
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 6/2021 
 
Aika: torstai 9.9.2021 klo 17.00.  
Paikka: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY2OWRlZDgtOGM3YS00ZjU5LTljMDMtMmZmOD-
MzZDY4NzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ace00607-11d9-4fc5-9a7b-
f4151b298856%22%2c%22Oid%22%3a%221726f29c-75fd-4014-8a53-20846884b801%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  2 0 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 Jukka Turunen   
Soolin aluetoimija +Laura Walta   
KLL:n yhteyshenkilö +Johanna Korkala   
YLL:n puheenjohtaja ja OAJ:n hallituksen jäsen Santeri Palviainen   
Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö +Teemu Heikkinen   
OAJ:n opettajuuden arvostushankkeen alueellinen koordinaattori +Hanna 
Siltakoski 

  

+Katariina Kattelus   
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http://www.oaj.fi/


 

91. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05. 

 

92. 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. 

 

93. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Pykälään 112. Muut mahdolliset asiat lisättiin: 

• Tilannekatsaus Oulun paikallisyhdistyksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen välisiin neuvottelui-
hin. Tämä kohta käsiteltiin heti pykälän 95. jälkeen. 

• Alueyhdistyksen tuki paikallisyhdistyksille MOP-päivänä 5.10.2021. 

• KLL:n syksyn tapahtumat ja aluetoiminnan jatkaminen. 
 

Muilta osin esityslista hyväksyttiin. 
 

94. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Antti Juntunen ja Riitta Rautio. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Juntunen ja Jouni Paananen, koska Riitta Rautio ei ollut tä-
män pykälän kohdalla vielä kokouksessa paikalla.  
 

95. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 

  



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

• 1.8. voimaan astunut varhaiskasvatuslaki velvoittaa, ettei henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ole 
mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhais-
kasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkilli-
siin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Lisäksi lakiin lisättiin henkilöstöä koskeva uusi velvoite, jossa lain 
mukaisesti kyseisen työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen 
toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen 
epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoi-
tus tulee tehdä, mikäli varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun tai kehityksen tai 
oppimisen edellytykset ovat vaarantuneet. Kaikissa kunnissa näihin ei ole vielä ehditty reagoida. Työn-
antajan on koulutettava henkilöstöä. 

• 1.9. voimaan tulleen OVTES-sopimussiirron myötä kaikki kunnallisissa kouluissa ja oppilaitoksissa toi-
mivat opettajat sekä kelpoiset kuntien päiväkotien opettajat, erityisopettajat, päiväkodin johtajat ja 
voimassa olevan varhaiskasvatuslain kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimi-
vat kuuluvat yhteen ja samaan sopimukseen. Tämä on tekninen siirto, ei muutoksia palvelussuhteen 
ehtoihin, hinnoittelutunnus muuttuu. Kunnissa on ollut jonkin verran epäselvyyttä siitä, keitä sopi-
mussiirto koskee. 

 
YSI:  
 

• YS-aikasuunnitelmat suurelta osin tekemättä, vaikka sopimus velvoittaa nämä tekemään. 

• Rehtoreiden kokonaistyöaikasuunnitelmat monissa kunnissa tekemättä. 
 

Ammatilliset: 
 

• OSAOlla annettu ”koronalisää” henkilökunnan ePasseihin. 

• JEDUssa syksy aloitettu lähiopetuksella. 

• Brahessa epäselvyyttä opettajalle maksettavista OTO-korvauksista. Asia etenemässä OAJ/KT välisiin 
neuvotteluihin. 

• OAMKssa opetustiloja ei ole riittävästi, eikä perinteinen lähiopetusvolyymi ei onnistu. Opetusta toteu-
tetaan etänä ja lähiopetuksella. Palkintona korona-ajan hyvästä työpanoksesta ePassiin 60€ lisää vuo-
delle 2022. 
   

Yliopisto: 
 

• Tarpeellinen lähiopetus on mahdollista, ja opetustavasta päättää opintojakson vastuuopettaja. Liian 
suuria osallistujamääriä samassa opetustilassa on vältettävä, mutta täsmällistä henkilömäärärajoi-
tusta ei ole asetettu. Tilan koko ja etäisyydet on huomioitava. 

• Tila-ahtaus myös yliopisto-opetuksen puolella. 
  



97. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Katariina Kattelus (ks. liite2) esitteli hallituksen ajankohtaiset asiat. 
 

98. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valtuutettu Katariina Kattelus ja Santeri Palviainen esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Valtuutettu Outi Ylitapio-Mäntylä kertoi valtuustokuulumiset. 
 

