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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen Teams-kokous 8/2021 
 
Aika: torstaina 11.11.2021 klo 17.30.  
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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137. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.35. 
 

138. 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. 

 

139. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Taloudenhoitaja Juha Iisakka esitti lisättäväksi kohdan 153. Sääntömuutos, joka hyväksyttiin. Muilta 
osin esityslista hyväksyttiin. 

 

140. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Simo Kaarre ja Vesa Muikkula. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kaarre ja Anna Ontero, koska Vesa Muikkula ei kyennyt osal-
listumaan kokoukseen vielä tässä vaiheessa. 
 

141. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 7/2021 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 7/2021 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

142. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiantuntija ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 

  



143. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto välitti Katariina Katteluksen OAJ:n hallituksen terveiset, joita 
valtuutettu Pekka Pieskä täydensi. 
 

144. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Valtuutetut esittelevät valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 

• Valtuustovaalien ehdokasasettelu on alkanut 1.11.2021. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli tulevan valtuuston asiakohtia: 
 

• Pääministeri Sanna Marin tulee vierailulle. 

• Asialistalla mm. edunvalvonta- ja järjestöasioita. 

• Sopimuskausi päättyy osalla helmikuussa ja osalla keväämmällä. Tähän liittyen käydään läpi mahdolli-
sia järjestöllisiä toimenpiteitä. 

• Ammattijärjestötoiminnan uudistamisprojektinhyväksymiseen liittyvät päätökset voivat johtaa OAJ:n 
sääntöjen muuttamiseen. 

• OAJ:n turvallisemman tilan periaatteet. 

• Järjestöaktiivien toiminnan periaatteet. 

• OAJ:n jäsenmaksun alentamista tullaan käsittelemään. 

• Talousarvio vuodelle 2022 ja välitilinpäätös. 

• Vaaliohjeet hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien vaalia varten kaudelle 2022-2024. 

• Tilintarkastajan (yksikkö) valinta vuodelle 2022. 
 

Edeltävien asiakohtien jälkeen keskusteltiin OAJ:n jäsenmaksun alentamisesta, sekä OAJ:n puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien valinnasta. 
 

145. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Opesähly järjestetään Oulun Hiukkavaarassa 20.11.2021. 

• Lakikoulutukset Vaka 24.11.2021, ammatillinen 2. aste 1.12.2021 ja Ysi 9.12.2021. 

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

• Joga- ja venyttelyetäkurssi tulossa joulukuussa. 

• Vuosityöaikakierrokset tulossa joulukuussa (ovtes, ammatillinen 2. aste ja sivista, ammattikorkea-
koulu). 

• Stressin ja mielenhallinnan koulutusta tulossa tammikuulle. 

• Esimieskoulutusta on tulossa tammi- helmikuussa. 

• Työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamusmieskoulutusta 
suunnitteilla keväällä 2022. Työnohjausta suunnitteilla myös työsuojeluvaltuutetuille. 

• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” keväällä 2022. 

• Karttakepin katkojaiset järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa Oulussa 4.6.2022. 
 
  



Päätös: KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala, koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen ja alueellisen esi-
miestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen esittelivät tulevat koulutukset ja tapahtumat.  
 

• Opesähly järjestetään Oulun Hiukkavaarassa 20.11.2021. 

• Lakikoulutukset Vaka 24.11.2021, ammatillinen 2. aste 1.12.2021 ja Ysi 9.12.2021. 

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

• Joga- ja venyttelyetäkurssi tulossa joulukuussa. 

• Vuosityöaikakierrokset tulossa joulukuussa (ovtes, ammatillinen 2. aste ja sivista, ammattikorkea-
koulu). 

• Yhteisopettajakoulutusta tulossa tammikuussa. Yhdistyksiä kehotettiin hoitamaan yhteysopettajien 
yhteystietolistat kuntoon pikimmiten. Myös omat tiedot kehotettiin tarkastamaan OAJ-rekisteristä. 

• Stressin ja mielenhallinnan koulutusta tulossa tammi-helmikuulle. 

• Esimieskoulutukseen tulossa kolme koulutusta tammi-, helmi- ja maaliskuussa, joista yksi luento tulee 
myös jäsenistölle. 

• Kape Aihiaisen kokkikurssi etänä 18.2.2022 kello 18.00. Paikkoja jaossa kurssille 100 per alueyhdistys. 

• Työhyvinvointiin liittyviä luentoja, työnohjausta pääluottamusmiehille ja pääluottamusmieskoulutusta 
suunnitteilla keväälle 2022. Työnohjausta suunnitteilla myös työsuojeluvaltuutetuille. 

