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 OAJ Pohjois-Pohjanmaan sääntömääräinen vuosikokous 

 
Aika Lauantaina 26.11.2016 

11.30 Lounas ja valtakirjojen tarkistaminen 
12.15 Pudasjärven hirsikouluun tai -päiväkotiin tutustuminen 
14.00 Päiväkahvit 
14.15 Sisäilma-asiantuntija Jaakko Leinonen, Rovakaari 
15.00 Ryhmäkokoukset 
15.30 OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokous 
 
 

Paikka Pudasjärven hirsikampus 
 
Matkakorvaukset 
 

Matkakorvauksena maksetaan kulut julkisen kulkuvälineen käytöstä tai oman au-
ton käytöstä 0,43 €/km, lisämatkustajasta 0,03 €/km. 

 
Viralliset kokousedustajat 
 

Yhdistyksen säännöt, 
11§: 
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen ko-
kouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden ää-
nivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen 
henkilöjäsentä kohti. 
 
19§: 
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edusta-
jat, joilla kullakin on yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. 
 

 
  



Kokouksen esityslista 
 
 
I Kokouksen järjestäytyminen 
 

1. Kokouksen avaus 
 

OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Eilola avasi 
kokouksen klo 15.42. 
 

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Pekkarinen ja sihteeriksi Mika Haapakoski. 
 
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Pasma ja Titta Tiri-Luukkonen. Päätettiin, että pöytä-
kirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
 4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Kokous todettiin sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikal-
la oli 30 edustajaa 15 yhdistyksestä. 

 
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
 

 Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
II Varsinaiset kokousasiat 
 

6. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden 
2015 toiminnasta. 

 

Käsiteltiin hallituksen laatimat toimintakertomukset vuoden 2015 osalta. 
  
7. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta 2015 ja toi-

minnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätetään mahdollisen 
ylijäämän käytöstä. 

 

OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli vuoden 
2015 tilit, jonka jälkeen käytiin läpi toiminnantarkastajien lausunnon vuoden 2015 osalta. 
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus.  

 
8.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi 2017. 
 

Hyväksyttiin hallituksen laatimat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n toiminta-
suunnitelmat vuodelle 2017.  
 

  



9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokous- 
palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seu-
raavaksi kalenterivuodeksi 2017. 
 

Hallituksen kokouksiin kutsusta osallistuville alueyhdistyksen jäsenille maksetaan 51,30 € 
kokouspalkkio sekä matkakorvaukset VES:n mukaan. Toiminnantarkastajien palkkiot mak-
setaan laskutuksen mukaan. 

 
10. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä 

kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2016. 

 
Jäsenyhdistyksiltä tai niiden alayhdistyksiltä kannettavien jäsenmak-
sujen suuruudeksi päätetään 0,02 %. OAJ toimittaa tiedon työnanta-
jalle. 
 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

11. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2017. 

 

OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli vuoden 
2017 talousarvion, joka hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
12.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilö-

kohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2016-
2017.  

 

Valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat varsinaiset jäsenet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2017 ja 2018: 
 
 
Hallituksen jäsen   Varajäsen 
 
YSI-JAOS 
Timo Kettunen: OOAY   Juhani Törmi: OOAY 

 Jaakko Rinta-Paavola: OOAY  Maarit Pylkkö: OOAY 
 Riikka Kiiveri-Raappana: OOAY  Mervi Kemppainen: OOAY 
 
 OAO-JAOS 
 Aki Leppälä: AKOL/AO   Jukka Eronkoski: OKOL/AO 
 Anna Ontero: OAO/AO   Sirpa Karjalainen: OAO/AO 
 
 LTOL-JAOS 
 Annukka Hulkkonen: Oulu/LTOL  Eija Alatarvas: Oulu/LTOL 
 
 YLL-JAOS 
 Ei erovuoroisia 
 
  
  



Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus 2017-2018  
 
Hallituksen jäsen   Varajäsen 

 
 YSI-JAOS 
 Riina Kuuselma: OOAY   Jaakko Sohlo: OOAY 
 Timo Kettunen: OOAY   Juhani Törmi: OOAY 
 Riikka Kiiveri-Raappana: OOAY  Mervi Kemppainen: OOAY 
 Jaakko Rinta-Paavola: OOAY  Maarit Pylkkö: OOAY 
 Lassi Heikkilä: OOAY   Antti Ukkola: OOAY 
 Toni Väyrynen: Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii Eija Ristilä: Tyrnävän py 
 Antti Juntunen: Raahe-Pyhäjoki  Paula Salo: Raahen py 
 Elina Alaspää: Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki Auli Satokangas: Haapaveden py 
 Jouni Paananen: Kalajoki-Ylivieska-Alavieska-Sievi Leena Laulainen: Alavieskan py 
 Jyrki Määttä: Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen: Reisjärven py 
 Jari Kaartinen: Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo Janne Moilanen: Pudasjärven py 
 
 OAO-JAOS 
 Vesa Muikkula: OAO/ SKO   Juha-Pekka Sillanpää: OAO/AO 
 Anna Ontero: OAO/AO   Sirpa Karjalainen: OAO/AO 
 Aki Leppälä: AKOL/AO   Jukka Eronkoski: OKOL/AO 
 Ari Korhonen: OAO/TOOL   Liisa Kiviniemi: OAO/AO  
 
 LTOL-JAOS 
 Enni-Mari Ylikörkkö: Oulu/LTOL  Eija Salmi: Oulu/LTOL 
 Annukka Hulkkonen: Oulu/LTOL  Eija Alatarvas: Oulu/LTOL 
 
 YLL-JAOS 
 Santeri Palviainen: YLL   Juha Iisakka: YLL 

 
 
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 2017 tilejä ja hallintoa. 
 

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Sakari Ansamaa ja Terttu Karppinen, heidän 
varatoiminnantarkastajikseen Sami Paavola ja Tapio Siniaalto. 
 
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan OPI 17 Pohjois-Suomen Opettajainpäivien tilejä. 
 

OPI 17 Pohjois-Pohjanmaan Opettajapäivien tilien varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi va-
littiin Sakari Ansamaa ja Terttu Karppinen, heidän varatoiminnantarkastajikseen Sami 
Paavola ja Tapio Siniaalto. 
 
 

  



III Muut asiat 
 

 15. Kokouksen päättäminen 
 

 Puheenjohtaja Risto Pekkarinen päätti kokouksen kello 16.35. 
 
   
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
 
  Risto Pekkarinen  Mika Haapakoski 

puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
 
  Suvi Pasma   Titta Tiri-Luukkonen 
  Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja   



POHJOIS -POHJ ANM AAN ALUEYHDISTYKSEN TOI -

MINT AKERTOMUKSET VUODELT A 2015  
 

 

1. YLEISTÄ 
 

Alueyhdistys on toiminut aktiivisesti sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa mukaan. Se on 
pitänyt yhteyttä työnantajiin, AVI:in, alueen kansanedustajiin sekä mediaan ja osaltaan vaikut-
tanut siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi. Alueyhdistys on pyrkinyt 
vaikuttamaan opetusalan ajankohtaisiin asioihin ja niiden valmisteluun jäsenistön parhaaksi. 
Alueyhdistys on järjestänyt koulutusta sekä aktiivitoimijoille, jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenil-
le, että järjestänyt kulttuuri- ja liikuntatoimintaa huomioiden eri opettajaryhmät sekä alueyhdis-
tyksen koko toiminta-alueen. 
 
