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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen Teams-kokous 7/2021 
 
Aika: tiistaina 12.10.2021 klo 17.00.  
Paikka: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5NmE0YmItZjc2MC00YjE4LTg4YjMtMzZ-
jZDQ1NjM2Njdj%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  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 +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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114. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.01. 
 

115. 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. 

 

116. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

 

117. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Riitta Rautio ja Jyrki Määttä. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Rautio ja Jyrki Määttä. 
 

118. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 6/2021 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 6/2021 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

119. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli. 
 

• Työsuojeluvaalit tulossa syys-lokakuussa. 

• Opiskelijoilla sisäilmaongelmia remontoiduissa rakennuksissa. 

• Oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa toiminta on ollut rauhallista. 
 
 
 
 

 



YSI:  
 

• Lukiouudistuksen myötä opettajat ovat olleet uupuneita. Työmäärä on kasvanut mm. siksi, että kir-
joittaneiden määrä on kasvanut. 

• Oppivelvollisuuden laajentumisen rahoitusosuus kunnissa haasteena. Osa kunnista on rahoittanut 
omalla rahallaan ilmaiset oppikirjat ja työkoneet, koska rahoitus ei ole ollut riittävää.  

• Kunnissa tulisi aloittaa keskustelu ja suunnittelu hyvinvointialueiden perustamisen jälkeisestä ”uu-
desta kunnasta”. 

 
VAKA:  
 

• Koko alueella on puute sijaisista. Sijaisrekisterin tekeminen etenee hitaasti, koska sijaisia ei löydy. 

• Poikkeussäädöstä ja ilmoitusvelvollisuutta käsitelty kunnissa hyvin eri tavoin. 
 

AMMATILLISET:  
 

• Vuosityöaikakysymyksiin eri oppilaitoksissa haetaan ratkaisua alueyhdistyksen järjestämällä koulutuk-
sella, jotta uudet opettajat ja johtajat osaavat soveltaa ja käyttää vuosityöaikaa oikein. 

 

120. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: OAJ:n hallituksen jäsenet olivat omassa kokouksessaan alueyhdistyksen hallituksen kokouksen 
kanssa yhtä aikaa, joten pykälää ei käsitelty. 
 

121. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• OAJ:n jäsenillat järjestetään Kempeleessä 18.10.2021, Nivalassa 20.10.2021 ja Kuusamossa 
21.10.2021. Kempeleen tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa. Järjeste-
lyistä vastaavat Santeri Palviainen, Katariina Kattelus ja Anitta Pakanen. 

• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” tulossa loka- marraskuussa. 

• Lakikoulutukset yhdessä Kainuun ja Lapin kanssa tulossa marraskuussa. 

• Päiväkotien johtajille sopimus- ja lakimuutoskoulutusta tulossa marras- joulukuussa. 

• Esimieskoulutusta on tulossa joulukuussa. 

• Työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamusmieskoulutusta 
suunnitteilla. 

 
Päätös: Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen, alueasiantuntija Ville Tertsunen ja KLL:n yhteyshenkilö 
Johanna Korkala esittelivät asiakohdan. 

 

• OAJ:n jäsenillat järjestetään Kempeleessä 18.10.2021, Nivalassa 20.10.2021 ja Kuusamossa 
21.10.2021. Kempeleen tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa. Järjeste-
lyistä vastaavat Santeri Palviainen, Katariina Kattelus ja Anitta Pakanen.  

• Lakikoulutukset yhdessä Kainuun ja Lapin kanssa tulossa viikoilla 47-49. Vakalaisille, ysiläisille ja am-
matilliselle toiselle asteelle järjestetään omat koulutukset. 

• Opesähly järjestetään Oulun Hiukkavaarassa 20.11.2021. 

• Päiväkotien johtajille sopimus- ja lakimuutoskoulutusta tulossa marras- joulukuussa. 



• Esimieskoulutusta on tulossa joulukuussa. 

• Joga- ja venyttelyetäkurssi tulossa joulukuussa. 

• Stressin ja mielenhallinnan koulutusta suunnitteilla tammikuulle. 

• Työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamusmieskoulutusta 
suunnitteilla. Työnohjausta suunnitteilla myös työsuojeluvaltuutetuille. 

• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” siirtyy ensi kevääseen. 
 

122. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös:  
 
YSI-jaoksen jäsen Manu Vähäsalo esitteli: 
 

• OAJ-maksun alentamisesta keskusteltiin. 

• Tulevat jäsenillat. 

• OAJ:n järjestämät koulutukset tapahtuvat omalla ajalla. Työnantajan kanssa voi keskustella siitä, hy-
väksytäänkö OAJ:n koulutukset veso-koulutuksiksi. 

• Vuosikokouksen sääntömuutoksesta keskusteltiin. YSI kannattaa nykyistä mallia. 

• Tuleviin valtuustovaaleihin kehotettiin hakemaan ehdokkaita ja tekemään vaalityötä. 

• Boolien tulee miettiä tulevat alueyhdistyksen hallitusedustajansa vuosikokouksen YSI-kokoukseen 
mennessä ja paikallisyhdistysten pohtia vuosikokousedustajansa. 
 

VAKA-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen esitteli: 
 

• OVTES -siirto astui voimaan 1.9.2021. KVTES:n palvelussuhteen ehdot ovat voimassa 31.12.2022 asti. 

• 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun on lähdetty innolla mukaan. Turun yliopiston tutkimukseen osallistu-
minen on koettu työllistävänä ja se on aiheuttanut aikataulu- ja resurssiongelmia. 

• Tarkasteltiin 1.8.2021 voimaantullutta ilmoitusvelvollisuutta. Sijaisten löytäminen on tällä hetkellä 
vaikeaa. 

• Päiväkodit ovat lähes kaikissa mukana olleista kunnista täynnä. Tilan ahtautta on erityisesti koulujen 
yhteydessä toimivissa ryhmissä. 

• Edunvalvontatiimiin haetaan uutta jäsentä ensi vuonna eläköityvän Eija Salmen tilalle. 

• Eija Salmi otti jaoksessa esille nuorten työssäjaksamisen. 

• Harkinnanvaraisia vapaita ei mielellään kunnissa myönnetä sijaispulan vuoksi. 

• Palkkausjärjestelmän kehittämisen ja palkkojen kilpailukykyisyyden vuoksi tulee kunnissa päivittää 
ajantasaiset varhaiskasvatuksen palkkatiedot OAJ:n Tepa-järjestelmään. 
 

AO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitteli: 
 

• Käytiin läpi kierros oppilaitosten ajankohtaisista asioista. Esille nostettiin työssä jaksamiseen, sisäilma-
ongelmiin ja vuosityöajan soveltamiseen liittyviä haasteita.  

• Koulutusta vuosityöajasta tarvitaan edelleen erikseen kunnan ja sivistan alaisiin oppilaitoksiin.  

• Ammatillinen jaos on vuosikokouksen järjestelyvuorossa. Puheenjohtajaksi vuosikokoukseen on löy-
detty Riikka Kaskenviita OAMK SKO Oulun kauppa ja kulttuuriopettajat ry:n puheenjohtaja, joka esit-
täytyi jaoksen kokouksessa.  

• Vuosikokoukseen hallituspaikkoja valmisteltiin. 

• Ari-Pekka Sirviö kertoi olevansa käytettävissä jatkokaudelle ja jaos kannattaa Ari-Pekka Sirviötä Poh-
jois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle sekä hallituksen jäseneksi. 

  



123. ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Emma Määttä kertoi viestinnän ajankohtaiset kuulumiset ja muistutti aktiivisesta toiminnasta 
some-kanavilla. MOP-päivien Marimekkoarvonta on suoritettu ja onnellisiin voittajiin otetaan yhteyttä Face-
bookin välityksellä. 

 

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

• Kampuksella on taas elämää. Opetusta toteutetaan lähiopetuksena ja mm. suurempia luentoja etä-
opetuksena. 

• MOP-päivät järjestettiin kampuksella kakkukahvien kera, jonka aikana päästiin keskustelemaan ja 
vaihtamaan ajatuksia opiskelijoiden kanssa. 

• Harjoittelut pyörivät normaalisti. Yläkoulun auskultoijien tila on otettu koronan jälkeen taas käyttöön. 

• Fuksien Sool-infoja on pidetty opiskelijoille. 

• Sool on päässyt edustamaan mm. fuksisuunnitukseen. Tapahtuman myötä someen saatiin 50 uutta 
seuraajaa. 