• Luentosarja ”Erilainen opiskelija haasteena” keväällä 2022. 

• Karttakepin katkojaiset järjestetään yhteistyössä Oulun paikallisyhdistyksen kanssa Oulussa 4.6.2022. 
 

Koulutusasiakohtien jälkeen keskusteltiin OAJ:n jäsenrekisterin toimimattomuusongelmista. Asia on OAJ:n 
tiedossa ja rekisteri pyritään saamaan normaaliin toimintakuntoon joulukuuhun mennessä. Jos jäsen on aset-
tumassa valtuustoehdokkaaksi ja omien jäsenrekisteritietojen päivittäminen ei onnistu, tulee OAJ:n päässä 
olla suoraan yhteydessä Jenny Arnkiliin tai Tero Kainulaiseen. 

 

146. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös:  
 
VAKA-jaoksen vetäjä Virpi Lipsonen esitteli: 
 

• Alueyhdistyksen toimintasuunnitelma läpikäytiin vaka-jaoksen osalta. Sinne haluttiin kirjaus varalla-
olojärjestelmän toimimattomuudesta varhaiskasvatuksessa.  

• Toivottiin alueyhdistyksen ottavan kantaa, miten varallaolojärjestelmä saataisiin kunnissa toimivaksi, 
koska järjestelmä ei ole toimiva. 

• Kunnista kerätty tietoja siitä, kuinka paljon johtajilla on taloja/ryhmiä/alaisia johdettavanaan. Samalla 
keskusteltiin varajohtajuudesta/vastaavan varhaiskasvatuksenopettajan tehtävänkuvasta.  OAJ:n ta-
voitteena on, että jokaisen johtajan alaisuudessa olisi n. 20-30 työntekijää, jotta aikaa jää henkilöstö-
johtamiseen. Lisäksi halutaan apulaisjohtajat taloihin.  

• Tuen järjestäminen ja toteuttaminen varhaiskasvatuksessa vaihtelee eri kunnissa. OAJ:n tavoitteena 
on 100 lasta yhtä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa kohden. 

• Esikouluikäisen lapsen yksin kulkeminen. Asiaan ei ole lakia taustalla ja tästä syystä käytänteet eri 
kunnissa vaihtelevat. Liikenneturva ei suosittele. Yleisin käytäntö kunnissa on se, että vanhemmat al-
lekirjoittavat luvan yksinkulkemiseen ja yhdessä johtajan/ryhmän henkilöstön kanssa arvioidaan, ky-
keneekö lapsi liikkumaan matkat yksin. Arvioinnissa huomioidaan kuljettava matka, mahdollinen lap-
sen tuen tarve ym. Muutamassa kunnassa lapsi saa vanhemman luvalla kulkea matkat yksin esiope-
tuspäivänä. Muutamassa kunnassa lapsi saa kulkea matkat yksin myös täydentävässä varhaiskasva-
tuksessa ollessaan. Iissä esikoululaiset eivät kulje matkoja yksin, koska katsotaan, että lähettävä osa-
puoli on aina vastuussa, jos matkalla jotain sattuu. 

 



 
 
 
YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä kertoi jaoksen ajankohtaiset kuulumiset. 
 
AO-jaoksen jäsen Juha-Pekka Sillanpää esitteli: 
 

• Käytiin läpi kierros oppilaitosten ajankohtaisista asioista, sekä alueyhdistyksen kokouksen asialista. 

• Sääntömääräinen vuosikokous ja sen valmistelu. Selvitettiin erovuoroiset ja niiden tilalle ehdotettavat 
uudet jäsenet vuosikokousta varten.  

• Valtuustovaalien ehdokasasettelu ja valitsijayhdistysten perustaminen. Alueyhdistyksen nykyinen pu-
heenjohtaja Ari-Pekka Sirviö on tiedustellut ammatillisten toimijoiden valmiutta omaan valitsijayhdis-
tykseen. 

• Ammatillisen jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 
 
YSI-jaoksen vetäjä Markku Maaranto esitteli: 
 

• Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kävi esittäytymässä. 

• Pooleissa tulevaan vuosikokoukseen on valmistauduttu hyvin ja lähes kaikki uudet hallitusedustajat 
ovat selvillä. 

• Paikallisyhdistyksen palkkioista keskusteltiin ja aiheesta on lähdössä kysely paikallisyhdistysten pu-
heenjohtajille, eli millaisia palkkioita ja millä perusteella niitä maksetaan. Samalla tiedustellaan, onko 
kunnissa OVTES-puolella käytössä TSA-korvaus. 