Yhdistys on tukenut jäsenyhdistyksiään antamalla neuvotteluapua sekä taloudellista tukea 
edunvalvontaan ja koulutuksien järjestämiseen.  
 
Yhdistys on osallistunut OAJ:n toimitilojen hallinnointiin huoneistotoimikunnan kautta sekä 
maksamalla huoneiston kuluja OAJ:n omistusosuuden (50 %) mukaan. 
 
Alueyhdistys on tiedottanut toimintavuoden aikana eri kanavia pitkin. Puheenjohtaja, alue-
asiamies ja toimistosihteeri ovat viestineet sähköpostitse yhdistyksiin. Yhdistyksen OAJ:n uu-
den ilmeen mukaisiksi uudistetut kotisivuilla on tiedotettu ajankohtaisista asioista. Facebook on 
vakiinnuttanut roolinsa osana alueyhdistyksen viestinnässä.  
 
 
2. TOIMINTA 

 
Vuotta 2015 leimasivat valtion- ja kuntatalouden ongelmat. Talouden tilanne oli hyvin kaksija-
koinen – osa yrityksistä ja julkisyhteisöistä teki positiivista tulosta ja osa oli useiden eri tekijöi-
den summana vaikeissa talousongelmissa. Julkisen talouden säästöpaineet vaikeuttivat oppi-
laitosten kehittämistä ja usea koulutuksenjärjestäjä turvautui lomautuksiin ja irtisanomisiin. 
Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toimialueella ei vuonna 2015 lomautettu opetushenkilös-
töä, mutta muita säästökeinoja käytettiin valitettavan ahkerasti. 
 
Alueyhdistys toimi aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan eri yhteistyötahojen kanssa. AVI:n toimi-
alajohtaja Veijo Kosola ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen tavattiin koulutusasioiden 
merkeissä helmikuussa ja huhtikuussa järjestettiin yhteistyöpäivä AVI:n, Pohjois-Pohjanmaan 
liiton ja alueyhdistyksen kesken koskien alueen lukioverkkoa ja sen tulevaisuutta. Syyskuussa 
järjestimme tapaamisen alueen kansanedustajien kanssa Helsinkiin. Paikalla oli kuusi kansan-
edustajaa ja keskustelun teemoina VAKA-laki sekä koulutusleikkaukset. Tilaisuuden alusti eri-
tyisasiantuntija Lauri Kurvonen OAJ:stä. 
 
Alueyhdistys pyrki vaikuttamaan positiivisesti opettajien jaksamiseen ja ammatin arvostuk-
seen. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisen Hyvä opettaja -tunnustuksen saajaksi Oulun 
yliopiston emeritusrehtori Lauri Lajunen valitsi kajaanilaisen lastentarhanopettaja Eija Tuikka-
Seppäsen. Tunnustus luovutettiin hänelle Educa-messujen yhteydessä. Tunnustuksen myötä 
sen saaja sekä tunnustuksen myöntänyt järjestö sai runsaasti positiivista medianäkyvyyttä.  
 
Helmikuussa olimme mukana SuperParkin järjestämässä yhteistyö- / yleisötapahtumassa, jos-
sa toimme OAJ:lle positiivista näkyvyyttä. 22.8. alueyhdistys, Oulun vanhempainyhdistys, Su-
perPark Areena ja Duudsonit järjestivät perhepäivän SuperPark- areenalla En kiusaa-
kampanjan tiimoilta. Tilaisuus oli menestys ja kävijöitä useita satoja. 
 



OAJ on the Road -tapahtuma järjestettiin alueellamme 14.9. Yleisötapahtuma oli kauppakes-
kus Zeppeliinissä ja jäsentilaisuus Radisson Blussa. Jäsentilaisuudessa oli paikalla noin 100 
jäsentä ja teemana oli työssä jaksaminen. Puheenjohtaja Olli Luukkainen tapasi alueyhdistyk-
sen edustajien kanssa Oulun kaupunginjohtajia, Kalevan päätoimittajan sekä vieraili Ylikylän 
koululla Kempeleessä. Lisäksi Luukkainen tapasi yliopiston uuden rehtorin Jouko Niinimäen.  
 
Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät järjestettiin Oulussa 18. – 19.9. Päiville osallistui 64 
edustajaa Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksistä. Päivien ohjelma koostui 
opetusalan keskeisistä kysymyksistä kuten esimerkiksi neuvottelutilanteesta, koulutusleikkaus-
ten vaikutuksista ja alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista. 
 
11.12. järjestimme OAJ:n Jokilaaksojen AKOL ry:n kanssa vapaan sivistystyön jäsentilaisuu-
den Oulussa. Tilaisuus keskittyi vapaan sivistystyön uhkakuviin ja mahdollisuuksiin, joita ai-
heuttavat hallituksen kaavailemat rahoitusleikkaukset. 
 
Tärkeä osa alueyhdistyksen toimintaa on alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen ja onnistu-
misten sekä kokemusten jakaminen. Paikallisten aktiivien verkostoituminen lisää sekä edun-
valvonnan tehokkuutta, että paikallisen työn mielekkyyttä. Alueyhdistys onkin vuonna 2015 
järjestänyt luottamusmiesten tapaamisia ja koulutuksia säännöllisesti. Alueen eteläosan YSI -
pääluottamusmiehet ovat kokoontuneet Kalajoella 7.9. ja Ylivieskassa 29.10. Oulun alueen ja 
Koillismaan pääluottamusmiehet ovat kokoontuneet OAJ:n toimistolla 26.1. ja 28.9. Näiden 
lisäksi alueyhdistys järjesti kaikkien yhdistysten puheenjohtajien ja pääluottamusmiesten laki-
asioihin keskittyneet koulutustilaisuudet Ylivieskassa 19.4. ja Oulussa 20.4. Näissä ”klinikois-
sa” kouluttajana oli OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen. Ammatillisten oppilaitosten luotta-
musmiestapaaminen oli 10.3. Ylivieskassa. 
 
 

3. HALLINTO 

3.1. Vuosikokous 

 

Alueyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 21.11.2015 Oulun yli-
opistolla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maija Saviniemi ja puhujavieraina olivat OAJ:n 
kehittämispäällikkö Nina Lahtinen ja vuoden rauhanturvaajaksi valittu liminkalainen luokan-
opettaja Mika Kalmari. 
 
Kukin jäsenyhdistys sai valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jo-
kaista alkavaa 50 jäsentään kohti. Äänivaltaisia kokousedustajia yhdistyksen alueella oli yh-
teensä 175.  
 

3.2. Hallitus 

 
Alueyhdistyksen hallintoa hoiti sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon kuului puheenjohtaja ja 
18 jäsentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa 9.2., 12.3., 22.4., 29.9., 26.10. ja 11.12. 
 
