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 OAJ Pohjois-Pohjanmaan sääntömääräinen vuosikokous 

 
Aika Torstai 28.11.2019 

17.00 Valtakirjojen tarkistaminen  
17.30 Ruokailu ja kahvit 
18.00 Liminganlahden kouluun tutustuminen 
18.30 Ryhmäkokoukset 
19.00 OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokous 
 
 

Paikka Linnukkatie 5–7, 91900 Liminka 
 
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 19.08. 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Lipsonen ja sihteeriksi Mika Haapakoski. 

 
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Niemi ja Heli Åman. Päätettiin, että pöytäkirjantar-
kastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Kokous todettiin sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pai-
kalla oli 113 edustajaa 21 yhdistyksestä. 

 
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 

 
Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
II Varsinaiset kokousasiat 
 

6. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden 
2018 toiminnasta. 

 
Hyväksyttiin hallituksen laatimat toimintakertomukset vuoden 2018 osalta seuraavilla 
muutoksilla. Kohdassa 4.2. OOAY muutettiin Oulun paikallisyhdistykseksi ja Muhos-Tyr-

nävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii -booliin lisättiin Vaala. 
 

7. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta 2018 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 
2018 tilit, jonka jälkeen läpikäytiin toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös 
ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen vuo-
den 2018 alijäämä 40231,94e vähennetään pääomasta. 
 
8.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi 2020. 
 
Hyväksyttiin hallituksen laatimat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n toimintasuun-
nitelmat vuodelle 2020. 
 



9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokous- 
palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seu-
raavaksi kalenterivuodeksi 2020. 
 
Hallituksen kokouksiin kutsusta osallistuville alueyhdistyksen jäsenille 
maksetaan 45,00 € /kokous sekä matkakorvaukset VES:n mukaan. 
Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan. 
 

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

10. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä 
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2020. 

 
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 
2020. 

 

OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli vuoden 
2020 talousarvion, joka hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuo-

deksi 2020–2021. 
 

Kokousedustajat ehdottivat OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtajiksi 
Ari-Pekka Sirviötä ja Vesa Rinta-Sänttiä. Kokouksen puheenjohtaja Virpi Lipsonen antoi eh-
dokkaille mahdollisuuden esittäytyä lyhyesti kokousväelle. Puheenjohtajan valinnasta suo-
ritettiin suljettu lippuäänestys, jossa jokainen äänioikeutettu kokousedustaja kirjoitti ään-
tenlaskijoiden jakamalle äänestyslipulle ehdokkaan nimen. Puheenjohtaja kutsui kokous-
valtakirjojen perusteella äänioikeutetut vaaliuurnalle yksi kerrallaan. Ääntenlaskijat Heli 
Åman ja Merja Niemi laskivat annetut äänet kokoustilan viereisessä tilassa kahteen kertaan 
ja ilmoittivat ääntenlaskun tuloksen kokousväelle. 113 annetusta äänestä 61 annettiin Ari-
Pekka Sirviölle ja 52 Vesa Rinta-Säntille. Äänestyksen perusteella puheenjohtajaksi valittiin 
Ari-Pekka Sirviö seuraavalle kahdelle vuodelle 2020-2021. 

 
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilö-

kohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2020–
2021. 

 
Valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat varsinaiset jäsenet ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2020 ja 2021.  
Oulun paikallisyhdistyksen varajäsenen Laura Salmen tilalle valittiin 2019-2020 loppukau-
den ajaksi Heikki Niemi.  
 

  



Hallituksen jäsen   Varajäsen 
 
YSI-JAOS 
Riina Kuuselma: Oulun py   Sanna Tittonen: Oulun py 
Sanna-Mari Lehmikangas: Oulun py  Anu Porkola: Oulun py 
Markku Maaranto: Limingan py  Manu Vähäsalo: Kempeleen py 
Heli Hartikka: Utajärven py  Milla Savilampi: Siikalatvan py 
Antti Juntunen: Pyhäjoen py    Olli Kaisto: Raahen py 
Jyrki Määttä: Nivalan py   Marianna Hyvönen: Reisjärven py 
Jouni Paananen: Sievin py   Jaana Matikainen: Ylivieskan py 
Simo Kaarre: Pudasjärven py  Tuulikki Hentilä: Kuusamon py 
Riitta Rautio: Oulaisten py   Antti Pekkala: Kärsämäen py 
 
OAO-JAOS 
Vesa Muikkula: SKO   Juha-Pekka Sillanpää: AO 
Ari-Pekka Sirviö: AO   Liisa Kiviniemi: AO  
  
VAKA-JAOS 
Anne Niemelä: Oulun py   Anne Neitola: Oulun py 
 
YLL-JAOS 
Outi Ylitapio-Mäntylä: YLL   Maija Saviniemi: YLL 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus 2020-2021  
 
Hallituksen jäsen   Varajäsen 

 
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: Oulun py  Anu Porkola: Oulun py 
Markku Maaranto: Hailuoto-Kempele-Liminka  Manu Vähäsalo: Kempeleen py 
                                  -Siikajoki   
Heli Hartikka: Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii  Milla Savilampi: Siikalatvan py 
                         -Vaala   
Antti Juntunen: Raahe-Pyhäjoki  Olli Kaisto: Raahen py 
Riitta Rautio: Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki Antti Pekkala: Kärsämäen py 
Jouni Paananen: Kalajoki-Ylivieska-Alavieska-Sievi 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 Salokorpi: AKOL  
Ari-Pekka Sirviö: AO   Liisa Kiviniemi: AO 

 
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 
 
 
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 2020 tilejä ja hallintoa. 
 
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tuovi Pasma ja Tapio Siniaalto, heidän varatoi-
minnantarkastajikseen Pekka Pieskä ja Vesa-Matti Sarenius. 
 
15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan OPI 20 Pohjois-Suomen Opettajainpäivien tilejä. 
 
OPI 20 Pohjois-Suomen Opettajapäivien varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Kari 
Kaleva ja Tuovi Pasma, heidän varatoiminnantarkastajikseen Pekka Pieskä ja Vesa-Matti 
Sarenius. 
 
 

III Muut asiat 
 

 16. Kokouksen päättäminen. 
 

Puheenjohtaja Virpi Lipsonen päätti kokouksen kello 20.19. 
 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
  Virpi Lipsonen  Mika Haapakoski 

puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
Merja Niemi   Heli Åman 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 



P O H J O I S - P O H J A N M A A N  A L U E Y H D I S T Y K S E N  T O I M I N T A K E R T O M U S  
V U O D E L T A  2 0 1 8  
 

1. YLEISTÄ 
 

Alueyhdistys on toiminut aktiivisesti sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa mukaan. Se on pitänyt yh-
teyttä työnantajiin, Pohjois-Pohjanmaan liittoon, AVIn, alueen kansanedustajiin sekä mediaan ja osaltaan 
vaikuttanut siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi. Alueyhdistys on pyrkinyt vaikut-
tamaan opetusalan ajankohtaisiin asioihin ja niiden valmisteluun jäsenistön parhaaksi. Alueyhdistys on 
järjestänyt koulutusta sekä aktiivitoimijoille, jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille, että järjestänyt kulttuuri- 
ja liikuntatoimintaa huomioiden eri opettajaryhmät sekä alueyhdistyksen koko toiminta-alueen. 
 
Yhdistys on tukenut jäsenyhdistyksiään antamalla neuvotteluapua, sekä taloudellista tukea edunvalvon-
taan ja koulutuksien järjestämiseen.  
 
