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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    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   
Katariina Kattelus  
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99. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.37. 

 

100. 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. 

 

101. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

 

102. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Juha-Pekka Sillanpää ja Anna Ontero. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Sillanpää ja Vesa Muikkula. 
 

103. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 5/2022 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 5/2022 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

  

104. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Alueasiantuntija esittelee. 
 
Päätös:  Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli. 
 
1. Kaikki opetusalan sopimukset maalissa järjestelyerineen. Opettajien syytä tarkastaa omat palkkakuitit. 
2. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunto erityisopetuksen järjestämisestä oli OAJ:n kannan mukai-

nen, eli erityisopetusta voi antaa vain erityisopettaja. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 
on ilmoitettava eduskunnan oikeusasiamiehelle helmikuun 2023 loppuun mennessä, mihin toimenpitei-
siin ne ovat ryhtyneet päätöksen johdosta. Tällä on vaikutusta erityisopetuksen järjestämiseen alueemme 
kunnissa ja oppilaitoksissa. 

3. OAJ:n työhyvinvointiryhmän yhteistyö alueiden kanssa. Tavoitteena alueellisen vaikuttavuuden lisäämi-
nen ja vuoropuhelun edistäminen. Työryhmän toiminta ei palautteen perusteella ole näkynyt riittävästi 



kentällä. Työhyvinvointityöryhmän jäsenten kanssa tehtävän yhteistyön tarkoituksena on osallistaa alu-
eita tarvittavilta osin työryhmän käsittelyssä oleviin asioihin, työhyvinvointiasioiden näkyvyyden edistämi-
nen kentällä ja tiedonkulun lisääminen. Työhyvinvointityöryhmän jäsenet kysyvät alueasiantuntijoilta en-
nen kokouksia, onko ajankohtaisia asioita tai ilmiöitä nostettavaksi työhyvinvointityöryhmän käsiteltä-
väksi. Pohjois-Pohjanmaan (ml. Lappi ja Kainuu) yhteyshenkilönä toimii Tuovi Pasma ja myös alueasian-
tuntija Ville Tertsusen kautta voi viestiä työhyvinvointityöryhmän käsiteltäväksi. 

 

105. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli OAJ:n hallituksen syys- ja lokakuun kokousten keskeiset asiakoh-
dat (ks. liite1). 

 

106. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys: Valtuutetut esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös:  
 

• Puheenjohtaja ja valtuutettu Ari-Pekka Sirviö läpikävi tulevan valtuuston esityslistan. 
• Valtuutettu Juha-Pekka Sillanpää nosti esille esityslistalta järjestörakenneuudistusselvityksen ja kysyi 

alueyhdistyksen kantaa opiskelijoiden äänioikeuteen OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa. Hallitus ei 
ottanut asiaan virallista kansaa, mutta asiaa käsitelleissä puheenvuoroissa suhtauduttiin opiskelijoi-
den äänioikeuteen myönteisesti. Todettiin, että ennen asian päättämistä valtuustossa on tärkeää, 
että prosessin vaikutukset valtuuston valtasuhteisiin ovat selvillä. 

• Valtuutettu Erkki Eilola tiedusteli, olisiko alueyhdistyksellä halua pitää alueen puheenvuoroa kevään 
valtuustossa. Todettiin, että puheenvuoro voidaan valmistella, mikäli löydetään sopiva aihe. 

 

107. KOULUTUS- JA HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Lakikoulutus Lapin järjestämänä 30.11.2022. 

• OAJ Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajatapaaminen Helsingissä 10.11.2022. 

• Eläkekoulutus yhdessä Lapin ja Kainuun kanssa 10.11.2022. 

• Sählyturnaus Hiukkavaaratalolla 12.11.2022. 

• AO:n valtakunnallinen opintopäivä ja vuosikokous Oulussa 19.-20.11.2022. 

• Vaikuttaja- ja vaalikoulutus yhdessä Kainuun kanssa 22.11.2022. 

• OPI23-päivät Oulussa 3.-4.2.2023. 

• Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi -kiertue Nivalassa 15.2.2023. 

• Toimijakoulutus 17.2.2023. 

• Jatko-Nope -koulutus alueyhdistyksen jäsenille 18.2.2023. 
 
 

  



Päätös: Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen esitteli asiakohdan.  

• OAJ Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajatapaaminen Helsingissä siirtyy ajankohtaan 2.12.2022. 

• Keväälle tulossa luentoja stressin hallintaan.  

• Korkeakoulupäiville 1.12.2022. ehtii vielä ilmoittautua mukaan.  
 
Muuta asiakohdat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

108. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:   
 
YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli: 

• Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunto erityisopetuksen järjestämisestä herätti keskustelua 
jaoksessa. 

• OAJ:n puheenjohtajan Murron kiertue Nivalassa 15.2., vierailukohteena koulutuskuntayhtymä JEDU. 

• Vaalikoulutukseen toivotaan aktiivista osallistumista paikallisyhdistyksistä esim. yhteisen kokoontumi-
sen kautta. Vaikuttamista alueen ehdokkaisiin olisi suotavaa tehdä. 

• OAJ:n hallituksen jäsenet Pekka Pieskä ja Katariina Kattelus kertoivat kuulumisia Helsingistä: 
- Opettajarekisteriä yritetään jouduttaa. 
- Jäsenaloitteita voi tehdä 'Saunan' kautta. 