Hallituksen työvaliokuntaan kuului puheenjohtajisto, sihteeri, koulutussihteeri ja edunvalvonta-
tiimin vetäjä. Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa. 
 
 
 
 
 
 
 



Puheenjohtaja Erkki Eilola (6/6) 
 
JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    

Timo Kettunen (6/6) OOAY Juhani Törmi OOAY 

Riina Kuuselma (5/6) OOAY Jaakko Sohlo OOAY 
Riikka Kiiveri-Raappana 
(4/6) 

OOAY Mervi Kemppainen (1/6)  OOAY 

Jaakko Rinta-Paavola (6/6) OOAY Maarit Pylkkö OOAY 
Lassi Heikkilä (4/6) OOAY Antti Ukkola OOAY 
Toni Väyrynen (6/6) Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii Anne Hakoköngäs Iin py 
Paula Salo (6/6) Raahe-Pyhäjoki  Henna-Mari Tiainen Pyhäjoen py 
Sinikka Vanha (4/6) Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Elina Alaspää (1/6) Kärsämäen py 
Sanna Joensuu (4/6) Kalajoki-Ylivieska-Alavieska-Sievi Leena Laulainen Alavieskan py 
Jyrki Määttä (6/6) Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Päivi Lassila  Haapajärven py 
Janne Moilanen (1/6) Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo Jari Kaartinen Kuusamon py 
    
OAO – JAOS:    

Vesa Muikkula (5/6) OAO/SKO   Juha-Pekka Sillanpää OAO/AO 
Pirjo Hiltunen (6/6) OAO/AO Sirpa Karjalainen  OAO/AO  
Aki Leppälä (5/6) OAO/AKOL Jukka Eronkoski  OAO/AO  
Ari Korhonen (6/6) OAO/TOOL  Liisa Kiviniemi OAO/AO 
    
LTOL – JAOS:    
Simo Lautamo (1/6) Oulu/LTOL  Arja Helaakoski Oulu/LTOL 
Päivi Happonen (4/6) Iin py Tuula Haapala Kalajoen py 
 
YLL – JAOS: 

   

Santeri Palviainen (5/6) YLL Juha Iisakka YLL 
 

 
Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt   Valtuutetut 
taloudenhoitaja Juha Iisakka (5/6)                         Susanna Haapsamo LTOL (5/6) 
tiedottaja Raila Uusitalo (3/6)                           Arja Helaakoski LTOL (6/6) 
koulutustiimin vetäjä Marja-Liisa Pietiläinen (6/6)                      Jouko Karhunen OAO (2/6) 
kulttuuritoimikunnan vetäjä Hannele Makkonen (3/6)                        Tuovi Pasma OAO (1/6) 
liikuntatoimikunnan vetäjä Johanna Korkala 1.10.2015 saakka (2/6) Jyrki Holappa OAO (0/6) 
OAO -jaoksen vetäjä Anna Ontero (3/6)                          Jouko Arvo YSI (3/6) 
LTOL -jaoksen vetäjä Eija Alatarvas (4/6)                          Mari Hannikainen YSI (4/6) 
alueasiamies Ville Tertsunen (6/6)                          Katariina Kattelus YSI (3/6) 
sihteeri Mika Haapakoski (6/6)                         Timo Kettunen YSI (6/6) 

                        Jani Siirilä YSI (6/6)                           
Muut                           Pekka Pieskä YSI (5/6) 
Lastarit ry:n edustaja Sanna Lehtola (2/6)                          Leena Pääkkönen YSI (1/6) 
Mukava ry:n edustaja Miia Sihvola (0/6)                          Riitta Lenkola YSI (2/6) 
Ohari ry:n edustaja Tero Säkkinen (2/6)                          Vesa-Matti Sarenius YLL (2/6) 
Olo ry:n edustaja Vilma-Riikka Tiittanen (4/6)  
  



 

3.3. Toimihenkilöt 

 

puheenjohtaja  Erkki Eilola 
sihteeri   Mika Haapakoski 
taloudenhoitaja  Juha Iisakka 
varapuheenjohtaja  Riina Kuuselma 
varapuheenjohtaja  Päivi Happonen  
varapuheenjohtaja  Ari Korhonen  
varapuheenjohtaja  Santeri Palviainen 
LTOL-jaoksen vetäjä  Eija Alatarvas 
OAO-jaoksen vetäjä  Anna Ontero 
edunvalvontatiimin vetäjä Ville Tertsunen 
koulutustiimin vetäjä  Marja-Liisa Pietiläinen 
kotisivut ja tiedotus  Raila Uusitalo, Marja-Liisa Pietiläinen ja Riina Kuuselma 
kulttuuritoimikunta  Hannele Makkonen 
liikuntatoimikunta  Johanna Korkala 
 

3.4.  Yhteyshenkilöt 

   

Koululiikuntaliitto  Tuomo Lukkari  
YT-yhteyshenkilö  Eero Hietapelto 
KLL/opettajaliikunta   Johanna Korkala 
 
Puheenjohtajisto: 
 

Yhdistyksen puheenjohtajisto koostuu yhdistyksen puheenjohtajasta ja neljästä varapuheen-
johtajasta. Yhdistyksen hallitus nimeää varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan jaosten esitys-
ten mukaan.  
 
Vuonna 2015 puheenjohtajistoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Eilola, varapuheenjohta-
jat Riina Kuuselma YSI/OOAY, Ari Korhonen OAO/TOOL, Päivi Happonen OLTO ry ja Santeri 
Palviainen YLL/OYOY. 
 
Puheenjohtajisto on osallistunut yhdistyksen kokouksien valmisteluun, valmistellut tapaamisia 
ja neuvotteluja sekä edustanut yhdistystä tapaamisissa ja neuvotteluissa. 
 
 



Edunvalvontatiimin toimintakertomus 2015 
 
Edunvalvontatiimin edunvalvontatyötä on tehty yhteistyönä alueen luottamusmiesten, yhdistys-
ten puheenjohtajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tiimin vetäjänä alueasiamies on ollut 
yhteydessä alueen toimijoihin sähköpostitse. Myös tiimin jäsenet ovat olleet yhteydessä oman 
sektorinsa luottamusmiehiin. Yhteydenottoja tiimiin päin on myös tullut sekä aktiivitoimijoilta 
että myös riviopettajilta. Luottamusmiesten yhteydenotot ovat koskeneet mm. sopimusten ja 
lakien soveltamista ja yhteistyöneuvotteluja. Tiimin jäsenet ovat neuvoneet ja auttaneet yhtey-
denottajia oman asiantuntemuksensa mukaan. Yksittäisten opettajien yhteydenotot ovat kos-
keneet  
enimmäkseen paikallista luottamusmiestoimintaa. 
 
Tiimi on tehnyt yhteydenottoihin liittyen yhteistyötä OAJ:n, Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
ton ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa mm. työaika-, lomautus- ja työsuojeluasioissa. 
 
Alueasiamies on toiminut tiimin kokoonkutsujana ja vetäjänä. Alueasiamies on toiminut myös 
yhteydenottojen perusteella tehtävien jakajana. 
 
