
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry    P Ö Y T Ä K I R J A  
Asemakatu 22 A, 90100 OULU 
p. 050 4686 939 

  
 

OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen Teams-kokous 4/2021 
 
Aika: torstai 11.5.2021 klo 18.00.  
Paikka: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY3YWExNGMtYjVkMi00MmY3LTgwOWYtMDFk-
ZjQ5ZGFjZjBk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22386d3ea4-7f15-47e4-9dd7-
9f0f28e57746%22,%22Oid%22:%22f35c4899-81f1-4cae-b461-66cb1231f259%22%7D 
 

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  20 2 1   
 
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-Tervo Siikajoen py 
+Heli Hartikka Utajärvi-Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Ii-Vaala Milla Savilampi Siikalatvan py 
Miikka Mattila Tyrnävä-Muhos-Utajärvi-Siikalatva-Ii-Vaala +Toni Väyrynen Muhoksen py 
+Antti Juntunen Pyhäjoki-Raahe  Olli Kaisto Raahen py 
+Riitta Rautio Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki Antti Pekkala Kärsämäen py 
+Jouni Paananen Sievi-Kalajoki-Ylivieska-Alavieska Jaana Matikainen Ylivieskan py 
+Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
+Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo +Tuulikki Hentilä Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
+Vesa Muikkula  SKO   Juha-Pekka Sillanpää AO 
+Anna Ontero  AO Tarja Jaatinen AO  
+Ari Hannus AO  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 Maija Saviniemi YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    Jari Jokinen OAO 
toimistosihteeri +Päivi Pyky    Tuovi Pasma OAO 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    Mirva Peltokangas OAO 
alueasiantuntija +Ville Tertsunen    Jouko Arvo YSI 
alueviestijä +Emma Määttä    +Tuulikki Hentilä YSI 
sihteeri +Mika Haapakoski    Olli Kaisto YSI 
    +Pekka Pieskä YSI 
Muut    +Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 
Soolin aluetoimija +Emma Määttä   
Soolin aluetoimija +Jukka Turunen   
KLL:n yhteyshenkilö +Johanna Korkala   
YLL:n puheenjohtaja ja OAJ:n hallituksen jäsen +Santeri Palviainen   
Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen   
+Katariina Kattelus   

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY3YWExNGMtYjVkMi00MmY3LTgwOWYtMDFkZjQ5ZGFjZjBk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22386d3ea4-7f15-47e4-9dd7-9f0f28e57746%22,%22Oid%22:%22f35c4899-81f1-4cae-b461-66cb1231f259%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY3YWExNGMtYjVkMi00MmY3LTgwOWYtMDFkZjQ5ZGFjZjBk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22386d3ea4-7f15-47e4-9dd7-9f0f28e57746%22,%22Oid%22:%22f35c4899-81f1-4cae-b461-66cb1231f259%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY3YWExNGMtYjVkMi00MmY3LTgwOWYtMDFkZjQ5ZGFjZjBk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22386d3ea4-7f15-47e4-9dd7-9f0f28e57746%22,%22Oid%22:%22f35c4899-81f1-4cae-b461-66cb1231f259%22%7D
http://www.oaj.fi/


60.KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13. 

 

61.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. Webex-etäyhteys-
järjestelmän ongelman vuoksi kokous pidettiin Teamsin välityksellä. Puheenjohtaja loi kokoukseen linkin, joka 
lähetettiin sähköpostikokouskutsun jatkoksi. Hallituslaisia informoitiin myös puhelimitse etäyhteysjärjestel-
män vaihdoksesta. 

 

62.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Pykälään 83. Muut mahdolliset asiat lisättiin KLL OULUN ALUE LIIKUNTATOIMI -tilin käyttöoikeu-
den muuttamisehdotus. Muilta osin esityslista hyväksyttiin. 

 

63.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Outi Ylitapio-Mäntylä ja Katri Kanniainen-Risto. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Ylitapio-Mäntylä ja Katri Kanniainen-Risto. 
 