• OAJ:n jäsenilloissa on ollut mukavasti porukkaa ja hallituksen jäsenet ovat saaneet hyvin evästystä 
Helsingin neuvotteluiden pohjaksi. 

• YSI-jaoksen toimintasuunnitelma käytiin läpi. 
 

147. ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Alueviestijä Emma Määttää esitteli: 
 

• Emma Määttä osallistui alueviestijöiden ja valtakunnallisten yhdistysten viestijöiden neuvottelupäi-
ville 3.-4.11.2021 yhdessä puheenjohtajan kanssa. Yhteistyötä valtakunnallisten ja alueviestijöiden, 
sekä OAJ:n kanssa tulee lisätä.  

• Valtuustovaalien ehdokas ja äänestysmäärää pyritään kasvattamaan. 

• Emma kehotti alueyhdistyksen toimijoita olemaan mahdollisimman aktiivisia somessa, jotta näky-
vyyttä saataisiin julkaisuille. 

• Kun jäsenten kanssa ollaan yhdessä, tulisi tilaisuuksista ottaa kuva. Kuvat lähetetään Emmalle, joka 
laittaa niitä someen näkyviin. 
 

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

• 1,5 vuoden tauon jälkeen Soolin järjestökurssi järjestetään livenä Kuopiossa. 

• OLO ry:n vuosijuhla järjestetään tulevana viikonloppuna. 



• Talvipäivät järjestetään maaliskuussa livenä Joensuussa. Talvipäivien startti tulossa kampukselle. 

• Webinaareja tulossa mm. ADHD:sta ja OAJ:n kanssa yhteistyössä kiusaamiseen puuttumisesta. 

• Jukka Turusen tilalle etsitään uutta aluetoimijaa tulevan vuoden alusta alkaen. 

• Kampuksella lähiopetusta ja myös suurryhmät ovat alkaneet toimia. Massaluentoja ei vielä toteuteta 
kampuksella. 

• Opetusresurssit ovat olleet vuoden loppuessa vähissä ja opetusta on jouduttu siirtämään. 
 

149. OAJ POHJOIS-POHJANMAAN JATKUVAN OPPIMISEN KOORDINAATIORYHMÄ 
 

Esitys: Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän edustaja Jari Jokinen kertoo hankkeen kuulumiset. 
 
Päätös: Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän edustaja ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 
 

150. OAJ:N OPETTAJUUDEN ARVOSTUSHANKE  
 
Esitys: Koordinaatiohenkilö Hanna Siltakoski kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Hanna Siltakoski esitteli: 
 

• Arvostushanke on näkynyt hyvin somessa ja eri medioissa. Kiitollisuusteeman julkkiskasvoina ovat 
toimineet mm. Jani Toivola, Ina Mikkola, Peter Nyman ja Seela Sella. Heidän tarinansa ovat olleet ty-
kättyjä. 

• OAJ mukana Nenäpäiväkeräyksessä ja televisiolähetyksessä 12.11.2021. Alueyhdistyksen Facebookiin 
voi lähettää Nenäpäiväterveisiä. 

• OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen esiintuoma huoli opettajien työpaikkavaihdosajatuksista on 
noussut esille. Toivottavasti tämä näkyy päätöksissä. 

• Arvostushankkeen kolmas nosto tulossa keväällä 2022. 
 

151. OAJ:N VAPAAEHTOINEN KAHDEN VUODEN KOKEILU ALUEELLISEN 
ESIMIESTYÖN TUKEMISESTA 
 
Esitys:  Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoi ajankohtaiset kuulumiset pykälän 
145. Koulutusasiat yhteydessä. 
 

152. HYVINVOINTITIIMIN KOKOONPANO 
 

Esitys:  Työvaliokunta esittää, että hyvinvointitiimin muodostaa kolme jäsentä. Soveltuvia jäseniä kartoite-
taan ja jäsenet nimetään tammikuun järjestäytymiskokouksessa. Koulutusvastaava toimii yhteistyössä hyvin-
vointitiimin kanssa. Alustavasti hyvinvointitiimin vetäjän palkkioksi vuodelle 2022 esitetään 1000e ja jäsenten 
palkkioiksi 500e. Lopulliset palkkiot määritetään tammikuun järjestäytymiskokouksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
 



153. SÄÄNTÖMUUTOS 
 

Esitys:  OAJ vaatii, että vuoden 2022 alusta alueyhdistyksen tilit tulee tarkastaa hyväksytty tilintarkastaja.  
 