Tärkeänä tehtävänä tiimillä on myös tiedon ja kokemusten jakaminen toimijoiden kesken. 
 
Edunvalvontatiimin jäseninä vuonna 2015 ovat toimineet  
PLM Katariina Kattelus (OVTES, suuret kunnat) 
LM Pekka Pietilä (OVTES) 31.7.2015 saakka 
PLM Auli Satokangas (OVTES, pienet kunnat) 
PLM Jouko Karhunen (AVAINTES)  
PLM Juha Karlström (OVTES, KVTES, ammatilliset) 
LM Arja Helaakoski (KVTES, lastentarhanopettajat) 31.7.2015 saakka 
LM, VPLM Eija Salmi (KVTES, lastentarhanopettajat) 26.10.2015 alkaen 
LM Mirva Salokorpi (Yksityisten aikuiskoulutuskeskusten TES, EK) 
PLM Asko Pekkarinen (Yliopistojen ja harjoittelukoulujen TES) 
TSV Jaakko Sohlo  
Alueasiamies Ville Tertsunen 
 
Tiimi on kokoontunut 2015 kuusi kertaa. Kokoontumisten lisäksi on käyty sähköpostikeskuste-
lua. 
 
 
Koulutustiimin toimintakertomus 2015 
 
Koulutustiimin puheenjohtajana toimi Marja-Liisa Pietiläinen ja jäseninä Hanna-Leena Ainonen 
(YLL), Anu Hamari (LTOL), Jari Kaartinen (YSI), Kati Korento (OAO) ja Riitta Lenkola (YSI). 
Kokouksiin osallistui myös toimistosihteeri Raila Uusitalo. Toiminta oli aktiivista ja vuoden ai-
kana toteutettiin useita koulutuksia eri puolilla aluettamme. 
 
Koulutustilaisuus paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin Oulussa 10.2. 
Osallistujia oli 27. Kouluttajina toimivat työelämäasiamies Riina Länsikallio, alueyhdistyksen 
puheenjohtaja Erkki Eilola, alueasiamies Ville Tertsunen ja koulutussihteeri Marja-Liisa Pieti-
läinen.  Aiheina olivat mm. yhdistyksen toimijoiden jaksaminen ja työhyvinvointi sekä paikallis-
yhdistysten tehtävät, koulutusroolit ja -velvollisuudet. 
 
Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät järjestettiin tänä vuonna11.–12.2.Kajaanissa  
teemalla ”Psykososiaalisen kuormituksen hallinta ja työhyvinvointi”.  Kouluttajina toimivat mm. 
työelämäasiamies Riina Länsikallio, KAMK:n työsuojelupäällikkö Merja Mäkinen ja AVI:n työ-
suojelutarkastaja Irina Suominen. Psykologi, työnohjaaja, kognit.lyhytpsykoterapeutti Kristiina 
Lampelan luento ”Mind Full vai Mindful – Näkökulmia tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon opet-
tajantyöarjessa” keräsi 85 innokasta osallistujaa. Tilaisuus pidettiin Oulussa 26.2. 
 



Opettajan oikeusturvaa käsitteleviä luentoja järjestettiin 8.4. Ylivieskassa (47 osallistujaa) ja 
9.4. Oulussa (80 osallistujaa). Koulutuksen teemana oli ”Pelottaako vastuu – onko oikeudet ja 
velvollisuudet tiedossa?” Kouluttajana toimi OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.  Päivällä 
järjestettiin ”luottamusmiesklinikka” molemmissa paikoissa. Tällöin luottamusmiehillä oli mah-
dollisuus keskustella lakimies Erkki Mustosen kanssa mieltä askarruttavista asioista. 
 
Logopedian opiskelijat Noora Salminen ja Henna-Liisa Kaihovirta toimivat kouluttajina äänen-
huoltokoulutuksessa 16.4. Oulussa. Koulutuksessa käytiin läpi äänenkäytön teoriaa ja annet-
tiin ohjeita äänenhuoltoon sekä tehtiin ääniharjoituksia. Osallistujia oli 17. 
 
Oulussa pidettiin myös OAJ-infot valmistuville lastentarhan- ja luokanopettajaopiskeli-
joille12.5.  Tilaisuuksissa kerrottiin OAJ:stä, siihen liittymisestä ja jäseneduista sekä alueyhdis-
tyksen ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Työelämään siirtyville lastentarhan- ja luokanopet-
tajille kerrottiin ajankohtaista tietoa työnhausta, palkkauksesta, työttömyysturvasta ja äitiys- ja 
vanhempainvapaista. Koulutuksista vastasivat pääluottamusmies Katariina Kattelus, luotta-
musmies Timo Kettunen, luottamusmies Arja Helaakoski ja LTOL jaoksen vetäjä Eija Alatar-
vas. 
 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueyhdistysten syysneuvottelupäivät pidettiin 18.–
19.9. Oulussa. Ensimmäisenä päivänä aiheina olivat keskustelut yliopiston ja ammattikorkea-
koulun yhteistyön mallit sekä keskiasteen kehittäminen ja yhteistyömahdollisuuksista.  Toisena 
päivänä ajankohtaisista asioista olivat kertomassa LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen ja 
erityisasiantuntija Pasi Pesonen.  Järjestörakenteen kehittämisestä puhui OAJ:n erityisasian-
tuntija Lauri Kurvonen. Osallistujia oli 64. 
 
Koulutus taloudenhoitajille aloitti koulutusyhteistyön Kainuun alueyhdistyksen kanssa.  Tilai-
suus pidettiin Kajaanissa 6.–7.11. Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen alueelta osallistui viisi 
taloudenhoitajaa. 
 
Maailman opettajien päivää juhlistettiin 5.10. Oulussa tilaisuudella ”Haastava käytös -koulun 
konstit”.  Luennoitsijana toimi kouluttajapsykoterapeutti (VET) Raul Soisalo.  Tilaisuuden lo-
puksi 131:tä osallistujaa viihdytti muusikko Aki Louhela. 
 
KOPE -15 eli Kokeneiden opettajien virkistys- ja koulutustapahtuma otsikolla ”Onko elämässä-
si kipinää?” järjestettiin Kuusamossa 13.–14.11. Tapahtumassa alueyhdistyksen puheenjohta-
ja Erkki Eilola kertoi ajankohtaisista asioista. Osallistujille tarjottiin liikuntatuokioissa ”kevyttä 
verryttelevää iltaliikuntaa ja venyttelyä ja vanuttelua aamutuimaan”.  Ohjelmassa oli myös ra-
vinnon ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin.  Osallistujia oli 32 henkilöä. 
 

  



Kulttuuritoimikunnan toimintakertomus 2015 
 
Toimikunnan jäseniä ovat olleet Hannele Makkonen (LTOL-vetäjä), Anu Porkola (YSI), Merja 
Liehu (YSI), Satu Saarinen (YSI), Terttu Lahdenmäki (YSI), Anna Ontero (OAO) ja Vesa-Matti 
Sarenius (YLL). Kokouksia on pidetty kuusi. Toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenille virik-
keitä ja elämyksiä kulttuurin eri aloilla joko järjestämällä tapahtumia itse tai sponsoroimalla 
osan pääsylippuhinnasta yleisessä tarjonnassa oleviin tapahtumiin. Tapahtumia on pyritty jär-
jestämään eri puolilla yhdistyksen toiminta-aluetta.  
 