• OAJ-jäsenrekisteriuudistus on vielä kesken. 

• Webinaareja on tulossa mm. ADHD:sta marraskuussa. 

• Soolin ja OAJ:n yhteistyöilta on tulossa 13.11.2021. 

• Sool on tehnyt valtakunnallisen kannanoton Rauman kampusalueen ennallaan säilyttämisen puolesta. 
 

Alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö tiedusteli aluetoimija Jukka Turuselta, onko OAJ:n Olli Luuk-
kaisen ulostulo opettajien ammatinvalintamuutoshalukkuudesta herättänyt keskusteltua opiskelijoiden pa-
rissa. Jukka Turunen kertoi, että asiasta on keskusteltu opettajaksi opiskelevien kanssa, mutta ei ole nähdäk-
semme vaikuttanut motivaatioon, tutkinnon suorittamiseen tai alan arvostukseen. Lähinnä asiasta on keskus-
teltu ongelma- ja ratkaisukeskeisesti ja mietitty mistä kyselytulokset johtuvat. 
 

125. OAJ POHJOIS-POHJANMAAN JATKUVAN OPPIMISEN KOORDINAATIORYHMÄ 
 

Esitys: Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän edustaja Jari Jokinen kertoo hankkeen kuulumiset. 
 
Päätös: Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän edustaja Jari Jokinen ei päässyt osallistumaan kokouk-
seen. Pykälään palataan seuraavassa kokouksessa. 
 

126. HYVINVOINTITIIMIN PERUSTAMINEN 
 

Esitys:  Työvaliokunta esittää, että hyvinvointitiimi perustetaan uudelleen ja sen toimintaa jatketaan vuo-
den 2022 alusta alkaen. 
 
Päätös: Työvaliokunnan esitystä kannatettiin sillä lisäyksellä, että vuosikokouksen tulee hyväksyä hyvin-
vointitiimin rahoitus tulevan vuoden budjetin yhteydessä. Työvaliokunnan tehtäväksi annettiin tehdä esitys 
hyvinvointitiimin kokoonpanosta seuraavaan hallituksen kokoukseen. 
 



127. KLL:N TOIMINTA 
 

Esitys:  KLL:n yhdyshenkilö Johanna Korkala esittelee asiakohdan. 
 
Päätös: Johanna Korkala tilalle uudeksi KLL:n Pohjois-Pohjanmaan opettajatoiminnan alueliikuntavastaa-
vaksi tulee liikunnan ja terveystiedon opettaja Salli Mattila tammikuun alusta alkaen. Johanna Korkala ehdotti, 
että nykyinen KLL:n oppilastili lopetetaan ja siellä olevat opettajaliikunnan rahat ohjataan alueyhdistyksen 
tilille opettajaliikuntatapahtumien järjestämiseen. Oppilasliikunnan rahat palautetaan KLL:n tilille. Asia on 
sovittu KLL:n toiminnanjohtaja Kristiina Jacobssonin kanssa. 
 

128. TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2022 
 

Esitys:  Alueyhdistys, tiimit ja jaokset esittelevät toimintasuunnitelmansa vuodelle 2022 seuraavassa halli-
tuksen kokouksessa. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

129. SÄÄNTÖMUUTOSESITYS VUOSIKOKOUKSEEN 
 

Esitys:  Puheenjohtaja esittelee asian. Tavoitteena on tasapuolisuuden lisääminen jäsenyhdistysten kesken 
sekä vuosikokouksen keventäminen.  
 
Nykyinen muoto: Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouk-
sissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alka-
vaa 50 henkilöjäsentä kohden. Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan 
kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärätietojen perusteella. Henkilöjäsenenä pidetään jäsenyhdis-
tykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden lukumäärää, tai jäsenyhdistykseen kuuluvien alayhdistysten luon-
nollisten henkilöiden lukumäärää. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tie-
toliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Uusi muoto muutosesityksen jälkeen: Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdis-
tyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan 
jokaista alkavaa 100 henkilöjäsentä kohden. Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten 
määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärätietojen perusteella. Henkilöjäsenenä pide-
tään jäsenyhdistykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden lukumäärää, tai jäsenyhdistykseen kuuluvien 
alayhdistysten luonnollisten henkilöiden lukumäärää. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin 
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että alueyhdistyksen sääntöjen pykälää 11 muutetaan edellä kuvatulla ta-
valla niin, että kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jo-
kaista alkavaa 100 henkilöjäsentä kohden. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitteli asiakohdan ja asiasta keskusteltiin. Keskustelun jälkeen AO-
jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitti, että sääntömuutosta ei tehdä, kuten YSI-jaos oli ehdottanut aiemmin 
jaos-terveisten yhteydessä. Vesa Muikkulan esitystä kannatettiin ja sääntömuutosesitystä ei hyväksytty. 

