottamusmiesten toimikauden jatko vuodella. 

 Järjestöasiat: 
- Opettajien työttömyyskassan uudelle hallitukselle esitetään Heikki Nykäsen valitsemista kassan halli-
tuksen puheenjohtajaksi ja Kari Kinnusen valitsemista hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
- Hyväksyttiin Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry:n OAJ:n valtakunnalliseksi yhdistykseksi 
27.3.2017 lukien. 
- Opetusalan johdon neuvottelukunnan täydentäminen Jyrki Rostilla. 

 Talousasioissa Holiday Club viikko-osakkeiden vaihtokaupasta. 

 Kansainvälisessä toiminnassa Saksan opintomatkalle valittiin 18 henkilöä ja 3 varahenkilöä. Matkan-
johtajana toimii Katariina Kattelus. 

 

55. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Jani Siirilä esitteli: 
 

 Tilinpäätös varsinaisen toiminnan osalta 30000e ja sijoitustoiminnan osalta yli 10 miljoonaa ylijäämäi-
nen. Hyvään taloudelliseen tilanteeseen ovat auttaneet kulukuri, Akavatalon remontin valmistuminen 
ja onnistunut sijoitustoiminta. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi tukirahastoon. 

 Lastentarhanopettajien sopimusalan siirtämisestä OVTES:iin valtuustoaloitteelle toivotaan valtuuston 
hyväksymistä.   
 

56. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin vetäjä esittelee. 
 

Päätös: Kuultiin koulutustiimin kuulumiset. 
 

 Kope 17.-18.11.2017 Rokualla. 
 

  



57. KULTTUURITOIMIKUNNAN ASIAT 
 

Esitys:  Kulttuuritoimikunnan vetäjä esittelee. 
 

 3.6.2017 Karttakepin katkojaiset Oulussa. 

 28.-29.7.2017 Qstock Oulussa. 
 

Päätös:   Kuultiin kulttuuritoimikunnan kuulumiset. 
 

58. LIIKUNTATOIMIKUNNAN ASIAT 
 

Esitys:  Toimikunnan vetäjä esittelee. 
 

Päätös:   Kuultiin liikuntatoimikunnan kuulumiset. 
 

 Suunnistuksen alkeiskurssi 11.5.2017 Oulussa. 

 Paritanssin alkeet 15.5.2017 Oulussa. 

 Opepesis 20.5.2017 Oulunsalossa. 

 Tenniskurssit 5.-9.6.2017 Oulussa. 

 Melontakurssi 10.6.2017 Taivalkoskella. 

 VieskaMaraton 17.6.2017 Ylivieskassa. 

 7.10.2017 opesähly Ouluhallissa. 
 

59. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 
Ltol-jaos: Oulussa järjestetään valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät 23.-24.9.2017, jonne odotetaan 

800-1000 kävijää. Tapahtuma on osa Suomi100 -ohjelmaa ja lastentarhanopettajapäivien suojelija-
na toimii presidentti Sauli Niinistö. Ltol-jaoksen jäsenet tiedustelivat OAJ Pohjois-Pohjanmaan 
alueyhdistys ry:n halukkuutta osallistua tapahtumaan mukaan. Keskustelun jälkeen ehdotettiin, et-
tä alueyhdistys osallistuu tapahtumaan ensisijaisesti ständillä, mutta jos soveltuvaa paikkaa 
alueyhdistyksen ständille ei löydy, työvaliokunta miettii jonkun muun tavan osallistua lastentar-
hanopettajapäiville. 

 
YLL: Oulun yliopiston muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyneet. 

Yliopisto irtisanoo enintään 35 henkilöä, lisäksi 40 henkilön määräaikainen työsuhde päättyy työso-
pimuksen mukaisesti vuoden 2017 aikana. Lisäksi eläköitymisen kautta henkilömäärä vähenee arvi-
olta 41 henkilöllä vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 

60. OPISKELIJAYHDISTYSTEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan yhdistysten edustajien ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Kuultiin Ohari ry:n edustajan terveiset Oulun yliopiston tilakysymyksistä ja niihin liittyvistä opiskeli-

joiden mielenilmauksista. 
 



61. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 
 

Esitys:   Käydään läpi toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 2016. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Erkki Eilola esitteli toiminnantarkastuskertomuksen tilikauden 2016 osalta  

(ks. liite 1). 
 

62. VUOSIKOKOUS 
 
Esitys: Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 25.11.2017. 
 
Päätös: Keskusteltiin vuosikokouksen järjestelyistä. Järjestämisvuorossa YSI. 
 

63. VALTUUSTOVAALIEN 2018 ÄÄNESTYSTAPA 
 

Esitys: OAJ:n valtuustovaalit pidetään seuraavan kerran keväällä 2018.  Valtuuston syyskokouksessa 2016 
hyväksytyn vaali- ja äänestysjärjestyksen mukaan äänestystavat ovat seuraavat 1. sähköinen en-
nakkoäänestys ja uurnavaali tai 2. kokonaan sähköinen äänestys. Sähköinen äänestys tapahtuu ver-
kossa ja myös mobiililaitteilla on mahdollisuus äänestää. Uurnavaalin valitsevilla vaalipiireil-
lä/alueellisilla vaalipiireillä uurnavaalia edeltää sähköinen ennakkoäänestys. Vaalivalmisteluja var-
ten pyydämme tietoa siitä, kumpaako äänestystapaa vaalipiirinne tulee käyttämään valtuustovaa-
leissa. 

 
Päätös: OAJ:n valtuustovaalit tullaan OAJ Pohjois-pohjanmaan alueyhdistyksen alueella toteuttamaan ko-

konaan sähköisenä äänestyksenä. 
 

64. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

 Työvaliokunnan syksyn kokoukset kello 17.00 ti 17.10.2017 ja to 30.11.2017. 

 Hallituksen syksyn kokous kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) ma 11.9.2017, ma 6.11.2017 ja  
ti 12.12.2017. 

 OAJ-valtuutettujen kokoontuminen ma 6.11.2017 ennen hallituksen kokousta. 

 Vuosikokous la 25.11.2017. 
  
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä muutoksella että hallituksen ti 12.12.2017 kokous muutettiin 
pidettäväksi torstaina 14.12.2017. Työvaliokunnan ensimmäinen kokous tullaan pitämään kehittämisseminaa-
rina myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Syysneuvottelupäivät pidetään 8.-9.9.2017 Rovaniemellä. 
 

65. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Esitys: Alueyhdistys esittää Utajärven paikallisyhdistyksen anomuksesta Esko Laulaiselle ja Erkki Väänäsel-
le myönnettäväksi pronssiset ansiomerkit hopeisin lehvin. 
 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 



66. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10. 
   
 
 
 

Erkki Eilola    Mika Haapakoski 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
Jyrki Määttä    Jari Kaartinen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