64.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokousten 2/2021 ja 3/2021 pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokouksen 2/2021 ja 3/2021 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 

  



65.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli (ks. liite1): 
 

• Alueasiantuntija kiitteli puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviötä hyvin tehdystä järjestökannanotosta. 
• Pohjois-Pohjanmaan alueelliseen jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmään Jari Jokiselle etsitään va-

rajäsentä edelleen. Varajäseneksi haetaan ensisijaisesti naispuoleista ammatillisen 2. asteen opetta-
jaa, joka tuntee ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 

• Yhdistysten vaalitapahtumia on järjestetty seuraavasti: 
- Raahen paikallisyhdistyksen vaalipaneeli 4.5.2021. 
- OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistyksen vaalitilaisuus 11.5.2021. 
- Utajärven paikallisyhdistyksen vaalipaneeli 18.5.2021. 
- Iso osa yhdistyksistä on päättänyt lähettämään ehdokkaille OAJ-kirjeen, eivätkä ole järjestämässä 
varsinaista vaalitapahtumaa. 

• Ajankohtaiset asiat koulutusaloittain: 
- YSI: Korona-työn korvausneuvotteluja käyty kunnissa. Osassa kuntia saatu neuvoteltua korvauksia 
esimerkiksi Kärsämäellä. 
- Vaka: Osissa kunnissa on alettu työstää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvauksia ja tämä 
edunvalvonnallisesti tärkeä seurattava asia. 
- Ammatilliset: Paikallisneuvottelut koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä ja työn vaativuuden 
kasvusta ovat vielä kesken. 
- Osao: Paikallisneuvottelu koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä ja työn vaativuuden kasvusta 
ovat vielä kesken, neuvotteluja on käyty ja ne jatkuvat. 
- Oamk: Valintakokeiden valvonnat pyritään jatkossa hoitamaan pääosin muiden kuin opettajien toi-
mesta esim. vartiointiliike, jos se on lainsäädännön puolesta mahdollista. 
Oamk:n johto vaihtunut. 

• Työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat: 
- TTL:n maksuttomista webinaareista löytyy hyviä aiheita. 
 

66.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Katariina Kattelus (ks. liite2) ja OAJ:n hallituksen jäsen Santeri Palviainen (ks. liite3) esit-
telivät hallituksen ajankohtaiset asiat. 
 

67.VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valtuutettu Katariina Kattelus ja Santeri Palviainen esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 

• Valitaan valtuutettujen yhteyshenkilö. 
• Tiedoksi OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen järjestörakenneuudistuskannanotto. 
• Järjestörakenneuudistus. 

  



Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli: 
 

• Vuosityöajasta keskusteltiin. 
• Valtuustokoon pienentäminen suunnittelu keskeytettiin. 
• Järjestörakenneuudistuksesta pidettiin ryhmäpuheenvuoroja. 9 alueyhdistystä tuki tämänhetkisen 

toiminnan jatkamista, joten yli puolet alueyhdistyksistä haluaa jatkaa nykyisen mallin mukaisesti, osa 
haluaisi kokeilla verkostomallia. OAJ:n puheenjohtajalle annettiin selkeä viesti ja hän myönsi, että kä-
sitys alueyhdistysten toiminnasta muuttui kannanottojen myötä. Alueyhdistyksen yleiskokous voi ha-
lutessaan päättää verkostomallikokeilusta. 

• Vaalijärjestys on päivitetty. 
• Järjestön kaksi vuotinen toimintakertomus läpikäytiin. 
• Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin. 13,7 miljoonan euron ylijäämästä päätettiin. 
• OAJ:n henkilöstön toimintakertomus hyväksyttiin. 
• OAJ:n jäsenmaksu pieneni 0,05% ja on päätöksen jälkeen 0,9%. Opiskelijoiden jäsenmaksu pysyi en-

nallaan. 
• Alueyhdistyksen kokousosallistujille esiteltiin OAJ:n ilmastoteot ohjeistusta. 
• Työhyvinvointirahasto, hakemuksia tuli 335 kpl ja rahaa haettiin 7,7 milj. €. 