99. VALTUUSTOALOITTEET SYYSKOKOUKSEEN 
 
Valtuustoaloitteet syyskokoukseen 17.–19.11.2021 on toimitettava järjestöpalveluihin perusteluineen 
15.9.2021 mennessä. Aloitteita voivat tehdä valtakunnalliset piirit ja yhdistykset, alueyhdistykset sekä paikal-
lisyhdistykset. Aloitteiden laatimisessa tulee huomioida yhdistyksen nimenkirjoitussääntö. Aloitteissa yhdis-
tykset voivat nostaa esille/kiinnittää hallituksen ja valtuuston huomiota laajoihin asiakokonaisuuksiin. Toimin-
nan kehittämiseen liittyviä yksittäisiä ehdotuksia ja ideoita on mahdollista tuoda esille luottamustehtävissä 
toimien kautta tai suoraan toimistolle. 
 
Esitys:  Päätetään mahdollisen valtuustoaloitteen tekemisestä. 

 
Päätös: Alueyhdistyksen hallitus päätti, että valtuustoaloitetta ei tehdä syksyn kokoukseen. 
 

100. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Opettajien ”Back to school” -tapahtuma Karttakepin kohottajaiset 27.8.2021 on peruttu. 

• Ääni työvälineenä -koulutus 21.9.2021. 

• Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät Ranualla 23.-24.9.2021. 

• YT-päivät Oulussa 4.-5.10.2021. 

• MOP-päivät etänä 5.10.2021. 

• OAJ on the Road järjestettäneen suppeana päättäjä- ja virkamiestapaamisena ilman yleisötilaisuuksia 
Raahessa 7.10.2021. 

• OAJ:n jäsenillat järjestetään Kuusamossa, Nivalassa ja Kempeleessä viikolla 42. 

• 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. 

 
Päätös:  

 

• Opettajien ”Back to school” -tapahtuma Karttakepin kohottajaiset 27.8.2021 on peruttu. 

• Opettajan äänitreenit 21.9.2021. 

• Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät Ranualla 23.-24.9.2021. 

• YT-päivät Rokualla 4.-5.10.2021. 



• MOP-päivät etänä 5.10.2021 kello 17.30 alkaen. 

• OAJ on the Roadin yhteydessä järjestetään päättäjä- ja virkamiestapaaminen Raahessa 7.10.2021. 
Yleisötilaisuus järjestetään ammattiopiston auditoriossa, jota voi seurata livestream-videon välityk-
sellä. 

• OAJ:n jäsenillat järjestetään Kuusamossa, Nivalassa ja Kempeleessä viikolla 42. Kempeleen tilaisuus 
on tarkoitus järjestää yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa. Järjestelyistä vastaavat Santeri 
Palviainen, Katariina Kattelus ja Anita Pakanen. 

• 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. 

• Esimieskoulutusta on tulossa myöhemmin tänä vuonna. 

• Ysin puheenjohtaja Markku Maaranto esitti toiveen puheenjohtaja- ja yhteysopettajakoulutuksista.  
 

101. KARTTAKEPIN KATKOJAISET 4.6.2022 
 

Esitys: Työvaliokunta esittää, että Karttakepin katkojaisiin 2022 varataan kotimainen huippuesiintyjä hin-
nalla 20000e + alv (10%) 2000e = 22 000e. Edellistä 18000e + alvin tarjousta haettu artisti ei hyväksynyt.  
 
Alustava tapahtumabudjetti on laskettu 600 kävijän ja 37,5e lipun mukaan. 
Tulot: 600 kävijää x 37,5e (lippu + sähköisen järjestelmän palvelumaksu 2,5e), sekä mahdollinen sponsoriraha 
3000e, yhteensä 25500e. 
Menot: Esiintyjän palkkio 22000e, äänentoisto 2500e, sähköisen järjestelmän palvelumaksu 1500e ja muut 
kulut 4350e (mm. Teosto, majoitus, ruokailut, DJ, opebändit, tapahtumakoordinaattorin palkkio), yhteensä 
30350e. 
 
Jos lipun hinta olisi 30e + 2,5e, niin silloin mahdollinen tappio olisi -7850e. 
Jos lipun hinta olisi 35e + 2,5e, niin silloin mahdollinen tappio olisi -4850e. 
Jos lipun hinta olisi 40e + 2,5e, niin silloin mahdollinen tappio olisi -1850e. 
 
Hallitus hyväksyy esiintyjän palkkion ja päättää lipun hinnan. 
 
Päätös: Alueyhdistyksen hallitus hyväksyi pääartistin 20000e + alv (10%) 2000e = 22 000e esiintymispalk-
kion osana tapahtuman budjettia. Lipun hinnaksi määriteltiin ja hyväksyttiin 32,5e sisältäen sähköisen järjes-
telmän palvelumaksun. 
 

102. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Vaka-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen ja YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä kertoivat jaostensa 
kuulumiset. 
 
YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli: 
 

• Erityisasiantuntija Juha Makkonen OAJ:n järjestöpalvelujen puolelta osallistui jaostapaamiseen. Hän 
opasti muun muassa yhdistystoiminnan velvoitteista ja haasteista, kehittämistoimista paikallistasolla 
ja kertoi ajankohtaiset OAJ-kuulumiset. 

• Opetusalan arvostushankkeen alueellinen koordinaattori Hanna Siltakoski kertoi hankkeesta, sen ti-
lanteesta ja toimista sekä tulevista tapahtumista. 



• Alueasiantuntija Ville Tertsunen ja hallituksen jäsen Katariina Kattelus kertoivat ajankohtaisista asi-
oista edunvalvonnan näkökulmasta. 

• Yhdistyksissä jäsenistöä on muistettu eri tavoin (esimerkiksi järjestetty alennuksia paikallisiin liikkei-
siin, tarjottu hyvinvointirahaa, järjestetty tyky-toimintaa), vaikka koronaepidemia on vaikeuttanut 
normaalia virkistystoimintaa. 

 
OAO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitteli:  
 

• Käytiin kierros läpi oppilaitosten ajankohtaisista asioista. 

• Suhteellisen rauhalliset tunnelmat oppilaitoksissa.  

• Paikallisissa tilanteiden yksityiskohdista keskusteltiin liittyen mm. vuosityöajan tulkintoihin, seuran-
taan ja toteuttamiseen ja asioita hoidetaan OAJ:n työmarkkina-asiamiesten tukemana. Luottamus-
miesten hyvä huomioida ja varmistaa, että uusi työntekijä saa koulutusta ja perehdytystä vuosi-
työajasta.  

• Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset lisäresursseihin mm. erityiseen tukeen ja kuraattoripal-
veluihin seurannassa. Myös korona ajan pudokkaiden ohjaaminen aiheuttaa lisäresurssien tarvetta eri 
koulutusasteilla.  

• Kun oppilaitoksissa järjestetään rokotuksia, tulisi huomioida myös opetushenkilöstö.   
 

103. ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan alueviestijä Emma Määtän ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Emma Määttä esitteli: 
 

• Hallituksen jäseniä kehotetaan aktivoitumaan someviestinnän seuraamisessa ja julkaisujen tykkäyk-
sissä. Tykkäysten ja julkaisujen jakojen myötä näkyvyyttä saadaan lisää ja tapahtumat ja tärkeät asiat 
saavat somessa näkyvyyttä. 

• Tapahtumiin voidaan tehdä omat tapahtumasivut tuomaan lisänäkyvyyttä. 

• Jos omia tiedotettavia asioita Facebookiin tai Instagramiin, niin siitä tieto alueviestijälle. 
 

104. SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin aluetoimija Laura Walta esitteli: 
 

• Kampuksella on pitkästä aikaa taas elämää. Opetusta toteutetaan hybridinä eli massaluentoja etänä 
ja lähiopetusta pienemmissä ryhmissä, erityisesti 1-3 vuoden opiskelijoille. 

• Järjestetään maksimissaan 50 opiskelijan kokoontumisia. 

• Harjoittelut pyörivät normaalisti. Harjoittelijoiden tilat eivät ole edelleenkään käytössä harjoittelukou-
luilla. 

• Erilaisia live-tapahtumia on suunnitteilla ja tulossa. 

• Fuksien Sool-infoja suunnitellaan ja toteutetaan syys-lokakuussa. 

• Suurempia yleisinfoja ei ole tulossa.  

• MOP-päivän yhteyteen on tulossa kampusohjelmaa. 
 

• Uusille ja vanhoille Sool-jäsenille on tiedotettu OAJ-jäsenrekisteriuudistuksesta. 

• Sool teki kannanoton, että harjoitteluun menijät saisivat kaksi rokotetta ennen harjoittelun alkamista. 
 



105. OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKE  
 
Esitys: Arvostushankkeen koordinaatiohenkilönä keväästä lähtien on toiminut Hanna Siltakoski Kalajoelta.  
Liitteessä 1 esittelydia koko Suomen koordinaattoreista ja liitteessä 2 hankkeen keväinen tiedote.  
 
Päätös: Hanna Siltakoski esittäytyi ja esitteli hanketta, sekä kertoi arvostushankkeen menneet ja tulevat 
teemat (ks. liite3). MOP-päivän 5.10.2021 yhteydessä Hanna pitää puheenvuoron arvostushankkeesta. 

