
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry   P Ö Y T Ä K I R J A  

Asemakatu 22 A, 90100 OULU 
p. (08)371925, 0400 652 925 

  
 

OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen kokous 7/2020 
 
Aika: torstai 17.12.2020 klo 18.00 (ruokailu alkaa klo 17.30) ja paikkana Asemakatu 22 A, 90100 Oulu 
 
https://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m95c977bdfee330b114f5a6b6dc0777d3 
Meeting number: 174 328 8413, Password: 2wYJs4gNC8P  
 
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=m95c977bdfee330b114f5a6b6dc0777d3
http://www.oaj.fi/


105. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. 
 

106. 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. 
 

107. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Pykälään 120. Muut mahdolliset asiat lisättiin asiakohdaksi OAJ:n opettajuuden arvostuksen vahvis-
tamiseen tähtäävän hankkeen esittely. Muilta osin esityslista hyväksyttiin. 
 

108. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Markku Maaranto ja Heli Hartikainen. 
 
Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Maaranto ja Heli Hartikaisen tilalle Olli Kaisto. 
 

109. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 6/2020 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 6/2020 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

110. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiamies Ville Tertsunen esitteli: 
 
1. YT – JA LOMAUTUSTILANNE ALUEELLA 
 

• Opettajien lomautukset loppusuoralla Ylivieskassa ja Sievissä.  

• Ylivieska tehnyt kantelun AVI:iin syyskuun puolessa välissä. AVI on tarkastellut asiaa vain elokuun puo-
lenvälin ja syyskuun puolenvälin ajalta, eikä ole tehnyt päätöstä kantelusta. Ylivieskan paikallisyhdis-
tys tekee uuden kantelun koko syksyn osalta.  



• Ylivieskassa oppitunteja on jouduttu perumaan lomautusten vuoksi, ja epäselvyyksiä on ollut sijaisten 
palkkaamisessa. Avista on annettu huomautus, etteivät lomautukset ole menneet oikein. 

• Sievi on tekemässä myös kantelua Aviin Ylivieskan malliin. 

• Pyhäjärvellä yt:t lopetettu. Lomautuksia suunnitellaan ensi vuodelle, opettajille 10 päivää. Pyhäjärvi 
on nimetty Suomen törkylomautuskunnaksi, sillä lomautuspäivät on suunniteltu siten, että opettajilla 
ei ole mahdollisuutta työttömyyspäivärahaan, kuten muilla henkilöstöryhmillä. 

• Iissä edelleen yt-neuvottelut käynnissä, uudet alkavat tammikuussa.  
 

2. ERI KOULUTUSALOJEN AJANKOHTAISET ASIAT ALUEELTA 
 
YSI: 
 

• KT:n vuoden 2017 yleiskirjeen mukaan koulutusta voitaisiin järjestää opettajien ys-ajalla 1-2 tuntia. 
Aiheeseen kaivataan tarkempia ohjeita. 

• Oulussa palkanmaksua karanteeniajalta ei katkaista, vaan työnantaja maksaa karanteeniajan palkan ja 
perii sen sitten Kelalta. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntämässä 10 miljoonaa euroa rahaa harrastustoimintaan koulu-
päivien yhteydessä. Hankkeeseen on haettu pilottikuntia ja mm. Pudasjärvi on valittu mukaan.  
Hankkeen kuvauksessa ei puhuta opettajista mitään, vaikka se tapahtuu koulun tiloissa ja koulupäivän 
aikana. Harrastustoiminnan toteutuksesta olisi koulun ulkopuolisten tahojen tarkoitus vastata. Hank-
keen vaikutuksesta opettajien toimintaan tarvitaan tarkempaa ohjeistusta. 
 

Vaka: 
 

• Vastoin OAJ:n ja THL:n ohjeistuksia, päiväkoteja ja ryhmiä yhdistellään joulun aikana. 

• Varallaolokorvauksien maksamista selvitellään keväällä lisää. 

• Kempeleessä yksityisessä päiväkodissa on päiväkotiapulaisia laskettu vastuullisten aikuisten määrään 
mukaan. 

 
Ammatilliset: 
 

• Opetus toteutetaan lähes kokonaan etänä. 

• Ammatillisen puolen opettajat ovat hyvin väsyneitä korona-ajan järjestelyiden takia ja työssäjaksami-
nen on todella heikkoa. 

• Osalla opiskelijoista suuria vaikeuksia pysyä mukana etäopetuksessa ja osa on tippunut opetuksesta 
pois. Juha-Pekka Sillanpää täydensi, että osalle opiskelijoista etäopiskelu on vastaavasti sopinut lä-
hiopetusta paremmin. 

• Oamkin järjestelyerän 1.12.2020 jaosta sovittiin siten, että 0,5 % syyskuun palkkasummasta kohden-
nettiin henkilökohtaisiin lisiin, joita saa noin 65 opettajaa.  