Yhdistys on osallistunut OAJ:n toimitilojen hallinnointiin huoneistotoimikunnan kautta, sekä maksamalla 
huoneiston kuluja OAJ:n omistusosuuden (50 %) mukaan. 
 
2. ARVOT 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan toiminnan ja vaikuttamistyön pohjana ovat seuraavat arvot: yhteisöllisyys, oi-
keudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä te-
kemiseen ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 
 
3. TOIMINTA 
 
Vuosi 2018 oli talouden suhteen alueellamme hyvä. Talousluvut sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 
olivat pääsääntöisesti positiivisia, mutta kasvavien / lapsirikkaiden paikkakuntien talous on kärsinyt val-
tionosuuksien muutoksista. Pohjois-Pohjanmaan alueella esimerkiksi Tyrnävä ja Liminka ovat olleet val-
tionosuusjärjestelmässä häviäjiä. Oulun seudulla kasvu oli voimakasta ja ongelmana on taata riittävät ja 
laadukkaat kuntapalvelut tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. 
 
Alueyhdistys toimi aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan eri yhteistyötahojen kanssa. 30.11. tavattiin AVIn 
toimialajohtaja Veijo Kosola ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen. Tapaamisen aiheina olivat Oulun 
ja muiden alueen kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstönmitoitusohjeet, tilamitoitus, sisäilmaongelmat 
sekä työn kuormittavuus. Sisäilmaongelmia käsiteltiin myös alueyhdistyksen sisäilmaklinikoissa ja iloissa 
27.3. Kalajoella ja 21.8. Pyhäjoella. 
  
Alueen kansanedustajia tavattiin 24.5. ja aiheena oli varhaiskasvatuslaki ja sen soveltaminen. Mukana 
oli asiantuntijoina Anna-Maija Puroila Oulun yliopistolta ja OAJ:stä Auli Setälä. Työelämäpäivät olivat 
13.11. yliopistolla. Alueyhdistyksen ständillä olivat Emmi Turpeinen, Annukka Hulkkonen, Juha Iisakka 
ja Vesa Muikkula. Kainuun ja Lapin alueyhdistysten kanssa ensimmäinen korkeakoulupäivä Oulussa 
järjestettiin 10.12. Päivä onnistui hyvin ja sen tarve myös jatkossa tunnistettiin. Seuraavien päivien jär-
jestelyvuorossa on Lapin alueyhdistys. 11.12. tapasimme OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukan kanssa 
yliopiston ja ammattikorkeakoulujen johtoa.  
 
OAJ on the Road laskeutui tällä kertaa Ylivieskaan. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tapasi PY:n ja 
alueyhdistyksen edustajien kanssa Ylivieskan kaupungin johtoa ja iltatilaisuus jäsenistölle oli ravintola 
Pikku Veljessä. MOP-päivän päätilaisuus oli 5.10. Radisson Blu´ssa. Luennoimassa oli Juha T. Hakala 
ja laulunopettaja Inga Söder, joka myös esiintyi illan päätteeksi. Tilaisuuteen osallistui 320 opettajaa. 
  
Alueyhdistys pyrki vaikuttamaan positiivisesti opettajien jaksamiseen ja ammatin arvostukseen. Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun yhteisen Hyvä opettaja -tunnustuksen saajaksi kansanedustaja Tapani Tölli va-
litsi kempeleläisen lastentarhanopettaja Maija-Leena Pohjoisahon. Tunnustus luovutettiin saajalle 
Educa-messuilla. Tunnustuksen myötä sen saaja sekä tunnustuksen myöntänyt alueyhdistys sai run-
saasti positiivista medianäkyvyyttä.2.6. alueyhdistys järjesti opettajille Karttakepin katkojaiset Uudella 
Seurahuoneella. Tapahtumassa esiintyi Lost in Music, Punainen Kupla sekä pääesiintyjänä Olavi Uusi-
virta. Tapahtumaan osallistui reilut 800 henkeä ja sen ohessa järjestettiin sidosryhmätapaaminen. 
Alueyhdistys järjesti vuoden 2018 aikana yhden Kiila-kuntoutuksen yhdessä Rokua-kuntoutuksen 
kanssa, joka oli suunnattu toisen asteen opettajille. 



Pohjoisten alueiden puheenjohtajien ja alueasiamiesten tapaaminen järjestettiin Vuokatissa 15.-16.2. 
Näiden päivien työlistalla olivat mm. YT- ja LM – päivien suunnittelu, alueyhdistysten toiminnan kehittä-
minen sekä yhteistyön syventäminen. Mukana tapaamisessa oli OAJ:n työmarkkina-asiamies Markku 
Perttunen ja OAJ:n hallituksen jäsen Pekka Pieskä. Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät järjestettiin 
Vuokatissa 10.–11.9. Päiville osallistuivat alueyhdistysten työvaliokunnat sekä muut keskeiset toimijat. 
 

4. HALLINTO 

4.1. Vuosikokous 

 

Alueyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 28.11.2018 Linnakankaan kou-
lulla Kempeleessä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Karhunen ja ennen varsinaista kokousta 
tutustuimme Linnakankaan koulun uuteen laajennusosaan. 
 
Kukin jäsenyhdistys sai valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alka-
vaa 50 jäsentään kohti. Äänivaltaisia kokousedustajia yhdistyksen alueella oli yhteensä 175. Vuosiko-
koukseen osallistui 57 kokousedustajaa ja 7 alueyhdistyksen toimijaa. 

4.2. Hallitus 

 
Alueyhdistyksen hallintoa hoiti sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon kuului puheenjohtaja ja 18 jä-
sentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa 30.1., 20.3., 8.5., 2.10., 6.11. ja 13.12. 
 
Hallituksen työvaliokuntaan kuului puheenjohtajisto, sihteeri, koulutussihteeri, hyvinvointitiimin vetäjä ja 
edunvalvontatiimin vetäjä (alueasiamies). Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa. 
 
Puheenjohtaja Erkki Eilola 
 
JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    

Riina Kuuselma   Oulun py Sanna Tittonen Oulun py 

Timo Kettunen  Oulun py Juhani Törmi Oulun py 

Riikka Kiiveri-Raappana  Oulun py Mervi Kemppainen Oulun py 

Jaakko Rinta-Paavola  Oulun py Maarit Pylkkö Oulun py 

Sanna-Mari Lehmikangas  Oulun py Anu Porkola Oulun py 

Lauri Kiviniemi  Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii-

Vaala 

Henri Hand Iin py 

Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki  Antti Juntunen Pyhäjoen py 

Auli Satokangas Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Sinikka Vanha Oulaisten py 

Antti Pekkala 2.10. alkaen läsnäolo-oikeudella ilman äänioikeutta Riitta Rautio 2.10. alkaen Oulaisten py 

Leena Laulainen  Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi Terttu Lahdenmäki  Ylivieskan py 

Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 

Simo Kaarre  Pudasjärvi-Taivalkoski- Kuusamo Jari Kaartinen Kuusamon py 

    

OAO – JAOS:    

Vesa Muikkula  SKO   Juha-Pekka Sillanpää AO 

Anna Ontero  AO Sirpa Karjalainen  AO  

Aki Leppälä AKOL  Keijo Kivioja AKOL  

Liisa Kiviniemi  AO Ari Korhonen TOOL 

    

LTO – JAOS:    

Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 

Annukka Hulkkonen Oulun py Eija Alatarvas Oulun py 

 

YLL – JAOS: 

   

Santeri Palviainen  YLL Juha Iisakka YLL 

 

  



Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt Valtuutetut  5.4.2018 alkaen  
sihteeri Mika Haapakoski                                                                              Susanna Haapsamo                   LTOL Anitta Pakanen    LTOL 
taloudenhoitaja Juha Iisakka Arja Helaakoski                 LTOL Susanna Haapsamo  LTOL 
tiedottaja Päivi Pyky Jouko Karhunen                      OAO   Annukka Hulkkonen  LTOL 
koulutustiimin vetäjä Marja-Liisa Pietiläinen Tuovi Pasma                            OAO   Jari Jokinen                                                                                     OAO 
kulttuuritoimikunnan vetäjä Tuovi Pasma Jyrki Holappa                            OAO Tuovi Pasma  OAO 
hyvinvointitiimin vetäjä Tuovi Pasma Jouko Arvo                             YSI    Mirva Salokorpi  OAO 
alueasiamies Ville Tertsunen Mari Hannikainen                     YSI   Jouko Arvo  YSI 
 Katariina Kattelus                     YSI   Tuulikki Hentilä  YSI 
 Timo Kettunen                         YSI    Katariina Kattelus  YSI 
Muut Jani Siirilä                               YSI       Timo Kettunen  YSI 
LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen Pekka Pieskä                           YSI     Jani Siirilä  YSI 
Soolin aluetoimija Päivikki Salo-oja Leena Pääkkönen                       YSI Pekka Pieskä  YSI 
Soolin aluetoimija Emmi Turpeinen 6.11. alkaen Riitta Lenkola                               YSI Juhani Törmi YSI 
KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala Vesa-Matti Sarenius                 YSI Olli Kaisto   YSI 

    

4.3. Toimihenkilöt 

 

puheenjohtaja  Erkki Eilola 
sihteeri   Mika Haapakoski 
taloudenhoitaja  Juha Iisakka 
varapuheenjohtaja & YSI-jaos            Riina Kuuselma 
varapuheenjohtaja & LTO-jaos           Annukka Hulkkonen  
varapuheenjohtaja & OAO-jaos          Vesa Muikkula 
varapuheenjohtaja & YLL-jaos Santeri Palviainen 
edunvalvontatiimin vetäjä  Ville Tertsunen 
koulutussihteeri  Marja-Liisa Pietiläinen 
kotisivut ja tiedotus Päivi Pyky ja Riina Kuuselma 
hyvinvointitiimin vetäjä  Tuovi Pasma 

4.4.  Yhteyshenkilöt 

   

Koululiikuntaliitto  Esa Suhonen  
YT-yhteyshenkilö  Eero Hietapelto, Tuovi Pasma 2.10.2018 alkaen 
KLL/opettajaliikunta   Johanna Korkala 
 
Puheenjohtajisto: 
Yhdistyksen puheenjohtajisto koostuu yhdistyksen puheenjohtajasta ja neljästä varapuheen- johtajasta. 
Yhdistyksen hallitus nimeää varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan jaosten esitysten mukaan.  
 
Vuonna 2018 puheenjohtajistoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Eilola, varapuheenjohtajat Riina 
Kuuselma YSI, Vesa Muikkula OAO, Annukka Hulkkonen LTO ja Santeri Palviainen YLL. 
 
Puheenjohtajisto on osallistunut yhdistyksen kokouksien valmisteluun, valmistellut tapaamisia ja neuvot-
teluja sekä edustanut yhdistystä tapaamisissa ja neuvotteluissa. 

 
  



Edunvalvontatiimin toimintakertomus 2018 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan edunvalvontatiimin edunvalvontatyötä on tehty yhteistyössä alueyhdistyksen 
hallituksen sekä alueen luottamusmiesten, yhdistysten puheenjohtajien ja työsuojeluvaltuutettujen 
kanssa. 
 
Ammatillisen koulutuksen sektorilla tiimissä on käsitelty Osekkin ja Ammattiopisto Luovin yhteistyöneu-
votteluja, niihin valmistautumista ja vaikuttamista. Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen tiimi on ollut 
mukana järjestämässä ammatillisen koulutuksen kiertuetta. Kiertueen tapahtumat järjestettiin Oulussa, 
Raahessa ja Nivalassa. Raahessa järjestettiin sen lisäksi Raahen koulutuskuntayhtymän vuosityöajan 
seurantatilaisuus. 
 
Varhaiskasvatuksessa astui voimaan uusi sopimus, jossa oli suuria muutoksia mm. varhaiskasvatuksen 
opettajien työajan käyttöön. Sopimuksen soveltaminen kunnissa oli kirjavaa. Tiimi on neuvonut kuntien 
luottamusmiehiä ja puheenjohtajia sopimuksen oikeassa tulkinnassa. Lisäksi syksyllä voimaan tullut var-
haiskasvatuslaki aiheutti neuvonnan ja ohjauksen tarvetta. Yksityisten päiväkotien opettajille järjestettiin 
oma tilaisuus. 
 
Yleissivistävien opettajien pääluottamusmiesten kanssa on jatkettu säännöllisiä tapaamisia. Vuonna 
2018 tapaamisia järjestettiin kuusi. Uuteen sopimukseen sisältyvä kertaerä oli suurimman hämmennyk-
sen aiheuttaja ja sen korostuikin keskusteluissa ja yhteydenotoissa. 
 
Korkeakoulujen osalta aloitettiin pohjoisten alueiden (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) korkeakoulu-
tapaamiset, joita päätettiin jatkaa tulevina vuosina. Tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen edunvalvon-
nallista yhteistyötä. 
 
Alueyhdistyksen alueelle perustettiin työsuojeluvaltuutettujen verkosto. Sen vetäjänä ja toiminnan koor-
dinoijana toimi Tuovi Pasma. Ensimmäinen yhteinen koulutustilaisuus järjestettiin 9.10. 
 
Tiimin vetäjänä alueasiamies on ollut yhteydessä alueen toimijoihin sähköpostitse. Tiimin jäsenet ovat 
olleet yhteydessä oman sektorinsa luottamusmiehiin. Yhteydenottoja tiimiin päin on myös tullut sekä ak-
tiivitoimijoilta että myös riviopettajilta. Luottamusmiesten yhteydenotot ovat koskeneet mm. sopimusten 
ja lakien soveltamista ja työsuojeluasioita. Tiimin jäsenet ovat neuvoneet ja auttaneet yhteydenottajia 
oman asiantuntemuksensa mukaan. Yksittäisten opettajien yhteydenotot ovat liittyneet sopimustulkintoi-
hin ja paikalliseen edunvalvontaan. 
 
Tiimi on kuluneena vuonna ottanut entistä aktiivisemman roolin koulutustarpeiden kartoituksessa ja vai-
kuttamis- ja koulutustapahtumien suunnittelussa. 
 
Alueasiamies on toiminut tiimin kokoonkutsujana ja vetäjänä. Alueasiamies on toiminut myös yhteyden-
ottojen perusteella tehtävien jakajana.  
 
Tärkeänä tehtävänä tiimillä on myös tiedon ja kokemusten jakaminen tiimin jäsenten kesken. 
 