 

106. PYYNTÖ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMISEKSI POHJOIS-POHJANMAAN 
JATKUVAN OPPIMISEN KOORDINAATIORYHMÄÄN 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi, että OAJ Pohjois-Pohjanmaan varaedustajaksi jatkuvan oppimisen koordinaa-
tioryhmään on ilmoitettu Anna Ontero. 
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
 

107. OAJ:N VAPAAEHTOINEN KAHDEN VUODEN KOKEILU ALUEELLISEN ESIMIES-
TYÖN TUKEMISESTA 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen esittäytyy ja kertoo 
hankkeen kuulumiset. Tavoitteena on yhdistysten ja esimiesjäsenten yhteistyön vahvistaminen. Kokeiluun 
osallistuville vastuuhenkilöille järjestetään neuvottelupäivät keväällä 2021 ja syksyllä 2021. Kokeilun rahoitus 
on 3000e vuodessa ja hallitus päättää palkkion käyttämisestä. Alueellamme vastuuhenkilö toimii yhteistyössä 
edunvalvontatiimin ja alueyhdistyksen hallituksen kanssa. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu toimia yhteyshen-
kilönä OAJ:n suuntaan.  
 
Päätös: Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoi esimiestyön kuulumiset ja kertoi 
tulevista suunnitelmista ja koulutuksista. 

 

108. VUOSIKOKOUS 
 

Esitys: Sääntömääräinen vuosikokous ma 29.11.2021 kello 1800. Järjestämisvuorossa AO-jaos. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

109. KYSELY ALUETOIMIJOILLE ALUETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 
 
Esitys: OAJ:n järjestörakennekyselyssä kartoitetaan haluavatko alueyhdistykset jatkaa toimintaansa nykyi-
sen mallin mukaisesti vai kokeilla verkostomuotoista aluetoimintaa. Työvaliokunta esittää, että kyselyyn vas-
tataan, ettei Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ole kiinnostunut kokeilemaan verkostomuotoista aluetoimin-
taa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

 



110. TOIMISTOSIHTEERIN TYÖTERVEYSSOPIMUKSEN MUUTOS 
 

Esitys: Hallitus hyväksyy työterveyssopimuksen muutoksen liitteenä olevan sopimuksen tarkennuslomak-
keen mukaisesti (liitteet 4 ja 5). Toimistosihteerin työterveyspalvelut ovat siirtyneet yrityskaupan myötä Vir-
ralta Pihlajalinnalle. Pihlajalinnalla on käytäntö, jonka mukaan jokaiseen toimenpiteeseen tarvitaan erillinen 
maksusitoumus. Tämä koetaan hankalaksi. Erillinen työterveyssopimus ja palveluiden rajaus antaa toimisto-
sihteerille mahdollisuuden käyttää työterveyden palveluja sopimuksen rajoissa. Sopimuksesta peritään 29,90e 
yleismaksu ja 179e palvelumaksu vuosittain. Niistä Pihlajalinna myöntää toistaiseksi 50% alennuksen. Muista 
toimenpiteistä peritään hinnaston mukaiset maksut käytön mukaan. Laboratoriotutkimuksista myönnetään 
toistaiseksi 40% alennus. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

111. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokoukset ke 29.9.2021 ja ti 2.11.2021 kello 17.00. 

• Hallituksen syksyn kokoukset ti 12.10.2021 ja to 11.11.2021 kello 17.00. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

112. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   
 

• Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö antoi tilannekatsauksen Oulun paikallisyhdistyksen ja OAJ Pohjois-Poh-
janmaan alueyhdistyksen välisistä neuvotteluista, jotka käydään OAJ:n Pasi Pesosen välityksellä. 
Alueyhdistys on valmis yhteistyöhön ja vuoropuhelua OPYn kanssa jatketaan. 

• Alueyhdistyksen tuki paikallisyhdistyksille MOP-päivänä 5.10.2021. 
- MOP-päivän kustanteet jäsenistölle jaetaan tasan paikallis- ja alueyhdistyksen kanssa. 
- Koulutuspoliittinen edunvalvonta MOP-päivien yhteydessä korvataan täysmääräisesti erillistä hake-
musta vastaan. 
- MOP-päivän voidaan toteuttaa 2 viikkoa ennen tai jälkeen 5.10.2021, jolloin sovitut korvaukset on 
vielä haettavissa. 
- Soolilaiset saavat osallistua MOP-päivän ohjelmaan. 

• KLL:n yhteyshenkilö kertoi mahdollisista syksyn tapahtumista. Opesähly pyritään toteuttamaan yhteis-
työssä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa. Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö on yhteydessä asiasta OPYn 
suuntaan. KLL:n toimintaa käsitellään lisää seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

 
Päätös:   

  



113. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.17 

 
 
 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Antti Juntunen   Jouni Paananen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


