
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry   P Ö Y T Ä K I R J A  
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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen kokous 6/2020 
 
Aika: torstai 5.11.2020 klo 18.00 (ruokailu alkaa klo 17.30) ja paikkana Asemakatu 22 A, 90100 Oulu 
 
https://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m114fbb54c2d17797d81252421663785c  
Meeting number: 137 055 2174, Password: UmpFnVTu759 
 
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 0   
 
Puheenjohtaja +Ari-Pekka Sirviö 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    
+Timo Kettunen Oulun py Juhani Törmi Oulun py 

+Riina Kuuselma Oulun py Sanna Tittonen Oulun py 
Riikka Kiiveri-Raappana  Oulun py Heikki Niemi Oulun py 
+Jaakko Rinta-Paavola  Oulun py Maarit Pylkkö Oulun py 
+Sanna-Mari Lehmikangas 
+Markku Maaranto 

Oulun py 
Liminganseutu-Kempele-Siikajoki 

Anu Porkola 
Manu Vähäsalo 

Oulun py  
Kempeleen py 

+Heli Hartikka Utajärvi-Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Ii-Vaala Milla Savilampi Siikalatvan 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  
    
VAKA – JAOS:    
+Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 
+Annukka Hulkkonen Oulun py Tarja Mankinen Oulun py 
 

YLL – JAOS: 
   

+Outi Ylitapio-Mäntylä YLL Maija Saviniemi YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    Susanna Haapsamo VOL 
viestintävastaava +Riina Kuuselma    +Annukka Hulkkonen VOL 
tiedottaja +Päivi Pyky    Anitta Pakanen VOL 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    +Jari Jokinen OAO 
alueasiamies +Ville Tertsunen    +Tuovi Pasma OAO 
sihteeri +Mika Haapakoski    +Mirva Peltokangas OAO 
    Jouko Arvo YSI 
Muut    Tuulikki Hentilä YSI 
Soolin aluetoimija +Emma Määttä    +Olli Kaisto YSI 
Soolin aluetoimija +Jukka Turunen 
KLL:n yhteyshenkilö +Johanna Korkala 

   +Katariina Kattelus 
   +Timo Kettunen 

YSI 
YSI 

YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen    +Pekka Pieskä YSI 
OAJ:n alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö +Vesa Rinta-Säntti    +Jani Siirilä YSI 
    Juhani Törmi YSI 
    +Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

https://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m114fbb54c2d17797d81252421663785c
http://www.oaj.fi/


87.KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01. 
 

88.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. 
 

89.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Pykälästä 102. Muut mahdolliset asiat, asiakohta Alueyhdistyskyselyn tulokset siirrettiin käsiteltä-
väksi seuraavaan kokoukseen. Pykälä 103. Mahdolliset toimenpiteet Oulun paikallisyhdistyksen eroon vaikut-
taneiden syiden johdosta sovittiin käsiteltäväksi pelkästään OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen äänioi-
keutettujen hallituksen jäsenten, sekä kokouksen sihteerin läsnä ollessa. Muilta osin esityslista hyväksyttiin. 
 

90.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Jaakko Rinta-Paavola ja Sanna Lehmikangas. 
 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Rinta-Paavola ja Sanna Lehmikangas. 
 

91.EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 5/2020 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 5/2020 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

  



92.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiamies Ville Tertsunen esitteli: 
 
YT – ja lomautustilanne alueella: 
 

• Yt:t käynnissä Pyhäjärvellä ja Iissä. Pyhäjärvellä 10 päivän lomautukset suunnitellaan toteutettavaksi 
ensi vuoden puolella. 

• Opettajien lomautukset käynnissä Ylivieskassa ja Sievissä.  
- Ylivieskan paikallisyhdistys on tehnyt Aviin kantelun lomautuksista. Tämän johdosta pienryhmäopet-
tajien lomautukset on keskeytetty virkamiespäätöksellä.  
- Ylivieskan pääluottamusmies on jättänyt lomautuksien ilmoitus- ja toteutustavan takia paikallisneu-
vottelupyynnön.  
- Ylivieska on maksanut vapaaehtoisesti osan valtion korona-ajan avustuksista takaisin. 
- Avi käsittelee Ylivieskan kantelun vasta kun lomautukset ovat ohi. Kunta joutuu kuitenkin antamaan 
vastineen Aville ennen lomautusten päätymistä. 
- Sievi tekee Aviin kantelun, kun opettajien lomautukset ovat ohi. 
 