Edunvalvontatiimin jäseninä vuonna 2018 ovat toimineet  
PLM Katariina Kattelus (OVTES, ysi) 
PLM Auli Satokangas (OVTES, ysi, 31.7. asti) 
PLM Pekka Pieskä (OVTES, ysi, 1.8. alkaen) 
PLM Jouko Karhunen (AVAINOTES)  
PLM Juha Karlström (OVTES, KVTES, ammatilliset) 
LM, VPLM Eija Salmi (KVTES, lastentarhanopettajat) 
LM Mirva Salokorpi (OVTES, ammatilliset, Yksityisen opetusalan TES, Ammatillisten aikuiskoulutuskes-
kusten TES, SIVISTA) 
PLM Asko Pekkarinen (Yliopistojen ja harjoittelukoulujen TES, SIVISTA) 
TSV Tuovi Pasma (Työsuojelu, ts-yhteyshenkilö 2.10. alkaen) 
Alueasiamies Ville Tertsunen 
 
Tiimi on kokoontunut 2018 viisi kertaa. Kokoontumisten lisäksi on käyty sähköpostikeskustelua. 
  



Koulutustiimin toimintakertomus 
 
Vuoden 2018 koulutustoiminta oli hyvin vilkasta ja monipuolista.  Vuoden aikana järjestettiin erilaisia 
koulutuksia eri puolilla aluettamme 31 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä lähes 1 300 henkilöä. Kou-
lutuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat alueasiamies Ville Tertsusen, alueyhdistyksen pu-
heenjohtaja Erkki Eilola ja koulutussihteeri Marja-Liisa Pietiläinen. Käytännön järjestelyistä vastasi toi-
mistosihteeri Päivi Pyky.  
 
Pohjois-Suomen Opettajapäivät 2020 tapahtuman suunnittelu aloitettiin tänä vuonna.   Suunnittelusta 
vastasi OPI20 järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Kai Lotvonen.  Toimikunnan muut jäse-
net olivat Helena Aro, Erkki Eilola, Juha Iisakka, Kaisu Jussi-Pekka, Heikki Karppanen, Marja-Liisa Pie-
tiläinen, Päivi Pyky, Ari-Pekka Sirviö ja Enni-Mari Ylikörkkö. 
 
YT-päivillä oli oma suunnitteluryhmä, johon kuuluivat Eero Hietapelto, Raili Hokajärvi, Tuovi Pasma ja 
Ville Tertsunen. 

 
 

Tilaisuudet Paikkakunta Aika Osallistujamäärä 

Yhteistoimintalaki ja sen soveltaminen Oulu 18.1.2018 27 

Opiskelijainfo valmistuville aineenopettajille Oulu 23.1.2018 36 

Varhaiskasvatusilta Oulu 30.1.2019 120 

Pohjoisten alueitten neuvottelupäivät Vuokatti 15.-16.2.2018 8 

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Oulu 19.-20.2.2018 73 

Paikallisyhdistysten puheenjohtajan/tiedottajan koulu-
tus Oulu 27.2.2018 26 

Sisäilmaklinikka Kalajoki 27.3.2018 15 

Sisäilmaklinikka Oulu 28.3.2018 12 

Sisäilmailta opettajille Oulu 28.3.2018 32 

Esimiesten edunvalvontakoulutus Oulu 10.4.2018 43 

Alueelliset LM-päivät Oulu 16.-17.4.2018 65 

Opiskelijainfo valmistuville lastentarhan- ja luokanopet-
tajille Oulu 7.5.2018 52 

Varhaiskasvatusilta yksityiset päiväkodit Oulu 23.5.2018 16 

Kansanedustajatapaaminen Helsinki 24.5.2018 4 

Sisäilmailta Pyhäjoki 21.8.2018 40 

OAJ on the Road Ylivieska  28.8.2018 150 

Ammatillisen koulutuksen kierros Oulu 4.9.2018 41 

Ammatillisen koulutuksen kierros Nivala 5.9.2018 29 

Ammatillisen koulutuksen kierros Raahe 6.9.2018 26 

Syysneuvottelupäivät Vuokatti 10.-11.9.2018 9 

LM-koulutus Oulu 25.9.2018 11 

LM-koulutus Kärsämäki 1.10.2018 13 

MOP Oulu 5.10.2018 320 

Työsuojeluvaltuutettujen koulutus Oulu 9.10.2018 16 

Eläkekoulutus Oulu 1.11.2018 132 



E-lukio Oulu 6.11.2018 6 

Hailuodon koulu Hailuoto 12.11.2018 5 

Ammatillisten PLM, LM ja PJ -koulutus Raahe 13.11.2018 10 

LM-koulutus Ylivieska  26.11.2018 11 

LM-koulutus Oulu 27.11.2018 11 

Pohjoisten alueitten korkeakoulutapaaminen Oulu 10.12.2018 15 

Yliopiston johto + AMK Oulu 11.12.2018 10 
 
 
Hyvinvointitiimin toimintakertomus 2018 
 
Toimikunnan jäseninä toimivat Johanna Korkala, Tuovi Pasma (vetäjä), Anu Porkola, Saana Pöyhtäri, 
Pekka Tuisku, Johanna Vesenterä. Varsinaisia kokouksia pidettiin 4 kertaa. 
 
Toiminnan tarkoituksena on ollut edistää jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia ja kult-
tuurillisia kokemuksia. Tämän toteuttamiseksi on tarjottu niin liikunta- kuin kulttuurielämyksiä jäsenistölle 
järjestämällä tapahtumia itse ja sponsoroimalla osa pääsylippuhinnasta yleisessä tarjonnassa oleviin ta-
pahtumiin. Tavoitteena oli hyödyntää erilaisia valmiita kiertueita siten, että sama tapahtuma voitaisiin 
toteuttaa eri paikkakunnilla. Toimikunta valitsi tapahtumat v. 2017 marraskuussa toteutetun kyselyn toi-
veiden mukaisesti: body&mind, luontoliikunta, yksilölajien kokeilu, ryhmäliikunta sekä kulttuuritoiveissa 
teatteri, musiikki, elokuva ja stand up. Tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla alueyhdistyksen toimialuetta: 
Kuusamossa ja Taivalkoskella, Oulussa, Raahessa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Tapahtumiin on osallis-
tunut opettajia kaikista opettajaryhmistä useilta eri paikkakunnilta. Liikuntaa on harrastettu yht. 663 h. 
Yhteensä 40. eri tapahtumassa/tilaisuudessa oli osallistujia 1729. 
 
Koillismaa (48 eri osallistujaa) 

• 3.2. Kuusamo, Kevään hauskin stand up –kiertue, 9 osallistujaa 

• 25.2. Taivalkoski, Rovasti Reiska ja sekalainen seurakunta –teatteriesitys, 3 osallistujaa 

• 20.4. Kuusamo, Raparperitaivas – Suomirockmusikaali, 21 osallistujaa 

• 9.11. Kuusamo, Suvi Teräsniskan konsertti, 28 osallistujaa 
 

Oulun eteläinen (85 eri osallistujaa) 

• 21.3. Raahe, joogaa, 12 osallistujaa 

• 23.3. Ylivieska, Golden Abba Show, 17 osallistujaa 

• 24.3. Raahe, Kevään hauskin stand up –kiertue, 12 osallistujaa 

• 13.4. Raahe, Golden Abba Show, 21 osallistujaa 

• 25.4. ja 9.5. Raahe, paritanssia – ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

• 24.5. Raahe, melontakurssi– ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

• 24.8. Raahe, Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja –elokuva, 7 osallistujaa 

• 23.9. Kalajoki, Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja –elokuva, 14 osallistujaa 