Vuonna 2015 järjestettiin seuraavat tapahtumat: 

 29.3.15 Kuusamossa elokuvailta Big Game 7 hlöä. 

 21.4. oli elokuva-ilta Oulussa Starissa Henkesi edestä – elokuva.  80 ilmoittautunutta, 

paikalla 67. 

 Huhtikuussa sponsoroitiin stand up-tilaisuuksia; Kuusamossa 17.4. Jaakko Saari-

luoman stand-up. Paikalla oli 5 henkilöä sekä 27.4. Haapajärvellä paikalla oli 42 jäsen-

tä. 

 26.4. Lumikki-jääsatu Oulussa 33 ilmoittautunutta. 

 28.4. Värikkäät temperamenttityypit – koulutus Oulussa Asemakadun toimistolla. Osal-

listujia oli noin 30. 

 22.5. Oulussa oli kuohuviini-ilta Coctail-companyssa. Tilaisuudessa esiteltiin ja maistel-

tiin erilaisia kuohuviinejä. Mukaan sopi 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat 

vietiin käsistä. 

 6.10 Värikkäät temperamenttityypit – koulutus Ylivieskassa. Paikalla oli 17 hlöä. 

 19.11. Bondin elokuva Oulussa Starissa. Paikalla oli 86 hlöä. 

 21.11.2015 Ylivieskassa Kari Tapio 70 vuotta – juhlakonsertti. Konserttia oli kuuntele-

massa 12 hlöä. 

 27.11. Kari Tapion juhlakonsertti Kuusamossa. Paikalla oli 1 OAJ:n osallistuja. 

 Kätilö -elokuva Kuusamossa. Paikalla oli 16 hlöä. 

 26.11 Oulussa Suvi Teräsniskan konsertti. Liput menivät hetkessä. Osallistujia oli 50.  

 Tiedotettiin jäseniä Oulun amk:n tanssinopiskelijoiden näytöksistä. 

 
Liikuntatoimikunnan toimintakertomus 2015   
 
Liikuntatoimikunnan jäseniä olivat Olli Kaisto, Katri Virtanen, Minna Sääskilahti, Leena Vuorio, 
Kati Haapakorva, Vesa Muikkula ja Johanna Korkala. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 
yhteensä kahdeksan kertaa. Liikuntatoimikunta järjesti Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen 
opettajille liikunnallisia tapahtumia, joiden tarjonnassa huomioitiin jäsenten toiveita ja aiempien 
toimikausien perinteitä.  Vuoden alussa järjestettiin keilalaaki, jonka finaali keilattiin Kalajoella 
helmikuussa. Keväällä järjestettiin tanssikurssi Virpiniemen liikuntaopistolla ja laskettelureissu 
Leville. Toukokuussa oli pesisturnaus Oulussa ja juoksukoulut Pudasjärvellä sekä Oulaisissa. 
Kesän aikana järjestettiin melontakursseja Oulussa ja Taivalkoskella sekä tenniskursseja Ou-
lussa. Elokuun ohjelmassa oli kirkkovenesoutu Oulujoella ja golfkisa Sankivaarassa. Syyskuun 
ilmajoogatunnit olivat hyvin suosittuja. Marraskuussa järjestettiin Ope-sähly, johon osallistui 
noin 160 opettajaa ja 12 joukkuetta.  Tapahtumista on tiedotettu jäsenistölle OAJ Pohjois-
Pohjanmaan kotisivuilla ja sähköpostitse sekä KLL:n aluetoiminnan sivuilla. 
(http://www.kll.fi/open-keidas/aluetoiminta/pohjois-pohjanmaa-opettajat). Kaikkiin tapahtumiin 
on ilmoittauduttu etukäteen ja osassa on ollut nimellinen osallistumismaksu osallistujien sitout-
tamiseksi. Liikuntatoimikunnan vetäjä Johanna Korkala (30.9.2015 saakka) ja Ve-
sa Muikkula (1.10.2015 lähtien).   
  



Ammatillisen jaoksen toimintakertomus 2015 

Ammatillinen jaos piti vuoden 2015 aikana kolme varsinaista kokousta, joiden lisäksi ko-
koonnuttiin alueyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Vuoden 2016 toimintaa suunni-
teltiin aktiivien kesken joulukuussa. Alueen ammatilliset toimijat ja luottamusmiehet ovat 
pitäneet tiiviisti yhteyttä niin toisiinsa kuin työnantajiinsa. Keskustelua ajankohtaisista asi-
oista on käyty myös sähköpostitse. 

 
YLL-jaoksen toimintakertomus 2015 
  
Jaoksen puheenjohtajana on vuonna 2015 toiminut Santeri Palviainen. Jaos on kalenterivuo-
den aikana kokoontunut seitsemän kertaa. Kokouksissa on käsitelty laajalti opetusalaa yliopis-
toissa sekä jäseniä koskettavia ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Yliopistot ovat toimin-
taympäristöinä haasteellisia myös siksi, että niissä on useita samoista jäsenistä kilpailevia ju-
kolaisia toimijoita; yhteistyötä on entisestään tiivistetty muiden toimijoiden kanssa. YLL-jaos 
keskittyy opetuksen ja koulutuksen pitämiseen esillä myös tässä yhteistyössä. 
  
Jaos on hyvin edustettu Oulun yliopiston hallinnossa sekä YLL:n että OAJ:n valtakunnallisella 
tasolla, sillä Santeri Palviainen on YLL:n hallituksen varsinainen jäsen ja Juha Iisakka varajä-
sen. Jaoksen toimijoista Vesa-Matti Sarenius on OAJ:n valtuutettu. Jaoksen toimijat ovat myös 
hyvin edustettuina alueyhdistyksen toiminnassa ja toimikunnissa. 
  
YLL-jaos on keskittynyt edunvalvontaan, joten alueyhdistyksen liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat 
olleet jäsenillemme erittäin tervetulleita. Jäseniämme onkin näkynyt useissa alueyhdistyksen 
järjestämissä tapahtumissa. 
 

YSI-jaoksen toimintakertomus 2015 

Ysi-jaoksen toimintaan ovat osallistuneet yhdistysten nimeämät edustajat ja ysiläiset valtuute-
tut. Jaoksen vetäjänä on toiminut Riina Kuuselma. Alueyhdistyksen ysi-jaoksen tehtävänä on 
tarjota foorumi ysiläisille opettajille keskustella ajankohtaisista asioista. Jaos on kokoontunut 
OAJ:n tiloissa Asemakadulla pääsääntöisesti ennen alueyhdistyksen hallituksen kokousta. 
Jaoksessa on käsitelty hallituksen esityslistassa olevia asioita ja niistä on muodostettu keskus-
telun kautta ysiläinen kanta, joka on tuotu esille hallituksen kokouksissa. Muiden opettajaryh-
mien kanssa on työvaliokunnassa ja hallituksessa haettu käsiteltäviin asioihin yhteinen näke-
mys.  