Vaka: 
 

• Varhaiskasvatuksen opettajille on tarjottu lomarahanvaihtoa vapaisiin säästötoimenpiteenä. 

• Korona-aika on vaikuttanut monella tavalla vakalaisten työn järjestelyihin. 

• Mitkä ovat järjestelyneuvotteluiden tavoitteet kunnissa ja mihin ne tullaan kohdentamaan? 
 

Ammatilliset: 
 

• Amk:n opetus jatkuu hybridimallilla toukokuun loppuun saakka. Kampuksilla järjestetään lähiopetuk-
sena vain sellainen opetus, jota ei voi järjestää etänä. 

• Vuosityöaika on toiminut hyvin korona-aikana. 

• Jedu tulee siirtymään vuoden 2022 alussa vuosityöajassa lukuvuosijärjestelmästä kalenterivuosijärjes-
telmään. 

 
 Yliopisto: 
 

• Opetus tullaan pääsääntöisesti järjestämään etänä toukokuun loppuun saakka. 

• Psykologian opettajien koulutus alkaa kasvatustieteiden tiedekunnassa ensi syksynä. Aloituspaikkoja 
on tulossa 40 kappaletta. 

 

93.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Katariina Kattelus esitteli hallituksen ajankohtaiset asiat (ks. liite 1). 

  



94.VALTUUSTOASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 

 
Päätös: Valtuutettu Jani Siirilä kertoi valtuuston ajankohtaiset kuulumiset. 
 

95.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Ammatillisten luottamusmiesten koulutus 29.9.2020. 

• Ovtes/kvtes-sopimuskoulutus kuntien pääluottamusmiehille 12.10.2020. 

• Varhaiskasvatuksen opettajien ilta etäkoulutuksena 25.11.2020. 

• Opettajien työhyvinvointipäivä Hiukkavaaran monitoimitalolla 7.11.2020. 

• Kuntavaalikoulutus 9.11.2020 kello 18.00. 

• Lakikoulutukset etäkoulutuksena 10.11.2020, 17.11.2020 ja 24.11.2020. 

• OAJ on the road Raahessa 2021. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

96.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:   
 
YSI - Markku Maaranto esitteli: 
 

• OPI-toimikuntaan on haettu uusia aktiiveja. Esimiesedustusta on toivottu myös mukaan. 

• OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen paikkajakoa ysin osalta on tehty. Opyn eroami-
sen johdosta alueyhdistyksen hallitukseen tulee kaksi lisäpaikkaa Opyn edustajien tilalle. Kolme 
Isointa boolia kierrättävät 2 lisäpaikkaan vuorollaan. 

• Kevään korona-aikana osassa kunnissa ja kouluissa toteutettiin päällekkäin etä- ja lähiopetusta. Pääl-
lekkäisistä toiminnoista on maksettu korvauksia eri perustein kunnissa. Opettajat, jopa saman kunnan 
sisällä, ovat kokeneet eriarvoista kohtelua. 

• Ysi-jaos kutsuu tulevaisuudessa kokouksiin mukaan asiantuntijoita. 
 
AMMATILLISET - Vesa Muikkula esitteli: 
 

• Vuosityöaika on joustanut hyvin korona-ajan opetuksen toteuttamiseen. Poikkeustila on samalla 
myös uuvuttanut opettajia. 

• Ammattiyhdistysuudistuksesta keskusteltiin. 
 

VAKA - Annukka Hulkkonen esitteli: 
 

• Uusia tekijöitä on yritetty sähköpostitse houkutella alueyhdistystoimintaan mukaan. 

• Vol-valtuusto 6.11.2020. 

• 25.11.2020 varhaiskasvatuksen ilta tulossa. 

• Luonnos varhaiskasvatuksen lain muuttamiseksi on vireillä koskien mm. opettajien ilmoitusvelvolli-
suutta ja henkilömitoitusta.  



YLL – Outi Ylitapio-Mäntylä esitteli: 
 

• Oulun yliopiston rehtorin tiedotustilaisuus 5.11.2020. 

• Henkilökunnalta on kyselty, minkälaista kampusta he arvostaisivat. 

• Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tiedekunnista tekninen, luonnontieteellinen ja kasvatustie-
teellinen jäisivät Linnanmaalle. Tiedekunnista humanistinen, tieto- ja sähkötekninen ja taloustieteelli-
nen olisivat muuttamassa Raksilaan. 

 

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

• 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat ovat joutuneet opiskelemaan koko lukuvuoden etänä. Läsnäolo-ope-
tusta ei ole käytännössä ollut ollenkaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Moni opiskelija on 
miettinyt välivuoden pitämistä.  