• 16.11. Ylivieska, Raparperitaivas – Suomirockmusikaali, 28 osallistujaa 
 
Oulu (n. 480 eri osallistujaa + Karttakepin katkojaisissa 854 osallistujaa) 

• 8.2. Solsidan -elokuva, 74 osallistujaa 

• 9.2. Kevään hauskin stand up –kiertue, 38 osallistujaa 

• 15.2., 28.2. ja 14.3. Hiihtokoulut (perinteinen 13, vapaa 19, tekniikka 12) á 2 h, 30 eri osallistu-
jaa 

• 20.2. ja 17.4. Paritanssitunnit, 18 + 18 osallistujaa, á 90 min, yht. 20 eri osallistujaa 

• 13.3. ja 20.3. Flow Jooga –tutustumistunnit á 90 min, 25 + 27 osallistujaa, 42 eri osallistujaa 

• 24.3. Hyvinvointipäivä Nallikarissa, ryhmäliikuntatunneille osallistui 23 jäsentä + 10 kaveria (76 h  
liikkumista) 

  



• 13.4. The Four Note –ooppera, 8 osallistujaa 

• 21.4. Raparperitaivas – Suomirockmusikaali, 80 osallistujaa 

• 3.5. Viimeinen loma –elokuva, 48 osallistujaa 

• 26.4., 14.5. ja 26.9. fatbikesafarit, 9 + 11 + 8 = 28 osallistujaa 

• toukokuu juoksukoulu, – ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

• 2.6. Karttakepin katkojaiset, loppuunmyyty! 854 osallistujaa 

• 4.-6.6. Tenniskurssit (1 alkeis- ja 3 jatkokurssia), yhteensä 25 osallistujaa 

• 12.8. Suppausta Oulujokisuistossa, 19 osallistujaa 

• 10.9. Iloisia aikoja, mielensäpahoittaja –elokuva, 58 osallistujaa 

• 15.9. Halun viemää –teatteriesitys, 27 osallistujaa 

• syyskuu juoksukoulu, – ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

• 6.10. Opettajien sählyturnaus, 72 osallistujaa / 6 joukkuetta 

• 18.10. ja 1.11. Ilmajoogatutustumiset, 15 + 12 = 27 osallistujaa 

• 17.11. Seinäkiipeilyn ohjattu tutustuminen, 9 osallistujaa 

• 24.11. Ihmisellinen mies –teatteriesitys, 25 osallistujaa 
 
 
Ammatillisen jaoksen toimintakertomus 2018 
 
Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja läpi vuoden olivat vaikuttaminen uusiutuvaan ammatil-
lisen koulutuksen lainsäädäntöön ja ammatilliseen reformiin sekä vuosityöaika. Laatu ammatillisessa 
koulutuksessa säilytetään vain opettajuutta vahvistamalla. Valtakunnallisen ja paikallisen vaikutustyön 
tavoitteena on ollut pitää opettaja keskeisenä toimijana uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa. 
  
OAO jaos piti vuoden 2018 aikana neljä varsinaista kokousta, joiden lisäksi kokoonnuttiin alueyhdistyk-
sen vuosikokouksen yhteydessä. Jaos kokoontui järjestäytymiskokoukseen 8.2.2018. OAO jaos kokoon-
tui 8.5.2018 suunnittelemaan OAJ ammatillisen kiertueen ohjelmaa. Ammatillinen kiertue toteutui 
3.9.2018 Oulussa, 4.9.2018 Nivalassa ja 17.9.2018 Raahessa. Aktiiviset toimijat kokoontuivat 2.10.2018 
ja 6.11.2018 suunnittelemaan toimintasuunnitelman mukaisia koulutuksia. Luottamusmiesten ja puheen-
johtajien koulutustilaisuus vuosityöajan käyttöönoton kokemuksista järjestettiin Raahessa 13.11.2018. 
Alueen ammatilliset toimijat ja luottamusmiehet ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä niin toisiinsa kuin työnanta-
jiinsa.  
 
 
YLL-jaoksen toimintakertomus 2018 

Jaoksen puheenjohtajana alkuvuonna 2018 toiminut Santeri Palviainen valittiin valtakunnallisen Yliopis-
tojen opetusalan liiton YLL:n puheenjohtajaksi. Kesästä 2018 jaoksen puheenjohtajana on toiminut Juha 
Iisakka. 
 
Jaos on kalenterivuoden aikana kokoontunut kuusi kertaa. Kokouksissa on käsitelty laajalti opetusalaa 
yliopistoissa sekä jäseniä koskettavia ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Yliopistot ovat toimin-
taympäristöinä haasteellisia myös siksi, että niissä on useita samoista jäsenistä kilpailevia jukolaisia toi-
mijoita. Tämän kilpailun lisäksi jukolaisten yhdistysten tulee kyetä tekemään jukolaista edunvalvontaa 
yhteistyössä keskenään. YLL-jaos onkin aktiivisena toimijana myös tässä yhteistyössä. 
  
Jaos on hyvin edustettu Oulun yliopiston hallinnossa sekä YLL:n että OAJ:n valtakunnallisella tasolla, 
sillä alueyhdistyksen varapuheenjohtajana 2018 toiminut Santeri Palviainen on YLL:n hallituksen varsi-
nainen jäsen ja Juha Iisakka sekä Outi Ylitapio-Mäntylä ovat YLL:n hallituksen varajäseniä. Jaoksen 
toimijoista Vesa-Matti Sarenius oli OAJ:n valtuutettu viime kauden ja uudeksi valtuutetuksi valittiin Outi 
Ylitapio-Mäntylä. 
  
YLL-jaos on keskittynyt edunvalvontaan, joten alueyhdistyksen liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat olleet 
jäsenillemme erittäin tervetulleita. Jäseniämme onkin näkynyt useissa alueyhdistyksen järjestämissä ta-
pahtumissa. 
 
 
 
 
 



YSI-jaoksen toimintakertomus 2018 

Ysi-jaoksen toimintaan ovat osallistuneet yhdistysten nimeämät edustajat ja ysiläiset valtuutetut. Jaoksen 
vetäjänä on toiminut Riina Kuuselma. Alueyhdistyksen ysi-jaoksen tarkoituksena on tarjota foorumi ysiläi-
sille opettajille keskustella ajankohtaisista asioista. Jaoksessa on käsitelty alueyhdistyksen hallituksen 
esityslistassa olevia asioita ja niistä on muodostettu tarvittaessa ysiläinen kanta, joka on tuotu esille hal-
lituksen kokouksissa. Jaoskokouksissa on keskusteltu mm. valtakunnallisista sopimusasioista, ajankoh-
taisista alueyhdistyksen alueella järjestettävistä kulttuuri-, liikunta- sekä koulutustapahtumista sekä yh-
distyksissä pinnalla olevista asioista. Yhdistyksissä on ollut ajankohtaisina asioina mm. yhteistyö kunta-
päättäjien kanssa, kuntien taloustilanteesta johtuvat kouluihin kohdistuvat säästöt, koulujen sisäilmaon-
gelmat, ryhmäkoot ja lapset puheeksi -menetelmän käyttöön liittyvät ratkaisut eri kunnissa. 