 
 
 



130. VUOSIKOKOUS 
 

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

• Alueyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö ilmoitti olevansa käytettävissä puheenjohta-
jana myös tulevalla 2022-2024 kaudella. 

• Jaosten tehtävänä selvittää erovuoroiset ja esittää toimijat erovuoroisten tilalle. 

• AO-jaoksen vetäjä Vesa Muikkula esitti, että vuosikokous toteutettaisiin etänä. Esitystä kannatettiin ja 
vuosikokous toteutetaan etäyhteyksiä hyödyntäen.  

 

131. HYVÄ OPETTAJA 2021 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Hyvä opettaja 2021 esitysten pohjalta työvaliokunta valitsee 2 ehdokasta alueeltaan jatkoon. Ehdo-
tuksia alueeltamme otetaan vastaan lokakuun loppuun saakka. Valintavuorossa on Kainuu. Tunnustus jaetaan 
Educa-messuilla 28. - 29.1.2022. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

132. VUODEN KOULUTUSVAIKUTTAJA 2021 
 

Esitys:  OAJ:n hallitus on jakanut Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen vuodesta 2010 lähtien. Tunnus-
tuksen jakaminen on tuonut positiivista julkisuutta koulutuksen ja kasvatuksen parissa vaikuttaneille henki-
löille ja yhteisölle sekä OAJ:lle. Kasvatus, koulutus ja tutkimus tarvitsevat edelleen puolestapuhujia. Esityksiä 
palkittavaksi henkilöksi tai tahoksi voivat tehdä alueyhdistykset, valtakunnalliset yhdistykset ja piirit, SOOL ja 
valtuutetut. Vapaamuotoiset esitykset 12.11.2021 mennessä.  
 
Huomionosoitus- ja palkitsemiskriteereitä vuodelle 2021 ovat seuraavat:  
•    pitkäjänteinen työskentely kasvatuksen ja koulutuksen parissa   
•    rohkeus nostaa esiin ajankohtaisia asioita  
•    jokin erityinen teko kuluneen vuoden aikana  
•    uudenlainen ja innovatiivinen toiminta  
•    positiivinen näkyvyys alueella/paikkakunnalla  
•    näytöt ja tulokset  
 
Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnuksen saajan nimeää OAJ:n hallitus. Saaja julkistetaan Educa-messujen yhtey-
dessä 28. tai 29.1.2022. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

133. VAALISIHTEERIN PALKKION MÄÄRITTÄMINEN 
 

Esitys:  Alueyhdistyksen puheenjohtaja esittelee asiakohdan. 
 
Päätös: Vaalisihteeriksi on valittu Ilkka Kivimäki. Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitti vaalisihteerin palkki-
oksi 2000e. Esitystä kannatettiin ja palkkioksi hyväksyttiin 2000e. 

 



134. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokous ti 2.11.2021 kello 17.00. 

• Hallituksen syksyn kokous to 11.11.2021 kello 17.00. 
  
Päätös: Työvaliokunnan kokouksen ajankohta hyväksyttiin, mutta hallituksen 11.11.2021 kokouksen aloi-
tusaika siirrettiin alkavaksi kello 17.30.  
 
Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö kertoi Oulun paikallisyhdistyksen kanssa käytyjen neuvotteluiden tilanteesta. 
Neuvottelut ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 
2022. 

 

135. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   

 
Päätös:  Alueasiantuntija Ville Tertsunen lausui kiitoksen Raahen OAJ on the Road tapahtuman erittäin hy-
vin onnistuneista järjestelyistä Olli Kaistolle ja Ari Hannukselle. Ari Hannus kertoi olevansa tyytyväinen osallis-
tujamäärään ja tapahtuman järjestelyihin. 

  

136. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.58. 
 
 
 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Riitta Rautio    Jyrki Määttä 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