• Syksyn maisteriharjoitteluun on ilmoittautunut ennätyksellisen vähän opiskelijoita. Myöskään kevään 
harjoitteluun ei ole ollut kuin 10 ilmoittautujaa tähän mennessä. Tämä johtaa opiskeluiden pitenemi-
seen ja siihen, että tulevana vuotena valmistuvien opettajien määrä vähenee. 

• Sool on ohjeistanut, että opetusharjoitteluiden tulisi jatkua poikkeusoloista huolimatta. 

• Opintoihin kiinnittyminen on ollut vaikeaa.  

• Huolissaan ollaan myös yhteisöllisyyden ja ryhmähengen puutteesta etäopetusjärjestelyiden vuoksi. 
Löydetäänkö Soolin toimintaan uusia toimijoita? 

• Luokanopettajapuolelle on tulossa 10 lisäpaikkaa. Ryhmiä ei olla lisäämässä, vaan lisäpaikat lisättäisiin 
olemassa oleviin ryhmiin. Jo nykyisten ryhmäkokojen suuruus huolestuttaa ennen tulevaa aloituspaik-
kalisäystä. 

• Etäluentojen saavutettavuudessa on ollut haasteita.  

• Soolin talvipäivät on peruttu. 

• Soolin aluetoimijat ovat pitäneet 19 infoa opiskelijoille. 

• Opiskelijoilta on kyselty, minkälaisia infoja he haluaisivat. Vastauksina oli mm. miten töitä voi hakea, 
cv:n tekeminen ja mitä muuta opettaja voisi valmistuttuaan tehdä. 

• Valtuutettu Tuovi Pasma muistutti Urasammon maksuttomista materiaaleista. 
 

98.HYVÄ OPETTAJA 2020 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Hyvä opettaja 2020 esitysten pohjalta työvaliokunta valitsee 2 ehdokasta alueeltaan jatkoon. Lo-
pullisen valinnan tekee Oulun ammattikorkeakoulun eläkkeelle siirtyvä rehtori Jouko Paaso. Tunnustus jae-
taan Educassa 2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Educa tullaan siirtämään vuodella eteenpäin. 
 

  



99.OPI-TOIMIKUNNAN VALINTA 
 

Esitys: 2018-2020 OPI-toimikunnan toimikausi päättyy tämä vuoden lopussa. Alueyhdistyksen hallitus ni-
mittää 17.12.2020 kokouksessaan uuden OPI-toimikunnan kaudelle 2021-2023. 
 
Päätös: OPI-toimikunnan nimittäminen kaudelle 2021-2023 siirrettiin käsiteltäväksi vuoden 2021 ensim-
mäiseen alueyhdistyksen hallituksen kokoukseen. 
 

100. VUOSIKOKOUS 
 

Esitys: Sääntömääräinen vuosikokous to 26.11.2020. Järjestämisvuorossa YLL. 
 

• Jaokset pitävät ryhmäkokoukset itse valitsemanaan ajankohtana ennen vuosikokousta ja selvittävät 
erovuoroiset ja uudet ehdokkaat. 
 

• Sääntömääräinen vuosikokous to 26.11.2020 Oulun Teatteriravintolassa. 

• Vuosikokouksen aikataulu: 
18.00 valtakirjojen tarkistus ja kahvit. 
18.30 vuosikokous. 

• Kokouskutsut lähetetään 12.11.2020. 
 

• Työvaliokunta esittää, että alueyhdistyksen hallitus antaa puheenjohtajalle, sihteerille, toimistosihtee-
rille ja alueasiamiehelle valtuudet muuttaa kokouksen toteutustapaa, paikkaa ja aikatauluja, jos alu-
eemme terveystilanne sen vaatii. 

• Mikäli kokous tullaan järjestämään etäyhteyksien avulla, toimitetaan toimistosihteerille kokoukseen 
oikeutettujen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero viimeistään maanantaina 23.11.2020. Vuosi-
kokouksen äänioikeutetuille lähetetään sähköpostiin kokouslinkki. Mahdolliset äänestykset toteute-
taan annettujen puhelinnumeroiden avulla. 
 

• Työvaliokunta päätti pyytää lausuntoa OAJ:n hallitukselta ovatko Oulun paikallisyhdistyksen oikeudet 
ja velvollisuudet voimassa 24.2.2020 annetun eroilmoituksen vuoksi. OAJ:n hallituksen linjauksen mu-
kaisesti lähetetään kokouskutsut vuosikokoukseen. 