 
LTO-jaoksen toimintakertomus 2018 
 
LTO -jaos on avoin keskustelupaikka varhaiskasvatukseen liittyen kaikille Pohjois-Pohjanmaan alueen 
varhaiskasvatuksen opettajille. LTO -jaos on kokoontunut 4 kertaa vuoden aikana. Jaoksen vetäjänä 
toimi Annukka Hulkkonen.   Kokouksissa käytiin läpi seuraavan alueyhdistyksen hallituksen kokousasi-
oita ja tarvittaessa keskustelujen pohjalta edustajamme veivät varhaiskasvatuksen asioita eteenpäin 
edunvalvontatiimille ja alueyhdistyksen hallitukselle käsittelyyn. 
 
Varhaiskasvatuksen kentällä on tapahtunut paljon vuoden aikana. Kokouksissa käsiteltiin seuraavia 
ajankohtaisia asioita: 
 
TVA-asiat puhututtivat edellisen vuoden tapaan. Varsinkin johtajien TVA ei vastaa nykypäivän työn vaa-
timuksia ja erityistehtäviä monessakaan kunnassa. 
 
Hoitoaikakertoimet ja erityisen tuen kertoimet samassa lapsiryhmässä aiheuttavat yhä ongelmia ryhmää 
muodostettaessa. Lapsiryhmistä muodostuu helposti liian isoja suhteessa lasten tarpeisiin ja erityiseen 
tukeen.  
 
OAJ:n ja LTOL:n valtuustovaalit käytiin vuoden alussa. Pohjois-Pohjanmaalta valittiin OAJ:n valtuustoon; 
Susanna Haapsamo (OPY), Annukka Hulkkonen (OPY), Anitta Pakanen (OPY, LTOL). LTOL valtuus-
toon; Ulla-Maria Bergman (OPY), Susanna Haapsamo (OPY), Annukka Hulkkonen (OPY), Tarja Manki-
nen (OPY). Susannan tultua valituksi Kainuun – ja Pohjois-Pohjanmaan vaalipiirin edustajaksi   LTOL:n 
hallitukseen, valtuustopaikan sai Eija Alatarvas. Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtajaksi valittiin 
Anitta Pakanen.  
 
Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Keskeisiä muutoksia laissa olivat nimikkeet, kelpoisuu-
det ja henkilöstörakenteen kehittäminen. Lastentarhanopettaja nimike muuttui varhaiskasvatuksen opet-
tajaksi.  
Siirtymäsäännöksillä turvataan esimerkiksi kouluihin hakeutuneiden oikeus opettaja nimikkeeseen. En-
nen 31.7.2023 sosionomiksi valmistuneet ja lastentarhanopettajan pätevyyden saaneet, voivat halutes-
saan käyttää varhaiskasvatuksen opettaja nimikettä. Johtajilla siirtymäsäännökset ulottuvat vuoteen 
2030. Jatkossa johtajilla on kasvatustieteen maisterin koulutus. 
 
Jaoksen nimi päätettiin muuttaa seuraavan vuoden (2019) alusta uuden varhaiskasvatuslain mukaisen 
nimikkeiden muutosten myötä Varhaiskasvatus jaokseksi; VAKA jaos. 
 
Osa kunnista otti käyttöön maksuttoman varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille. Tavoitteena oli nostaa osallis-
tumisastetta ja kehittää pitkäjänteisesti varhaiskasvatusta.  
 
KVTES:iin saimme uudet palkkahinnoittelukohdat. 
Varhaiskasvatusyksikön johto- ja esimiestehtävät  (05VKA020) 
Päiväkodin johtaja, vastaava lastentarhanopettaja 
Varhaiskasvatuksen asiantuntijatehtävät (elto) (05VKA042) 
Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät  (05VKA044) 
 

 



Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluaika muuttui suunnittelu, arviointi ja kehittämisajaksi (SAK-työ-
aika). Opettajien työajasta se on vähintään 13%. Ajan sijoittaminen työvuoroihin on puhututtanut paljon 
ja se vaatiikin päiväkodin johtajalta vahvaa pedagogista näkemystä. SAK-työajasta on tehty kyselyitä 
mm. OAJ Oulun paikallisyhdistyksen oma kysely valtakunnallisten lisäksi.  
 
Osana Ei Leikkirahaa –kampanjaa moni varhaiskasvatuksen opettaja jätti esimiehelleen pyynnön korot-
taa palkkaa. Kyse oli kansanliikkeestä, jota OAJ ja LTOL olivat osaltaan tukemassa. Palkankorotusesi-
tykset eivät olleet osa virallista sopimusneuvottelujärjestelmää. Kampanja ei tuottanut tulosta Pohjois-
Pohjanmaan alueella. 
 
Lokakuussa alueyhdistys järjesti Varhaiskasvatusillan, jossa puhujana oli OAJ:n erityisasiantuntijana 
Kirsi Sutton. Käsittelimme illassa uutta varhaiskasvatuslakia. Tilaisuus oli suosittu ja sai hyvää palautetta.  

 
Vuosi oli tapahtumarikas ja vaati paljon edunvalvontatyötä yhdistyksiltä ja luottamusmiehiltä. 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
  



OAJ POHJOIS-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.–31.12.2020 
 

Yleistä  
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys on yhdistysten yhdistys, jonka toiminnassa painotetaan alueel-
lista vahvaa edunvalvontaa, vaikuttamista ja koulutusta. Yhdistys vastaa alueellisesta ja maakunnalli-
sesta edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin edunvalvonta- ja sopimusoikeuksin jäsentensä osalta. Sen 
lisäksi yhdistys antaa tarvittaessa neuvottelutukea ja taloudellista neuvottelutukea jäsenilleen. Yhdistys 
hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen 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 kaik-
kia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Rakennamme toimintaamme ennakkoluulottomalla ja aloitteelli-
sella otteella sekä pyrimme olemaan alueella keskeinen koulutuspoliittinen toimija, joka vahvistaa alueen 
tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella. 
 
Yhteistyöverkosto 
 
Alueyhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen opetusalan työnantajien, kuntien, maakunta-
liiton, alueen kansanedustajien, OAJ:n opettaja- ja paikallisyhdistysten, yliopiston ja opettajaksi opiske-
levien, senioriopettajien, sekä AVI:n kanssa opetushenkilöstön parhaaksi. Koulutuspoliittista vaikutta-
mista pyritään edelleen lisäämään eri toimijoiden suuntaan. Alueyhdistys vaikuttaa aktiivisesti koulutus-
politiikkaan hyödyntäen toimiston tuottamaa materiaalia ja luo hyvät yhteistyösuhteet alueen mediaan. 
Alueyhdistys tukee ja kouluttaa opettaja- ja paikallisyhdistyksiä niiden koulutuspoliittisessa vaikuttami-
sessa. Alueyhdistys tuo esiin tietoa aluekohtaisista kehittämistarpeista ja erityispiirteistä. 
 
Yhteistapaamisia järjestetään yhdessä Lapin ja Kainuun alueyhdistysten kanssa ja yhteistyötä pohjoisten 
alueyhdistysten kesken pyritään edelleen kehittämään ja syventämään. Tuomme tekemäämme työtä 
jäsenyhdistyksille ja jäsenille näkyväksi. Alueyhdistyksen toimijat osallistuvat mahdollisimman moneen 
jäsenyhdistyksen vuosikokoukseen yms. tapahtumaan. Alueyhdistys osallistuu kaikkeen avoimeen, ar-
vostavaan ja yhdessä tekemiseen koulutuksen ja kasvatuksen asian edistämiseksi eri puolilla.  
 