• Läpikäytiin tulevat koulutukset. Toivotaan yhä myös paikan päällä pidettäviä koulutuksia. 

• Oulun eteläisessä osassa on saatu parilla paikkakunnalla edistysaskelia paikallisissa käytänteissä ja 
opettajien kuulemisessa. 

• Valmisteltiin tulevaa vuosikokousta. 
 

YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä esitteli: 

• Luottamusmiesvaalit tulossa. 

• Erityisopettajien lisäkoulutukseen tarvittaisiin lisäresurssia ja rahoitusta myös koulutuksen järjestämi-
seen. 

• Ensi viikon maanantaina ministeri Honkonen vierailee opettaja-kiertueen merkeissä kampuksella ta-
paamassa ja keskustelemassa opettajien ja opettajaksi opiskelevien kanssa.  

 
AO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitteli: 

• Opiskelijoiden inkluusioon liittyvä kysymys. Työhyvinvointityöryhmässä vastauksia tullaan hyödyntä-
mään. 

• OAJ:n ammatillinen ja Amk -kierros Oulussa 1.11.2022. Mukana olivat myös alueasiantuntija Ville 
Tertsunen ja puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö alueyhdistyksestä. 

• Keskustelua käytiin paikallisten erien jakamisesta, sekä ohjaajien toimimisesta opettajina. 

• Läpikäytiin vuosikokousasiat ja edustajat. 
 

VAKA-jaoksen kuulumiset välitti puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö: 

• Syyskokousasiat vaka-jaoksen osalta. 

• Käytiin läpi ajankohtaiset uuteen sopimukseen ja edunvalvontaan liittyvät asiat. 

• Huomiona kuntien Tepa-kirjauksista vastaaville luottamus- ja pääluottamusmiehille. 

• Koulutus- ja hyvinvointitiimin asiat. 

• Keskusteltiin eri kuntien tiimipalaverikäytännöistä ja työvuorokäytännöistä ilta- ja 
lauantaitöiden osalta. 

 



109. ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  

 
Päätös: Puheenjohtaja välitti alueviestijän terveiset. 

 

110. ALUEELLINEN ESIMIESTYÖHANKE 
 
Esitys:  Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen on laittanut esihenkilöille sähköpostia ja 
kyselyä tulevan toiminnan järjestämisestä. Pienemmissä kunnissa toivotaan vertaistukea mm. ajankäytössä, 
työnjakamisesta ja jaksamisessa. Myös face to face -tapaamista toivottiin, joka on suunnittelussa. Opi-päivillä 
järjestettävästä esihenkilötapaamisesta on myös ollut keskustelua. Teemu toivoi yhteistyötä koulutus- ja hy-
vinvointitiimin kanssa järjestelyasioissa. 
 

111. SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan SOOLin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Laura Walta esitteli: 
 

• SOOL kiitteli alueyhdistystä osallistumisesta MOP-päiviin kampuksella. 

• SOOLin ja OAJ:n järjestöaktiivikurssi pidettiin lokakuussa Helsingissä, johon osallistui 70 henkilöä. 
Kurssia pidettiin antoisana ja virikkeitä antavana. 

• Webinaarit sijaistamisesta ja mediakasvatuksesta tarjolla. 

• Talvipäivien järjestelyt kovassa vauhdissa. Kolmen viikon päästä liput tulevat myyntiin, jolloin järjeste-
tään talvipäivästartti kaikilla kampuksilla. 

• Lauran pesti SOOLin aluetoimijana on päättymässä ja uuden aluetoimijan rekry alkaa maanantaina. 
 

112. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 

Esitys: Puheenjohtaja ja jaoksen vetäjät esittelevät OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminta-
suunnitelman vuodelle 2023. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviön johdolla läpikäytiin toimintasuunnitelman yleinen osa, sekä silmäil-
tiin tiimien ja jaosten toimintasuunnitelmat vuodelle 2023 (ks. liite2). Puheenjohtaja johdolla läpikäytiin myös 
tulevan vuoden budjetti (ks. liite3). Budjetista käytiin keskustelua, erityisesti hyvinvointitiimin osalta. Juha-
Pekka Sillanpää esitti keskustelun jälkeen hyvinvointitiimin määrärahaksi 8000 e. Esitystä kannatettiin. Työva-
liokunnan esitys 4000 e:n määrärahasta ei saanut kannatusta, joten Sillanpään esitys hyväksyttiin. Toiminta-
suunnitelmat ja budjetti esitetään vuosikokouksessa hyväksyttäviksi. 

  



113. "KOULUTUKSELLA TULEVAISUUDENKESTÄVÄ SUOMI" -KIERTUE 
 
Esitys: Alueasiamies esittelee asiakohdan. 
 
Päätös: Alueasiamies Ville Tertsunen kertoi Nivalassa 15.2.2023 järjestettävän Koulutuksella tulevaisuuden 
kestävä Suomi -kiertueen järjestelyistä. 
 

114. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokous kello 17.00 ma 28.11.2022. 

• Hallituksen syksyn kokous kello 17.30 to 15.12.2022. 

• Vuosikokous to 24.11.2022, jaokset kello 17.00, kokous kello 18.00. 
  
Päätös: OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokous pidetään Kalajoella 15.12.2022. 

 

115. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:    

 
Päätös:   

 

116. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.36. 
 

 
 
 
 
Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Juha-Pekka Sillanpää   Vesa Muikkula 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