 
Yliopisto: 
 

• Lähes kaikki opetus toteutetaan etänä, eli lähiopetus on hyvin rajattua. 

• Opetushenkilöstö on hyvin väsynyttä. 

• Yliopisto on alkanut vaatia kaikkia kirjaamaan työtuntinsa SoleTM-järjestelmään. 

• Yliopiston tase on hyvä. 

• Raksilaan siirto suunnitelmissa vahvasti mukana. Opiskelijat eivät kannata kolmen kampuksen mallia. 
  



3. TYÖSUOJELU 
 

• OAJ:n tiedotteet ja webinaarit. 

• Fiilismittarin hyötykäyttö on aiheuttanut keskustelua jäsenistön parissa. Mihin näitä tuloksia ja tilas-
toja käytetään, kuka niitä lukee, kannattako vastata. Vastausmäärät ovat radikaalisti vähentyneet. 

• Vesa Rinta-Säntti otti esille myös esimiesten jaksaminen. 

111. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

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

112. VALTUUSTOASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 

 
Päätös: Valtuutettu Katariina Kattelus kertoi valtuuston ajankohtaiset kuulumiset. 
 

• Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. 

• Järjestötyön kehittämistä jatkettiin. 

• Päätettiin sääntömuutoksesta, joka mahdollistaa valtuuston etäkokouksen. Toinen sääntöasia, pu-
heenjohtajan valinnan ajankohta säilyy nykyisellään. Puheenjohtaja valitaan valtuustokauden alussa. 
 

113. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• OAJ on the road Raahessa 2021. 

• Karttakepin katkojaiset Oulun Teatterilla 5.6.2021. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Seuraavat koulutukset ja kysely merkittiin tiedoksi: 
 

• Korkeakoulupäivät pohjoisten alueiden kanssa 10.12.2020. 

• Väkivaltatilanteet päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa -koulutus yhdessä pohjoisten alueiden 
kanssa 10.12.2020. 

• Alueyhdistys lähettää koulutustarvekyselyn jäsenyhdistyksiin tammikuussa. 
 

114. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
  



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

 

Esitys:  Vastuuhenkilö Vesa Rinta-Säntti kertoo projektin tämänhetkisen tilanteen.  
 

Päätös:  Vastuuhenkilö Vesa Rinta-Säntti kertoi projektin tämänhetkisestä tilanteesta, sekä tulevan vuoden 
suunnitelmista. 
 

116. SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin aluetoimija Jukka Turunen esitteli: 
 

• Kontaktiopetusta ei järjestetä enää loppu vuonna uusien rajoitusten mukaisesti. 

• Vuoden viimeiset opetusharjoittelut ovat päättyneet. Harjoittelussa piti pitää maskeja ja noudattaa 
turvaetäisyyksiä. 

• Sool on pitänyt infoja uusille aineenopettajille, joilla harjoittelut alkavat ensi vuoden puolella. 

• Soolin jäsenmäärät ovat pysyneet Oulussa ennallaan. 

• Joensuun talvipäivät järjestetään 2022. 

• Soolilla valtakunnallisena teemana tulevat kuntavaalit. 

• Aluetoimijat ovat pitäneet Instagramissa joulukalenteria, johon toivottiin alueyhdistykseltä terveh-
dystä. 

• Emma Määttä ja Jukka Turunen jatkavat aluetoimijoina 2021. 
 

117. ALUEYHDISTYSKYSELYN TULOKSET 
 

Esitys: Alueyhdistyksen puheenjohtaja esittelee. 
 
Päätös: Alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitteli kohta kohdalta kyselyn tulokset (ks. liite 2). 

 

118. 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. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Työvaliokunta miettii miten palkitseminen tullaan toteuttamaan. 
 

119. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään kello 17.00 ma 11.1.2021. 

• Hallituksen ensimmäinen kokous pidetään kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) to 28.1.2021. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 



120. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   
 

• OAJ starttaa ensi vuonna opettajuuden arvostuksen vahvistamiseen tähtäävän hankkeen.  Hanke 
koostuu suurelle yleisölle suunnatusta markkinointikampanjasta, mutta tavoitteena on, että hank-
keen aikana etsitään myös uusia tapoja kehittää OAJ:n toimintaa. Jokaisesta alueyhdistyksestä pitäisi 
löytää vastuuhenkilö, joka toimii hankkeen aikana yhteyshenkilönä ja hankkeen kasvoina toisaalta 
Pasilan, toisaalta oman alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten suuntaan.  
- Koordinoi alueellaan esimerkiksi hankkeeseen liittyvää viestintää tai tapahtumia, kuten koulutuksia. 
- Innostaa ja motivoi muita sekä haluaa itse oppia uutta esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista ja 
osallistamisesta hankkeen lomassa.  
 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

121. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.26. 
  
 
 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 

Markku Maaranto   Olli Kaisto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