Opiskelijat ja työuransa alussa olevat pyritään ottamaan alueyhdistyksen toimintaan aktiivisesti mukaan. 
On tärkeää, että opettajaksi opiskelevat kokevat järjestön jäsenyyden ja järjestötoiminnan tärkeänä 
osana työelämää ja sen vaatimuksia. 
 
Toiminta 
 
Syksyllä 2019 kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat siirtymässä tai siirtyneet vuosityöaikaan ja 
tätä muutosta alueyhdistys seuraa ja tukee jäsenyhdistystensä kautta. Alueyhdistys on näissä muutok-
sissa aktiivinen toimija ja pyrkii omalta osaltaan opastamaan ja neuvomaan yhdistyksiä ja niiden toimi-
joita prosessissa. Järjestämme koulutusta luottamusmiehille ja muille toimijoille sekä pidämme tiivistä  
yhteyttä työnantajan edustajiin erityisesti kevään 2020 aikana. 
 
Varhaiskasvatuksen keskeinen ongelma alueella on pätevien varhaiskasvatuksen opettajien puute. 
Alueyhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että varhaiskasvatuksen opiskelijapaikkojen 
määrä pysyy vähintäänkin nykyisellä tasolla ja jopa kasvaisi, jotta lain tuomiin rekrytointihaasteisiin voi-
taisiin alueella vastata. Painopistealueena on myös yksityisen varhaiskasvatuksen ja sen toiminnan seu-
rannan tehostaminen ja jäsenhankinta.  
 
Alueemme useissa kunnissa talouden ongelmat näkyvät opetuksen rahoituksessa. Valitettavasti näyttää 
siltä, että myös lomautukset ovat tulossa takaisin kuntien säästötoimenpiteenä.  Alueyhdistys toimii yh-
teistyössä paikallisyhdistysten kanssa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja kasvatuksen edellytysten tur-
vaamiseen ja koulutuksen resurssoinnin riittävyyteen sekä lomautusten torjumiseen. Pienten yhdistysten 
olisi useissa tapauksissa suotavaa yhdistyä ja miettiä edunvalvonnan järjestämistä yhteisesti. Se toisi 
toimintaan laajemmat toimija- ja talousresurssit, mikä loisi mahdollisuuden luottamusmiestoiminnan ke-
hittämiseen.  
 
 
 
 



Edunvalvonta  
 
Yhdistys huolehtii edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin sopimusvaltuuksin. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä 
työnantajiin, kunnallisiin päättäjiin, kansanedustajiin ja aluehallinnon vaikuttajiin. Yhdistys tekee aloitteita 
ja antaa lausuntoja edunvalvonta-asioissa. Yhdistys perehtyy opetusalan virka- ja työehtosopimuksiin ja 
ryhtyy tarvittaessa niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhdistys seuraa maakunnallista koulutuspolitiik-
kaa ja pyrkii vaikuttamaan sen kehittämiseen sekä seuraa kunta- ja palvelurakenteen sekä koulutusra-
kenteiden muutoksia ja pyrkii turvaamaan henkilöstön aseman muutosten yhteydessä. 
 
OAJ:n alueasiamiehenä toimii Ville Tertsunen. Alueasiamies toimii OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueella 
sopimusedunvalvojana ja koulutuspoliittisena vaikuttajana. Hän edustaa koko alueyhdistyksen jäsenkun-
taa ja on kaikkien jäsenryhmien käytettävissä. 
  
Alueyhdistys panostaa vaativiin edunvalvontatilanteisiin varautumalla järjestämään koulutus- ja tiedotus-
tilaisuuksia tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Alueyhdistys koordinoi alueellaan tehtyjä paikallisia so-
pimuksia ja pyrkii siihen, että hyvät käytänteet ja sopimusmallit tulevat alueella tietoon ja käyttöön. Edun-
valvonnasta vastaa puheenjohtaja, alueasiamies ja edunvalvontatiimi. Edunvalvontatiimillä on oma toi-
mintasuunnitelma.  
 
Koulutus 
  
Yhdistys tarjoaa koulutusta sekä aktiivitoimijoille että jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. Koulutus on laa-
dukasta, kohdennettua ja oikea-aikaista ja se vastaa muuttuvan kentän tarpeisiin.  Etäkoulutuksen mah-
dollisuuksia pyritään hyödyntämään tehokkaasti.  
 
Koulutuksella lisätään järjestötoiminnan tuntemusta ja edunvalvontavalmiuksia alueellisella ja paikalli-
sella tasolla. Järjestö- ja edunvalvontakoulutuksen ohella alueyhdistys järjestää myös opettajan työssä-
jaksamista edistävää ja työnhallintaan liittyvää koulutusta. Koulutusta kohdennetaan sekä järjestöaktii-
veille, työsuojeluvaltuutetuille että muille jäsenille. Yhdistys järjestää koulutusta myös opettajiksi valmis-
tuville. Koulutustiimillä on oma toimintasuunnitelma.  
 
Jaostoiminta  
 
Alueyhdistyksen jaosten kokoukset ovat avoimia kaikille alueen opettajille.  Jaosten tehtävänä on val-
mistella hallituksessa käsiteltäviä asioita ja lisäksi ne tarjoavat foorumin keskustelulle kunkin opettaja-
ryhmän ajankohtaisille asioille. Jaoksilla on omat toimintasuunnitelmat.  
 
Tiedotustoiminta  
 
Tiedottamisesta vastaa tiedotustiimi, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja sekä toimistosihteeri 
Päivi Pyky.  
  
Sisäisestä tiedottamisesta jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille vastaavat sihteeri ja tiedottaja hallituksen, 
tiimien ja toimikuntien kanssa. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtajat sekä alueasiamies yhdessä. Tärkeänä ja ajan tasalla olevana tiedotuskanavana toimivat 
yhdistyksen Internet-sivut osoitteessa www.oajpohjoispohjanmaa.fi ja sitä tukevat yhdistyksen Face-
book-sivut. 
 
Talous  
 
Yhdistyksen taloutta hoidetaan vahvistettuun toimintasuunnitelmaan perustuvan talousarvion puitteissa.  
 
 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 



Edunvalvontatiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Edunvalvontatiimi vastaa alueen edunvalvonnan ja YT-toiminnan toteuttamisesta yhdessä hallituksen, 
puheenjohtajiston ja alueasiamiehen kanssa. Tiimin tehtävänä on tarjota neuvontapalvelua ja neuvotte-
lutukea luottamusmiehille, työsuojelutoimijoille ja muille yt-henkilöille, yhdistyksille ja tarvittaessa myös 
yksittäisille jäsenyhdistysten jäsenille. Tiimi tekee myös tarvittaessa kannanottoja ja tutkintapyyntöjä. 
Tiimi osallistuu edunvalvontakoulutusten ja koulutuspoliittisten vaikuttamistilaisuuksien suunnitteluun. 
Tiimin jäsenet toimivat tarvittaessa oman alansa tilaisuuksissa kouluttajina. Tiimi kokoontuu keskimäärin 
kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan tiimin vetäjän kutsusta.  
 