Jaoksen kokouksissa on keskusteltu mm. seuraavista aiheista: Ajankohtaiset sopimusasiat 
valtakunnallisesti, TVA-käytänteistä eri kunnissa, vuoden aikana alueyhdistyksen alueella jär-
jestetyt kulttuuri-, liikunta- sekä koulutustapahtumat sekä kuultu yhdistysten kuulumisia. Yhdis-
tyksissä on ollut pinnalla mm. kuntien taloustilanteesta johtuvat kouluihin kohdistuvat säästöt ja 
lomautukset, koulujen sisäilmaongelmat, ryhmäkoot ja lapset puheeksi -menetelmän käyttöön-
otto eri kunnissa. Loppuvuoden ajankohtainen asia on ollut hallituksen pakkolakipaketti ja yh-
teiskuntasopimuksen työstäminen.  

 
 
 

  



LTOL-jaoksen toimintakertomus 2015 

 
LTOL -jaos kokoontui varsinaisiin kokouksiin neljä kertaa vuoden 2015 aikana OAJ:n toimiston 
tiloissa. Jaoksen vetäjänä toimi Eija Alatarvas. 
 
LTOL-jaoksen kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista varhaiskasvatuksen asioista. Jaosko-
kouksissa käytiin laajaa keskustelua uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksesta alueilla. Ko-
kouksissa paneuduttiin varhaiskasvatuksen vaikuttamisen keinoihin sekä perehdyttiin erityis-
lasten tilanteeseen varhaiskasvatuksen haasteissa. 
 
Jaos on laatinut yhdessä alueyhdistyksen kanssa lausunnon laadukkaan varhaiskasvatuksen 
puolesta alueemme kansanedustajille. Olimme mukana OAJ on the road -tapahtumassa Zep-
peliinissä syksyllä ja siellä varhaiskasvatuksen tilanteesta puhui varapuheenjohtaja Päivi Hap-
ponen. 
 

 



 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



OAJ POHJOIS-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE  
1.1.–31.12.2017 
 
 
Yleistä  
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys on yhdistysten yhdistys, jonka toiminnassa 
painotetaan alueellista vahvaa edunvalvontaa, vaikuttamista ja koulutusta. Yhdistys 
vastaa alueellisesta ja maakunnallisesta edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin edunval-
vonta- ja sopimusoikeuksin jäsentensä osalta. Sen lisäksi yhdistys antaa tarvittaessa 
neuvottelutukea ja taloudellista neuvottelutukea jäsenilleen. Yhdistys hoitaa OAJ:n pai-
kallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsenyhdistystensä osalta, joilla ei ole omaa paikallis-
yhdistystä. Yhdistys järjestää toimintaa hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvaisuuden 
lisäämiseksi sekä jäsenistönsä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 
Alueyhdistys sitoutuu kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Raken-
namme toimintaamme ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella sekä pyrimme 
olemaan alueella keskeinen koulutuspoliittinen toimija. 
 
Yhteistyöverkosto 
 
Alueyhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen opetusalan työnantajien, 
kuntien, maakuntaliiton, alueen kansanedustajien, OAJ:n paikallisyhdistysten, yliopis-
ton sekä AVI:n ja ELY:n kanssa opetushenkilöstön parhaaksi. Koulutuspoliittista vaikut-
tamista pyritään edelleen lisäämään eri toimijoiden suuntaan. Alueyhdistys vaikuttaa 
aktiivisesti koulutuspolitiikkaan hyödyntäen toimiston tuottamaa materiaalia ja luo hyvät 
yhteistyösuhteet alueen mediaan. Alueyhdistys tukee ja kouluttaa paikallisyhdistyksiä 
niiden koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Alueyhdistys tuo esiin tietoa aluekohtaisis-
ta kehittämistarpeista ja erityispiirteistä. 
 
Yhteistapaamisia järjestetään yhdessä Lapin ja Kainuun alueyhdistysten kanssa ja yh-
teistyötä pohjoisten alueyhdistysten kesken pyritään edelleen kehittämään ja syventä-
mään. Erityisesti keskitymme vuoden 2017 aikana tuomaan tekemäämme työtä jä-
senyhdistyksille ja jäsenille näkyväksi. Alueyhdistyksen toimijat osallistuvat mahdolli-
simman moneen jäsenyhdistyksen vuosikokoukseen yms. tapahtumaan sekä pyrimme 
tiedottamaan asioista aikaisempaa laajemmin.  
 
Alueyhdistys osallistuu kaikkeen avoimeen ja arvostavaan toimintaan sekä yhdessä 
tekemiseen koulutuksen ja kasvatuksen asian edistämiseksi.  
 
Toiminta 
 
Julkisen talouden vaikeudet heijastuvat voimakkaasti opetusalaan. Alueyhdistys jatkaa 
vaikuttamista leikkausten ja niiden vaikutusten minimoimiseksi.  Alueyhdistys pyrkii vai-
kuttamaan alueen kuntiin ja muihin opetusalan työnantajiin, jotta koulutuksen resursoin-
ti olisi riittävällä tasolla. Erityisesti lomautusten uhkan torjuminen on alueyhdistyksen 
tavoitteena. Toisen asteen koulutuksen rakennemuutos tuo lisää haasteita myös 
alueyhdistyksen toimintaan ja alueyhdistys pyrkii olemaan mukana jäsenyhdistysten 
kanssa kehitysprosesseissa. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, on alueyhdistyksen kehitet-
tävä toimintaansa yhä ammattimaisempaan suuntaan. Se tarkoittaa uusien aktiivitoimi-
joiden rekrytointia sekä toiminnan että rakenteen edelleen kehittämistä. Kehittämistyös-
tä vastaa ensisijaisesti työvaliokunta sekä alueyhdistyksen hallitus. 
 



Edunvalvonta  
 
Yhdistys huolehtii edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin sopimusvaltuuksin. Yhdistys yl-
läpitää yhteyksiä työnantajiin, kunnallisiin päättäjiin, kansanedustajiin ja aluehallinnon 
vaikuttajiin. Yhdistys tekee aloitteita ja antaa lausuntoja edunvalvonta-asioissa. Yhdis-
tys perehtyy opetusalan virka- ja työehtosopimuksiin ja ryhtyy tarvittaessa niiden edel-
lyttämiin toimenpiteisiin. Yhdistys seuraa maakunnallista koulutuspolitiikkaa ja pyrkii 
vaikuttamaan sen kehittämiseen sekä seuraa kunta- ja palvelurakenteen sekä koulu-
tusrakenteiden muutoksia ja pyrkii turvaamaan henkilöstön aseman muutosten yhtey-
dessä. 
 
OAJ:n alueasiamiehenä Pohjois-Pohjanmaan alueella toimii Ville Tertsunen. Alue-
asiamies toimii OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueella sopimusedunvalvojana ja koulutus-
poliittisena vaikuttajana. Hän edustaa koko alueyhdistyksen jäsenkuntaa ja on kaikkien 
jäsenryhmien käytettävissä. 
 