 

68.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Yhdistystoimijakoulutus järjestettiin 21.4.2021. 
• Virkistystapahtumia ulkoilmassa toukokuussa yleisen terveystilanteen sen salliessa. 
• Karttakepin katkojaiset Oulun Teatterilla 5.6.2021 on peruttu. Työvaliokunta esittää, että Karttakep-

pien tapahtumajärjestäjälle maksetaan korvaus vuoden 2020 ja 2021 järjestelyistä (2 x 600e). 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen esitteli tulevia suunni-
telmia: 
 

• Etäkeskustelutilaisuus ammattikorkeakoulujen ja sivistan jäsenistölle tulossa elokuussa. 
• Opettajien ”Back to school” -tapahtuma Karttakepin kastajaiset järjestetään Oulussa 27.8.2021. 
• Opettajan äänitreenit tulossa syyskuussa. 
• Syysneuvottelupäivät Kainuun ja Lapin kanssa tulossa 23.-24.9.2021. 
• YT-päivät Oulussa 4.-5.10.2021. 
• MOP-päivät etänä 5.10.2021. 
• OAJ on the Road Raahessa 7.10.2021. 
• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” tulossa loka- marraskuussa. 
• Lakikoulutukset yhdessä Kainuun ja Lapin kanssa tulossa marraskuussa. 
• Lisäksi tulossa työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamus-

mieskoulutusta. 
• Markku Maaranto välitti toiveen puheenjohtajien verkosto- ja koulutustoiminnasta. 

  



69.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös:  
 
VAKA-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen esitteli:  
 

• Oulun alueella on paljon lapsia hakeutumassa varhaiskasvatukseen. 
• Rekrytoinneissa päteviä varhaiskasvatuksenopettajia on saatu myös määräaikaisiin paikkoihin. 
• Koronalisästä on käyty neuvotteluita. 
• 2-vuotiseen eskarikokeiluun osallistumassa mm. Kalajoki, Kempele, Muhos ja Nivala. Osa kunnista 

mm. Liminka toimii verrokkikuntina. 
• Kempeleessä uusi varhaiskasvatuksen johtaja aloittaa kesällä. 
• Uusia tiloja on saatu käyttöön Reisjärvellä ja Pyhäjoella. 
• Jaoksen vieraana oli Oaj:n Kirsi Sutton, joka esitteli seuraavia ajankohtaisia asioita: 

- Ovtes-siirto. 
- Lomarahojen vaihto vapaaksi. 
- 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu. 
- Vinkkejä rekrytointiin. 
- Varhaiskasvatuksen tuen lainsäädännön esittelyä. 

 
YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä esitteli:  
 

• Oulun yliopiston Raksilan kampustiedotusta on seurattu. 
 

OAO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitteli:  
 

• Keskusteltiin paikallisten neuvotteluiden tilanteesta, oppivelvollisuusuudistuksesta ja siihen reagoimi-
sesta. 

• Paikallisia neuvotteluja on käyty tai ollaan käymässä koronan aiheuttamasta lisätyöstä. Rahallisia palk-
kioita koskevat esitykset pääsääntöisesti kariutuneet. Ratkaisuja haettu mm. koko henkilökunnalle 
liikunta ja kulttuurisetelistä.  

• Monessa oppilaitoksessa ylijäämäinen talous on syntynyt korona-ajalta syntyneistä säästöistä ja saa-
duista lisärahoituksista. Nyt tulisi palkata lisää opetushenkilökuntaa tarpeeseen ja kompensoimaan 
mm. opettajien uupumusta muuttuvissa tilanteissa. 

• Oppivelvollisuusuudistuksen valmisteluihin reagoitu hitaasti. 
• Opiskelijoiden keskeytystilanteet ja oppilaitoksen velvollisuudet näissä tilanteessa mietityttävät. Kou-

lutusta henkilökunnalle olisi tarpeen saada. 
• Tuki- ja palvelutoimintojen siirtyminen yliopistolle lisännyt opetushenkilöstön työmäärää. 
• Yleisesti vuosityöajan kannalta keskusteltiin seurannan ja työsuunnitelmien päivittämisen merkityk-

sestä. 
• Koulutuskeskus Brahessa opettajilla vapaajaksoja eri aikaan, mikä on huomioitava opiskelijoiden ope-

tuksen järjestämisessä kyseisenä aikana, sekä lisä- ja oto-työn osalta työaikasuunnitelmissa. 
 

YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli:  
 

• JUKOn ja OAJ:n valtakunnallinen kampanja neuvottelupyynnöstä koronaepidemian tuoman lisätyön ja 
haasteiden huomioimisessa työntekijöille oli muutamassa kunnassa vielä kesken, mutta pääosin neu-
vottelut oli käyty. Tulokset vaihtelivat paljon: osassa kuntia ei työntekijöitä huomioitu lainkaan, use-
assa tapauksessa työntekijöitä oli tuettu lisäämällä rahaa työhyvinvointiin (Tyky-setelit, Smartum, 
ePassi…) ja jopa pientä rahallista korvausta on tarjottu. 



• Paikallisyhdistykset ovat huomioineet jäsenistöä eri tavoin. Heille on esimerkiksi neuvoteltu alennuk-
sia paikallisiin liikkeisiin, jaettu hyvinvointirahaa ja järjestetty virkistystoimintaa. 

• Osassa kunnista työnantaja on halunnut siirtää osan järjestelyerästä TSA-järjestelmään. OAJ suhtau-
tuu kielteisesti TSA-lisiin OVTES-sopimusalalla. Mikäli kunnassa on tai tulee käyttöön henkilökohtaiset 
lisät, pääluottamusmiehellä on oikeus saada tietoonsa TSA:han käytettävä palkkasumma ja sen saa-
jien lukumäärä yksiköittäin. 

 

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

• Sool järjestänyt koulutuksellisia webinaareja. 
• Etäkoulutusta järjestetty päihde- ja peliriippuvuudesta. 
• Soolin liittokokouksessa valittu uusi hallitus huhtikuussa. Hanna Juusola Oulusta valittu vuodelle 

2021-2022. 
• Vappuskumppa etäohjelma. 
• Kuntavaalit tulossa, johon Soolilla omat kuntavaalitavoitteet. 

 
• Valmistuneiden infot järjestetty etänä. 
• Harjoittelut on toteutettu paikan päällä. 
• Syksyn ensimmäiseen maisterivaiheen harjoittelupaikat lähes täynnä.  
• Vappua vietetty hybriditapahtumana. 
• KTK:n kollektiivisen kevätjuhlan järjestää KTK:n kattokilta yhdessä tiedekunnan kanssa. 
• Emma Määttä lopettaa Soolin aluetoimijana 31.5. Uudeksi aluetoimijaksi on valittu luokanopettaja-

opiskelija Laura Walta 1.8.2021 alkaen. 
 

71.ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 

Esitys: Hallitus hyväksyy alueyhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2020 esitettäväksi vuosikokouk-
selle syksyllä 2021.  
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviön johdolla käytiin alueyhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuk-
set läpi (ks. liite4). 

 

72.OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKKEEN ALUEELLISEN KOORDINAATTORIN 
VALINTA 

 
Esitys: OAJ:n opettajuuden arvostushankkeen alueellista koordinaattoria etsitään edelleen.  Mikäli ehdo-
kas löytyy, tuodaan esitys hallitukselle päätettäväksi. 
 
Päätös: Kalajoen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Siltakoskea esitettiin ja kannatettiin OAJ:n 
opettajuuden arvostushankkeen alueelliseksi koordinaattoriksi. 

 



73.PYYNTÖ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMISEKSI POHJOIS-POHJANMAAN JATKU-
VAN OPPIMISEN KOORDINAATIORYHMÄÄN 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi, että OAJ Pohjois-Pohjanmaan edustajaksi jatkuvan oppimisen koordinaatioryh-
mään on ilmoitettu Jari Jokinen (ilmoitus oli tehtävä 7.5. mennessä). Varajäsentä haetaan vielä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

74.OAJ:N VAPAAEHTOISEN KAHDEN VUODEN KOKEILU ALUEELLISEN ESIMIESTYÖN TU-
KEMISESTA 

 
Esitys: Tavoitteena on yhdistysten ja esimiesjäsenten yhteistyön vahvistaminen. Kokeiluun osallistuville 
vastuuhenkilöille järjestetään neuvottelupäivät keväällä 2021 ja syksyllä 2021. Kokeilun rahoitus on 3000€ 
vuodessa ja hallitus päättää palkkion käyttämisestä. Alueellamme vastuuhenkilö toimii yhteistyössä edunval-
vontatiimin ja alueyhdistyksen hallituksen kanssa. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu toimia yhteyshenkilönä 
OAJ:n suuntaan.  
 
Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen esittäytyy.  
 
Päätös: Teemu Heikkisen ei päässyt osallistumaan kokoukseen. Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö luki Teemu 
Heikkisen sähköpostiterveiset kokousosallistujille ja kertoi toimenkuvan tämänhetkisen tilanteen.  

 

75.INDEX-VARAINHOITORAHASTON SIJOITUSSTRATEGIAN MUUTOSLUPA 
 

Esitys: Työvaliokunta esittää, että alueyhdistys antaa INDEX-varainhoidolle luvan muuttaa sijoitusstrate-
giaa maltillisesti riskipitoisemmaksi ja lisätä osakkeiden osuutta sijoituksissa (ks. liite5). 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

76.OPI:N LISÄSIJOITUKSET 
 

Esitys: Hallitus päättää hyväksyykö se seuraavan OPI-toimikunnan esityksen: OPI-toimikunta esittää, että 
OPI20:n ylijäämää sijoitetaan. Toimikunta ehdottaa kymmenen tuhannen euron lisäsijoitusta OPI:n INDEX-
varainhoidon pitämälle tilille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

77.ALUERAHOITUS JA VELVOITTEET VUODELLE 2021 
 

Esitys: Esitetään OAJ:n materiaalit mahdollisia toimenpiteitä varten (ks. liite6). 
 
Päätös: Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli asiakohdan, joka merkittiin tiedoksi. 

  



78.OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN RY:N TYÖSÄÄNNÖT 
 

Esitys: Käydään alueyhdistyksen työsäännöt läpi (ks. liite7). 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

79.OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN RY:N TALOUSSÄÄNNÖT 
 

Esitys: Käydään alueyhdistyksen taloussäännöt läpi (ks. liite8). 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

80.OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN RY:N VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 

Esitys:  Alueviestijä Emma Määttä esittelee (ks. liite9 ja liite10).  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

81.KOULULIIKUNTALIITON VUOSIKOKOUKSEN 2021 ALUEEN VIRALLISET 
KOKOUSEDUSTAJAT 

 
Esitys: KLL:n vuosikokous pidetään etänä 26.5.2021. Pohjois-Pohjanmaalla on kolme kokouspaikkaa. 
Alueyhdistyksen edustajina toimivat Johanna Korkala, Päivi Koskela ja Markku Maaranto.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

82.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn ensimmäinen kokous ma 30.8.2021 kello 17.00. 
• Hallituksen syksyn ensimmäinen kokous to 9.9.2021 kello 17.00. 

  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



83.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   
 

• Kevään palkkioiden maksua varten palauttakaa täytetty henkilötietolomake (ks. liite11) 15.5.2021 
mennessä osoitteeseen taloudenhoitaja@oajpohjoispohjanmaa.fi. Liitteeksi kopio verokortista.  

• Oaj Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi, että KLL OULUN 
ALUE LIIKUNTATOIMI -tilin käyttöoikeus siirretään Johanna Korkalalle, jotta KLL:n liikuntatapahtu-
mien maksuliikenne voidaan jatkossa pyörittää kyseisen tiin kautta. Kari Louhimaa ja Ismo Turpeinen 
haluavat, että heiltä tilinkäyttöoikeudet poistetaan, koska he eivät ole enää KLL:n toiminnasta vastaa-
via henkilöitä.  
 
Oulun Osuuspankki  
KLL OULUN ALUE LIIKUNTATOIMI  
FI59 5741 3640 0499 43   

Päätös:   
 

• Henkilötietolomake (liite 11) merkittiin tiedoksi. 
• Alueyhdistyksen hallituksen puolesta KLL OULUN ALUE LIIKUNTATOIMI -tilin käyttöoikeus voidaan siir-

tää Johanna Korkalalle. Kari Louhimaan ja Ismo Turpeisen tilin käyttöoikeudet poistetaan. 
 

84.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.08. 
 
 
 
 

 
Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Outi Ylitapio-Mäntylä   Katri Kanniainen-Risto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 
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