Painopistealueet 2020 
 

- Kevään 2020 sopimusneuvottelut ja niiden seuraukset alueella 
- Varhaiskasvatuslaki ja sen noudattaminen 

- Varhaiskasvatuksen opettajan työehtojen noudattaminen kunnissa; erityisesti sak-työaika 
- Perusopetuksen opettajien YS-aika 
- Peruskoulun vuosityöaikakokeilut 

- Uuden lukiolain toimeenpano, LOPS 2021 
- Ammatillisen koulutuksen reformi, sen toteutus ja vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla 
- Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaika 

- Korkeakouluvisio 
- Korkeakoulujen yhteistyö 
- Alueellinen työsuojeluyhteistyö 

- OAJ:n työhyvinvointivuosi 
- Tiimin jäsenten jalkauttaminen yhdistyksiin 

 
 
Koulutustiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
  
Koulutustiimi, johon kuuluvat alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiamies, koulutussihteeri ja toimisto-
sihteeri, suunnittelee ja järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia alueyhdistyksen jäsenille ja paikallisyhdis-
tysten toimijoille. Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita ja muita toimijoita koulutusten suunnittelussa ja 
toteuttamisessa.  
 
OPI-20 koulutuspäivät järjestetään 31.1.–1.2.2020 Oulussa. 
  
Koulutustilaisuus uusille puheenjohtajille ja sihteereille sekä pääluottamusmiehille pyritään järjestämään 
helmi-maaliskuussa. 
 
Helmi-maaliskuulla järjestetään eläkekoulutus Oulussa ja mahdollisuuksien mukaan Ylivieskassa tai Ni-
valassa. 
 
Maalis-huhtikuussa pyritään järjestämään Jatko-NOPE koulutus henkilöille, jotka ovat käyneet NOPE-
koulutuksen alle viisi vuotta sitten. 
 
Alueellisesti järjestettävät luottamusmiesten neuvottelupäivät 20.–21.4.2020 Oulussa. 
 
Huhti-toukokuussa järjestetään perinteiset OAJ-infot varhaiskasvatuksen-, luokan- ja aineenopettajiksi 
opiskeleville kullekin ryhmälle erikseen.  Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ammatillisten ai-
neiden opettajiksi opiskeleville oma infotilaisuus.  
    
Koulutustiimin jäsenet tarvittaessa ovat mukana alueellisen YT-koulutuksen järjestelyissä, jotka järjeste-
tään 23.–24.9.2020 Rokualla. 
 
Lakikoulutus tai Opettajan vastuut ja velvollisuudet -koulutustilaisuus järjestetään helmi-maaliskuussa 
Oulussa ja esim. Ylivieskassa tai Kuusamossa. Tämän koulutuksen yhteydessä pyritään järjestämään 
myös koulutustilaisuuksia paikallisyhdistysten pääluottamus- ja luottamusmiehille. 
 



Tarpeen tullen koulutustiimin jäsenet toimivat apuna eri jaosten järjestäessä koulutusta omille yhteisöil-
leen.  Vuoden mittaan pyritään myös järjestämään muutamia luentotilaisuuksia erilaisista koulutukseen, 
kasvatukseen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista.  
 
 
YLL-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
YLL-jaos edustaa omien jäsentensä osalta Oulun yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökuntaa pl. nor-
maalikoulun opettajia. Jaos edustaa YLL:läisten jäsenten kantoja alueyhdistyksen suuntaan sekä tuo 
jäsentensä tietoon alueen ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotuksia. 
 
Edunvalvonnassa jaos toimii yhteistyössä yliopiston muiden JUKO:laisten henkilöstöjärjestöjen kanssa. 
Jaoksen toimijat pyrkivät edustumaan mahdollisimman monipuolisesti yliopiston eri hallintoelimissä sekä 
toimimaan muiden järjestöjen ja jaosten kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä hallinnon/työnantajan suun- 
taan tullaankin terävöittämään entisestään muiden järjestöjen kanssa. 
 
Erityinen painopiste edunvalvonnassa 2020 tulee olemaan toimintaympäristön muutos Oamkin muutta-
essa Linnanmaan kampukselle. Yliopiston ja Oamkin yhteisten opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
kiinnitetään huomio. Myös muita palveluja yhdistetään ja niiden vaikutusta seurataan. 
 
Jaoksen toiminta rahoitetaan alueyhdistyksen toimesta. Jaoksen toiminta tapahtuu yksinomaan Oulussa. 
 
 
Ammatillisen jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Ammatilliseen jaokseen kuuluvat kaikki OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ammatillisten jä-
senyhdistysten edustajat sekä alueyhdistyksen hallituksessa toimivat varsinaiset ja varajäsenet sekä alu-
een ammatilliset OAJ:n valtuutetut. 
 
Ammatillisen jaoksen tarkoituksena on tiivis yhteydenpito alueyhdistyksen alueella toimivien ammatillis-
ten opettajayhdistysten kesken, jotta voidaan muodostaa esim. ammatillisten opettajien kanta ajankoh-
taisiin asioihin. 
 
Jaos järjestää vuoden aikana ammatillisten luottamusmiesten tapaamisen ja muuta koulutusta tarpeen 
ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. 
 
Jaos kokoontuu vuoden aikana tarvittavan määrän, ainakin kerran kevätlukukaudella ja kerran syysluku-
kaudelle. Myös sähköpostikokoukset ovat mahdollisia. 
 
Muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa nopeita kannanottoja varten pidetään yhteyttä paikallisyhdistysten 
ja paikallisyhdistyksettömien jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja alueyhdistyksen toimijoiden kesken en-
tistä aktiivisemmin. 

 
 
YSI-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
YSI-jaos edustaa yleissivistäviä opettajia OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. Jaoksen kautta 
ysiläiset opettajat voivat tuoda mielipiteensä ja ajatuksensa alueyhdistyksen hallituksen tietoon. Lisäksi 
YSI-jaos tarjoaa keskustelufoorumin kaikelle ajankohtaiselle ysiläisten yhdistysten edunvalvonnassa, 
koulujen arjessa, koulutustarpeissa jne. Näin yhdistykset voivat jakaa omia hyviä käytänteitään.  
 
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.  
 
Vuodelle 2020 on tarkoitus kartoittaa yhdistysten toiveita ja tarpeita YSI-jaoksen toiminnalle ja monipuo-
listaa toimintamalleja niiden mukaan.  
 
Toimitaan laaditun A-vaalipiirisopimuksen mukaisesti Lapin ja Kainuun ysiläisten kanssa. 



VAKA-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

VAKA-jaos edustaa varhaiskasvatuksen opettajia OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. Jaoksen 
kautta opettajat tuovat asioitaan alueyhdistyksen hallituksen tietoon. Jaos pyrkii lisäämään alueella tietoa 
varhaiskasvatuksesta. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen lait ja säädökset vaikuttavat kuntien päätök-
siin ja siten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.  

Jaoksen kokouksiin voi osallistua jäseniä kaikista jäsenyhdistyksistä. VAKA-jaos kokoontuu ennen 
alueyhdistyksen hallituksen kokouksia valmistelemaan kokoukseen meneviä ja muita ajankohtaisia asi-
oita. Kaksi kertaa syys- ja kevätkaudella. 

VAKA-jaoksen tiedottamisesta vastaa jaoksen vetäjä yhteistyössä OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdis-
tyksen puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsenten kanssa. Jaoksen yhteysopettajista on koottu sähkö-
postilista, jonka kautta kokouskutsut sekä kokousten muistiot lähetetään jäsenille. Kokousajat ovat näh-
tävissä OAJ Pohjois-Pohjanmaan internetsivuilla. Sivuilta löytyy myös kaikille yhdistyksen jäsenille tar-
koitetut koulutukset ja tapahtumat. 

 
 
  



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.oajpohjoispohjanmaa.fi/