Tulevan vuoden toimintaa leimaa edelleen epävarma taloustilanne ja massiiviset koulu-
tukseen ja kasvatukseen kohdistuvat leikkaustoimenpiteet. Alueyhdistys panostaa vaa-
tiviin edunvalvontatilanteisiin varautumalla järjestämään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia 
tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Edunvalvonnasta vastaa puheenjohtaja, alue-
asiamies ja edunvalvontatiimi. Edunvalvontatiimillä on oma toimintasuunnitelma.  
 
Koulutus 
  
Yhdistys tarjoaa koulutusta sekä aktiivitoimijoille että jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. 
Koulutus on laadukasta, kohdennettua ja oikea-aikaista ja se vastaa muuttuvan kentän 
tarpeisiin.  Etäkoulutuksen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään tehokkaasti. 
 
Koulutuksella lisätään järjestötoiminnan tuntemusta ja edunvalvontavalmiuksia alueelli-
sella ja paikallisella tasolla. Koulutusta kohdennetaan sekä järjestöaktiiveille että muille 
jäsenille. Yhdistys järjestää koulutusta myös opettajiksi valmistuville. Pyritään järjestä-
mään eri jäsenryhmille yhteistä koulutusta. Yhdistys mahdollistaa jäsenyhdistystensä 
sisäisen koulutuksen antamalla siihen taloudellista tukea. Koulutustiimillä on oma toi-
mintasuunnitelma.  
 
Jaostoiminta  
 
Jaosten tehtävänä on valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Jaoksilla on omat 
toimintasuunnitelmat.  
 
Kulttuuri- ja liikuntatoiminta  
 
Kulttuuri- ja liikuntatoimikunnat järjestävät tilaisuuksia kaikkien jäsenyhdistysten henki-
löjäsenille toimintasuunnitelmansa mukaisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Tiedotustoiminta  
 
Alueyhdistyksen tiedotus on yksi keskeinen kehittämisalue edelleenkin vuonna 2017. 
Tiedottamisesta vastaa tiedotustiimi, johon kuuluu puheenjohtaja Erkki Eilola, sihteeri 
Mika Haapakoski, aluetoimiston toimistosihteeri Päivi Pyky sekä tiedottaja Riina Kuu-
selma.  
 
Sisäisestä tiedottamisesta jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille vastaavat sihteeri ja tie-
dottaja hallituksen, tiimien ja toimikuntien kanssa. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat 
yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä alueasiamies yhdessä. Tärkeänä 
ja ajan tasalla olevana tiedotus-kanavana toimivat yhdistyksen Internet-sivut osoittees-
sa www.oajpohjoispohjanmaa.fi ja sitä tukevat yhdistyksen Facebook-sivut. 
 
Talous  
Yhdistyksen taloutta hoidetaan vahvistettuun toimintasuunnitelmaan perustuvan ta-
lousarvion puitteissa.  
 

 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 

 
 



Edunvalvontatiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

 
Edunvalvontatiimi vastaa alueen edunvalvonnan ja YT-toiminnan toteuttamisesta yh-
dessä hallituksen, puheenjohtajiston ja alueasiamiehen kanssa. Tiimin tehtävänä on 
tarjota neuvontapalvelua ja neuvottelutukea luottamusmiehille, työsuojelutoimijoille ja 
muille yt-henkilöille, yhdistyksille ja myös yksittäisille jäsenyhdistysten jäsenille. Tiimi 
tekee myös tarvittaessa kannanottoja ja tutkintapyyntöjä. Tiimi on mukana järjestämäs-
sä edunvalvontakoulutuksia. Tiimi kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa tai tar-
peen mukaan tiimin vetäjän kutsusta.  
 
Painopistealueet 2017 
 

- Ammatillisen koulutuksen reformi 

- Koulutus- ja varhaiskasvatusleikkauksiin vaikuttaminen 

- Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikavaikuttaminen 

- Peruskoulun vuosityöaikavaikuttaminen 

- Varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen vaikuttaminen 

- Korkeakoulujen yhteistyö 

- Joku roti! -kampanjan jatkaminen 

- YT–toiminnan tehostaminen  

- Tiimin jäsenten jalkautuminen yhdistyksiin 
 
 

Koulutustiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Koulutustiimin tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia 
alueyhdistyksen jäsenille.  Tulevana toimintavuonna on tarkoitus jatkaa yhteistyötä 
Kainuun alueyhdistyksen kanssa ja aloittaa yhteistyötä Lapin alueyhdistyksen kanssa 
koulutusten järjestämiseksi.  
 
Koulutustilaisuus uusille puheenjohtajille ja sihteereille ja pääluottamusmiehille pyritään 
järjestämään yhdessä Lapin ja Kainuun alueyhdistysten kanssa tammi–helmikuussa. 
Koulutustiimi pyrkii järjestämään helmi- maaliskuussa Jatko-NOPE koulutuksen henki-
löille, jotka ovat käyneet NOPE- koulutuksen alle viisi vuotta sitten.  
 
Yhdistysten kehittämisseminaari järjestetään maalis-huhtikuussa. Huhti-toukokuussa 
järjestetään perinteiset OAJ-infot lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajiksi opiskelevil-
le kullekin ryhmälle erikseen. Lokakuussa järjestään MOP 17 -tapahtuma Oulussa. 
Marraskuussa järjestetään jo perinteeksi tullut KOPE eli Kokeneiden opettajien virkis-
tys- ja koulutustapahtuma Oulun alueella.  Lakikoulutus tai Opettajan vastuut ja velvol-
lisuudet -koulutustilaisuus järjestetään marraskuussa Oulussa ja esim. Ylivieskassa.  
Tämän koulutuksen yhteydessä pyritään järjestämään koulutustilaisuuksia paikallisyh-
distysten pääluottamus- ja luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille ja sih-
teereille. Eläkekoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan Oulussa ja Ylivieskassa jälleen 
syksyllä. 
Koulutustiimi on mukana Alueellisen YT-koulutuksen järjestelyissä ja toimii myös tar-
peen tullen apuna eri jaosten järjestäessä koulutusta omille yhteisöilleen.  Pyritään 
myös järjestämään muutamia luentotilaisuuksia erilaisista koulutukseen, kasvatukseen, 
työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista. 
 
 



Kulttuuritoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Kulttuuritoimikunnan toiminnalla edistetään jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta, 
hyvinvointia ja kulttuurillisia kokemuksia. Tämän toteuttamiseksi tarjotaan kulttuurielä-
myksiä jäsenistölle eri puolilla alueyhdistyksen toimialuetta kuten Kuusamossa, Oulus-
sa, Raahessa ja Ylivieskassa. Kartoitimme jäsenistön toiveita loppuvuodesta 2016 ja 
huomioimme ehdotuksia mahdollisuuksien mukaan v. 2017–2018 toiminnassa.  Suosit-
tuja elokuvailtoja, esityksiä ja konsertteja on varmasti ohjelmassa. 
 