• Työvaliokunta esittää, että OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen koko pienenne-
tään vuonna 2021 19 paikasta 15 paikkaan Oulun paikallisyhdistyksen 1.1.2021 voimaan astuvan 
eroamisen johdosta. OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitukseen 2021 ei voida valita Oulun 
paikallisyhdistyksen jäseniä.   

• Alueyhdistyksen hallituksen paikkajako vuodelle 2021 lasketaan uudelleen paikallisyhdistysten 
1.1.2020 olevan jäsenmäärän mukaan pois lukien Oulun paikallisyhdistyksen jäsenet. 
  

Päätös:    

• Sääntömääräinen vuosikokous to 26.11.2020 siirrettiin pidettäväksi etäyhteyksien avulla. 

• Vuosikokouksen aikataulut: 

- Kokouskutsut lähetetään viimeistään to 12.11.2020. 

- Valtakirjat kokoukseen tulee lähettää skannattuna tai valokuvana äänioikeutetun kokouskutsusähkö-

postiosoitteen kera mielellään ke 25.11.2020 mennessä, mutta viimeistään to 26.11.2020 kello 17.00 

mennessä, jolloin valtakirjojen tarkastus päättyy. 

- 18.00 vuosikokous. 

• Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitetään Minna Sääskilahtea. 



• Mahdolliset äänestykset pyritään järjestämään avoimena äänestyksenä. Mikäli tarve suljettuun ää-

nestykseen ilmenee, suoritetaan se äänioikeutettujen omien sähköpostiosoitteiden kautta. OAJ:n jär-

jestöyksiköstä pyydetään henkilöä päivystämään, vastaanottamaan annetut äänet hänen omaan säh-

köpostiosoitteeseensa ja laskemaan annetut äänet. Järjestöyksikön edustaja on vaitiolovelvollinen 

äänestyksen suhteen. Työvaliokunnalle varattiin mahdollisuus vielä miettiä suljetun äänestyksen to-

teutustapaa. 

• Alueyhdistyksestä eroavan Opyn äänioikeutetut jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan vuosikokouk-

seen, mutta heitä ei voi esittää enää ehdolle OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen 

jäseniksi vuodelle 2021 OAJ:n lausunnon (ks. liite 2) mukaisesti.  

• Jaokset pitävät ryhmäkokoukset itse valitsemanaan ajankohtana ennen vuosikokousta ja selvittävät 

erovuoroiset ja uudet ehdokkaat. 

• Alueyhdistyksen hallituksen kokoa pienenetään Opyn eroamisen vuoksi 19 jäsenestä 15 jäseneen. 

• Pykälässä läpikäyntiin alueyhdistyksen vuoden 2021 toimintasuunnitelmat (ks. liite 3) ja budjetti (ks. 

liite 4). 

 

101. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokous kello 17.00 to 3.12.2020. 

• Hallituksen syksyn kokous kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) to 17.12.2020. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

102. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   
 

• Alueyhdistyskyselyn tulokset. 

• OAJ:n hallituksen lausunto Oulun paikallisyhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamisesta 
alueyhdistyksessä. 
 

Päätös:   
 

• Alueyhdistyskyselyn tulokset siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. 

• OAJ:n hallituksen lausunto Oulun paikallisyhdistyksen oikeuksien ja velvollisuuksien lakkaamisesta 
alueyhdistyksessä (ks. liite 2) käsiteltiin pykälässä 100. Vuosikokous. 
 
 

Puheenjohtaja päätti pykälän 102. käsittelyn jälkeen muiden, kuin hallituksen äänioikeutettujen jäsenten ja 
kokouksen sihteerin osalta kokouksen kello 19.55.  

  



103. MAHDOLLISET TOIMENPITEET OULUN PAIKALLISYHDISTYKSEN EROON VAI-
KUTTANEIDEN SYIDEN JOHDOSTA.  

 
Esitys: Päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesoselta saatujen tietojen 
pohjalta. Alueyhdistyksen puheenjohtaja esittelee asiakohdan. 
 
Päätös: Pykälän käsittelyyn osallistuivat ainoastaan OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen 
äänioikeutetut jäsenet, sekä kokouksen sihteeri. Pykälän sisältö merkittiin salaiseksi. 

 

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti äänioikeutettujen hallituksen jäsenten osalta kokouksen kello 20.39. 
  
 
 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 

Jaakko Rinta-Paavola   Sanna Lehmikangas 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