Päätös: Alueyhdistyksen taloudenhoitaja Juha Iisakka esitti sääntömuutosta vuoden 2022 alusta kohtaan 
13B: Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastajayhteisö. Esitystä kannatettiin 
ja tämä sääntömuutos esitetään vuosikokoukselle.  
 

154. TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2022 
 

Esitys:  Käydään läpi alueyhdistyksen toimintasuunnitelma (ks. liite 1) ja budjetti (ks. liite 2) vuodelle 2022.  
 
Päätös: Alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitteli alueyhdistyksen toimintasuunnitelman vuo-
delle 2022. Taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli alueyhdistyksen budjetin vuodelle 2022. Toimintasuunnitel-
mat ja budjetti esitetään vuosikokouksessa hyväksyttäviksi. 
 

155. VUOSIKOKOUS 
 

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

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

• Vuosikokouksen aikataulut: 

- Kokouskutsut lähetetään viimeistään ma 15.11.2021. 

- Valtakirjat kokoukseen tulee lähettää skannattuna tai valokuvana äänioikeutetun kokouskutsusähkö-

postiosoitteen kera mielellään pe 26.11.2021 mennessä, mutta viimeistään ma 29.11.2021 kello 17.00 

mennessä, jolloin valtakirjojen tarkastus päättyy. 

- 18.00 vuosikokous. 

• Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitetään Riikka Kaskenviitaa. 

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

nestykseen ilmenee, suoritetaan se OAJ:n Howspace-työtilassa. Äänestyslinkki lähetetään äänioikeu-

tettujen sähköpostiosoitteisiin. 

 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

156. JÄSENEN VALITSEMINEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN MYRIIN 

 

Esitys:  Akavan toimistoon on tullut nimeämispyyntö varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenestä Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) kaudelle 2021-2025. MYR-jäseneltä edellytetään lisäksi lähtö-
kohtaisesti toimimista myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaverkoston puheenjohtaja/yhteyshenkilönä. Poh-
jois-Pohjanmaan liitto pyytää esittämään yhtä nais- ja yhtä miesehdokasta, joista valitaan varsinaisen jäsen ja 
varajäsen. OAJ korvaa edustajilleen mahdolliset ansionmenetykset ja muut kulut kokouksiin osallistumisista.  

 
Päätös:  Katariina Kattelus MYRin varajäsenenä esitteli asiakohdan. Akavan varsinainen jäsen on ollut insi-
nööriliitosta ja Katariina ehdotti, että varsinainen edustaja voisi tulla tulevallakin toimikaudella insinöörilii-
tosta. Täten alueyhdistys lähtisi hakemaan vain varaedustajan paikkaa. Esitystä kannatettiin. 



 
 
Katariina lupautui tarvittaessa toimimaan varaedustajana tulevallakin kaudella, mutta ehdotti että ammatilli-
sen puolen opettaja voisi olla tehtävään soveltuvampi. AO-jaos laittaa pikimmiten aiheesta kyselyä jäsenis-
tölle löytyisikö sieltä varaedustajaa MYRiin. Katariina kehotettiin henkisesti varautumaan jatkokauteen. 
 

157. HYVÄ OPETTAJA 2021 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Hyvä opettaja 2021 esitysten pohjalta työvaliokunta valitsee 2 ehdokasta alueeltaan jatkoon. Pal-
kinnon päättäjän valintavuorossa on Kainuu. Ehdotuksia alueeltamme otetaan vastaan lokakuun loppuun 
saakka. Tunnustus jaetaan Educa-messuilla 28. - 29.1.2022. Ehdotusten takaraja 21.11.2021. Työvaliokunta 
päättä ehdokkaat sähköpostikokouksella. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

158. KORVAUS YHDEN HENGEN HUONEESTA 
 

Esitys: Alueyhdistys on maksanut edustajilleen OAJ:n tapahtumista ja koulutuksista yhden hengen huo-
neen hinnanlisästä korkeintaan 40e. Työvaliokunta esittää, että korvaus nostetaan 50e. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Korvaus yhden hengen huoneesta on haettavissa kuittia vastaan, 
kun hakija edustaa alueyhdistystä. 

 

159. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään ensimmäinen kokous ma 10.1.2022 kello 17.00. 

• Hallituksen kevään ensimmäinen kokous ma 24.1.2022 kello 17.30. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

160. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:  Alueviestijä Emma Määtän sopimus on tehty vuoden 2021 loppuun saakka. Puheenjohtaja Ari-
Pekka Sirviö esitti, että Emma Määtän alueviestijän tehtävää jatkettaisiin ensi vuoden alusta alkaen tois-
taiseksi.   

 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
 
  



161. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07. 
 
 
 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Simo Kaarre    Anna Ontero 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