 
Liikuntatoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Liikuntatoimikunnan tavoitteena on tarjota alueyhdistyksen jäsenille monipuolisia liikun-
tamahdollisuuksia, jotka vastaavat jäsenistön toiveita ja keräävät mahdollisimman pal-
jon osallistujia. Siksi toimintasuunnitelman laatimisessa on hyödynnetty aiempien toimi-
kausien kokemuksia sekä syksyllä 2016 toteutetun liikuntakyselyn tuloksia. Runsaan 
lajitarjonnan lisäksi huomioidaan, että tapahtumia järjestetään eri puolilla Pohjois-
Pohjanmaata. 

Vuoden 2017 aikana jäsenille tarjotaan useita lyhytkursseja. Pallopeleistä ohjelmassa 
ovat mahdollisesti tennis, golf, sulkapallo ja frisbeegolf. Vesiliikunnasta kiinnostuneille 
tarjotaan todennäköisesti melonta-, suppaus- ja uintitekniikkakursseja. Sisälajeista pyri-
tään järjestämään jooga-, ilmajooga-, crossfit- ja tanssikursseja. Ulkolajeja toivoneille 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan juoksukoulu, vaellusreissu tai suunnistuskurssi. 

Kesän aikana järjestetään ensimmäistä kertaa Kesäfiilis-tapahtuma, jossa on mahdolli-
suus kokeilla leppoisasti useita lajeja sekä osallistua golfkisaan. Loka- tai marraskuus-
sa järjestetään perinteikäs Opesähly-turnaus, joka on säilyttänyt suosionsa jo pitkään. 

Mahdollisuuksien mukaan ohjelmassa on myös muuta toimintaa, kuten tutustumista 
uusiin lajeihin (esimerkiksi kiipeily, lavis ja bailatino). Tapahtumista tiedotetaan tar-
kemmin OAJ Pohjois-Pohjanmaan kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Kaikkiin 
tapahtumiin ilmoittaudutaan etukäteen, ja osaan tapahtumista on osallistumismaksu. 

 
Ammatillisen jaokseen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 

Ammatilliseen jaokseen kuuluvat kaikki OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen 
ammatillisten jäsenyhdistysten edustajat sekä alueyhdistyksen hallituksessa toimivat 
varsinaiset ja varajäsenet sekä alueen ammatilliset OAJ:n valtuutetut. 

Ammatillisen jaoksen tarkoituksena on tiivis yhteydenpito alueyhdistyksen alueella 
toimivien ammatillisten opettajayhdistysten kesken, jotta voidaan muodostaa esim. 
ammatillisten opettajien kanta ajankohtaisiin asioihin. 

Jaos järjestää vuoden aikana kaksi ammatillisten luottamusmiesten tapaamista – toisen 
Oulussa, toisen alueyhdistyksen eteläisellä alueella. 

Jaos kokoontuu vuoden aikana tarvittavan määrän, ainakin kerran kevätlukukaudella ja 
kerran syyslukukaudelle. Myös sähköpostikokoukset ovat mahdollisia. Matka- ja 
kokouskulut maksetaan jaoksen budjetista. Alueyhdistyksen syyskokous päättää 
jaoksen budjetista vuodelle 2017. 

Muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa nopeita kannanottoja varten pidetään yhteyttä 
paikallisyhdistysten ja paikallisyhdistyksettömien jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja 
alueyhdistyksen toimijoiden kesken entistä aktiivisemmin. 
 



YLL-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
YLL-jaos edustaa omien jäsentensä osalta Oulun yliopiston tutkimus- ja opetushenkilö-
kuntaa pl. normaalikoulun opettajia. Jaos edustaa YLL:läisten jäsenten kantoja alueyh-
distyksen suuntaan sekä tuo jäsentensä tietoon alueen ajankohtaisia tapahtumia ja tie-
dotuksia. 
 
Edunvalvonnassa jaos toimii yhteistyössä yliopiston muiden JUKO:laisten henkilöstö-
järjestöjen kanssa. Jaoksen toimijat pyrkivät edustumaan mahdollisimman monipuoli-
sesti yliopiston eri hallintoelimissä sekä toimimaan muiden järjestöjen ja jaosten kanssa 
yhteistyössä. Yhteistyötä hallinnon/työnantajan suuntaan tullaankin terävöittämään en-
tisestään muiden järjestöjen kanssa. 
 
Jaoksen toiminta rahoitetaan alueyhdistyksen toimesta. Jaoksen toiminta tapahtuu yk-
sinomaan Oulussa. 
 
 
Ysi-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Yleistä  
YSI-jaos edustaa yleissivistäviä opettajia OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistykses-
sä. Jaoksen kautta ysiläiset opettajat voivat tuoda mielipiteensä ja ajatuksensa alueyh-
distyksen hallituksen tietoon. Lisäksi YSI-jaos tarjoaa keskustelufoorumin kaikelle ajan-
kohtaiselle ysiläisten yhdistysten edunvalvonnassa, koulujen arjessa, koulutustarpeissa 
jne. Näin yhdistykset voivat jakaa omia hyviä käytänteitään.  
 
Kokoukset  
YSI-jaoksen kokouksiin voi(vat) osallistua edustaja(t) kaikista jäsenyhdistyksistä. YSI-
jaos kokoontuu pääsääntöisesti ennen jokaista alueyhdistyksen hallituksen kokousta ja 
jaoksessa keskustellaan mm. niistä asioista, jotka ovat tulossa hallituksen käsittelyyn. 
Jaoskokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä. 
  
Talous 
Ysi-jaoksen kokoontumisille on varattu rahaa alueyhdistyksen budjetissa. 
 
Vaikuttaminen 
Jaos pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että opettajan työn arvostus on vahva 
työn tärkeys tunnustetaan. Haasteiden lisääntyminen opetustyössä sekä kodin ja kou-
lun välisessä yhteistyössä lisää tarvetta kaikelle ennakoivalle sekä ajantasaiselle edun-
valvonnalle.  
 
A-vaalipiirisopimus 
Toimitaan laaditun A-vaalipiirisopimuksen mukaisesti Lapin ja Kainuun ysiläisten kans-
sa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LTOL-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
 
Yleistä  
LTOL-jaos edustaa lastentarhanopettajia OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. 
Jaoksen kautta lastentarhanopettajat tuovat asioitaan alueyhdistyksen hallituksen tie-
toon. Jaos pyrkii lisäämään alueellista tieto varhaiskasvatuksesta. Valtakunnalliset var-
haiskasvatuksen lait ja säädökset vaikuttavat kuntien päätöksiin varhaiskasvatuksen 
toteuttamiseen.  
 
Kokoukset  
Jaoskokouksiin voi osallistua edustaja(t) kaikista jäsenyhdistyksistä. LTOL-jaos ko-
koontuu ennen alueyhdistyksen hallituksen kokouksia valmistelemaan kokoukseen 
meneviä ja muita ajankohtaisia asioita.  
 
Viestintä  
LTOL-jaoksen tiedottamisesta vastaa jaoksen vetäjä yhteistyössä OAJ Pohjois-
Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsenten kanssa. Ja-
oksen yhteysopettajista on koottu sähköpostilista, jonka kautta kokouskutsut sekä ko-
kousten muistiot lähetetään kentälle. 
 
Talous  
LTOL-jaoksen kokoontumisille on varattu rahaa OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdis-
tyksen budjetissa. 
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