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Valtakirjojen tarkistaminen päättyy klo 17.00 
 
18.00 OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokous 
 

Paikka Webex-etäyhteydellä 
 
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 Ari-Pekka Sirviö 
avasi kokouksen klo 18.04. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Sääskilahti ja sihteeriksi Mika Haapakoski. 

 
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Kaisto ja Pekka Pieskä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi 
Pyky ja Marja-Liisa Pietiläinen. 
 

 4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Kokous todettiin sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pai-
kalla oli 74 edustajaa 22 yhdistyksestä. Puhe ja läsnäolo-oikeus myönnettiin lisäksi Ari-
Pekka Sirviölle, Päivi Pykylle, Ville Tertsuselle, Marja-Liisa Pietiläiselle ja Juha Iisakalle. 

 
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
 

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
II Varsinaiset kokousasiat 
 

6. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisen kalenteri-
vuoden 2019 toiminnasta. 

 
Hyväksyttiin hallituksen laatimat toimintakertomukset vuoden 2019 toiminnasta. 

  
7. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta 2019 ja toi-

minnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Esitetään viime vuoden 
ylijäämän lisäämistä pääomaan. 

 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli vuoden 
2019 tilit, jonka jälkeen läpikäytiin toiminnantarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpää-
tös ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen 
vuoden 2019 ylijäämä 30470,74e lisättiin pääomaan. 
 

  



8. OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen sääntöjen muuttaminen  
 15 § osalta  
  
 15 § Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 14 jäsentä. Jo-

kaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
  
 Hallitus valitsee keskuudestaan neljä (4) varapuheenjohtajaa. 
 
 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalen-

terivuotta. 
 
 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
9.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi 2021. 
 
 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokous- 

palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seu-
raavaksi kalenterivuodeksi 2021. 
 
Hallituksen kokouksiin kutsusta osallistuville alueyhdistyksen jäsenille 
maksetaan 45,09 € /kokous sekä matkakorvaukset Verohallinnon oh-
jeen mukaan. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen 
mukaan. 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
11. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä 

kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2021. 

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

 
12. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 

2021. 
 
 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



 
13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilö-

kohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2021–
2022. 

 
 Valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle pykälän 8. mukaisesti seu-

raavat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kah-
deksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2021 ja 2022. 
 

 
Uudet hallituksen jäsenet   Uudet varajäsenet 
 
YSI-JAOS 
Katri Kanniainen-Risto: Siikajoen py  Anne Heilala-Tervo: Siikajoen py 
Miikka Mattila: Tyrnävän py  Toni Väyrynen: Muhoksen py 
 
OAO-JAOS 
Anna Ontero: AO   Tarja Jaatinen: AO 
Ari Hannus: AO   Mirva Peltokorpi: AKOL  
  
VAKA-JAOS 
Virpi Lipsonen: Liminganseudun py  Tuija Halonen: Liminganseudun py 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus vuodelle 2021  
 
Hallituksen jäsen   Varajäsen 

 
YSI-JAOS 
Markku Maaranto: Liminganseudun py  Manu Vähäsalo: Kempeleen py 
Katri Kanniainen-Risto: Siikajoen py  Anne Heilala-Tervo: Siikajoen py 
Heli Hartikka: Utajärven py  Milla Savilampi: Siikalatvan py 
Miikka Mattila: Tyrnävän py  Toni Väyrynen: Muhoksen py 
Antti Juntunen: Pyhäjoen py  Olli Kaisto: Raahen py 
Riitta Rautio: Oulaisten ja Merijärven py  Antti Pekkala: Kärsämäen py 
Jouni Paananen: Sievin py   Jaana Matikainen: Ylivieskan py 
Jyrki Määttä: Nivalan py   Marianna Hyvönen: Reisjärven py 
Simo Kaarre: Pudasjärven py  Tuulikki Hentilä: Kuusamon py 
 
OAO-JAOS 
Vesa Muikkula: SKO   Juha-Pekka Sillanpää: AO 
Anna Ontero: AO   Tarja Jaatinen: AO 
Ari Hannus: AO   Mirva Peltokorpi: AKOL  
Ari-Pekka Sirviö: AO   Liisa Kiviniemi: AO 

 
VAKA-JAOS 
Virpi Lipsonen: Liminganseudun py  Tuija Halonen: Liminganseudun py 

 
YLL-JAOS 
Outi Ylitapio-Mäntylä: YLL   Maija Saviniemi: YLL 

  



 
14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 2021 tilejä ja hallintoa. 
  
 Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tuovi Pasma ja Pekka Pieskä, 

heidän varatoiminnantarkastajikseen Vesa-Matti Sarenius ja Erkki Eilola. 
 

III Muut asiat 
 

 15. Kokouksen päättäminen 
 

 Puheenjohtaja Minna Sääskilahti päätti kokouksen kello 19.24. 
 
 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
 
 
  Minna Sääskilahti  Mika Haapakoski 

puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
  Olli Kaisto   Pekka Pieskä 
  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 9  

 

1. YLEISTÄ 
 

Alueyhdistys on toiminut aktiivisesti sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa mukaan. Se on pi-
tänyt yhteyttä työnantajiin, Pohjois-Pohjanmaan liittoon, AVIn, alueen kansanedustajiin sekä 
mediaan ja osaltaan vaikuttanut 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, jäsenyhdis-
tyksille ja niiden jäsenille, että järjestänyt kulttuuri- ja liikuntatoimintaa huomioiden eri opettaja-
ryhmät sekä alueyhdistyksen 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 mak-
samalla huoneiston kuluja OAJ:n omistusosuuden (50 %) mukaan. 
 
2. ARVOT 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan toiminnan ja vaikuttamistyön pohjana ovat seuraavat arvot: yhteisöl-
lisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulli-
seen yhdessä tekemiseen ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 
 
3. TOIMINTA 
 
Vuoden 2019 aikana monen alueemme kunnan talous heikkeni. Valtion toimet, erityisesti julki-
sen sektorin verouudistus, hankaloittivat kuntatalouden hallintaa. Myös yritysten talousluvut ja 
odotukset oman taloutensa suhteen heikkenivät. Pohjois-Pohjanmaan kunnista suurin osa kärsii 
väestötappiosta osittain alhaisen syntyvyyden ja osittain muuttoliikkeen seurauksena. Tämä ai-
heuttaa ongelmia palveluiden järjestämiseen ja rapauttaa kuntien elinvoimaa. Väestön ikäänty-
minen ja alueemme korkea sairastavuus lisäävät osaltaan kuntien menoja. Erikoissairaanhoidon 
kustannukset ovat karanneet monen kunnan osalta jo kestämättömän suuriksi. Kun näitä kuluja 
katetaan, se heijastuu väistämättä myös kuntien kykyyn järjestää laadukasta varhaiskasvatusta 
ja opetusta. 
 
Alueyhdistys toimi aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan eri yhteistyötahojen kanssa. 13.5. tavattiin 
AVIn toimialajohtaja Veijo Kosola ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen. Tapaamisen aiheina 
olivat alueen kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstönmitoitusohjeet, tilamitoitus sekä työn kuor-
mittavuus. Alueen kansanedustajien suuntaan yhteydenpito on ollut toimimattoman yhteyskan-
sanedustajan vuoksi hankalaa. Yhteyttä on pidetty suoraan yksittäisiin kansanedustajiin. 
  
Alueyhdistys pyrki vaikuttamaan positiivisesti opettajien jaksamiseen ja ammatin arvostukseen. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisen Hyvä opettaja -tunnustuksen saajaksi valitsi näyttelijä 
Satu Tuuli Karhu oululaisen opettajan Raija Veijolan. Tunnustus luovutettiin saajalle OPI20-päi-
villä. Tunnustuksen myötä sen saaja sekä tunnustuksen myöntänyt Kainuun alueyhdistys sai 
runsaasti positiivista medianäkyvyyttä. 1.6. alueyhdistys järjesti opettajille Karttakepin katkojai-
set Uudella Seurahuoneella. Tapahtumassa esiintyi Last Tear, Rat Boogie sekä pääesiintyjänä 
Happoradio. Loppuun myytyyn tapahtumaan osallistui noin 700 henkeä. Alueyhdistys järjesti 
vuoden 2019 aikana yhden Kiila-kuntoutuksen yhdessä Rokua-kuntoutuksen kanssa, joka oli 
suunnattu perusopetuksen opettajille. 
 
A-vaalipiirin alueyhdistysten PA-päivät järjestettiin 14. – 15.2. Rukalla. Asialistalla oli alueellisten 
LM- ja YT-päivien suunnittelu, yhteistyön syventäminen sekä kehittäminen. Pohjoisten alueiden 
syysneuvottelupäivät järjestettiin Katinkullassa 6. – 7.9. Neuvottelupäiville osallistuivat työvalio-
kunnat, hallitukset, toimijat ja valtuutetut. OAJ:stä päivillä oli puhumassa Eila Urpilainen. 
 



4. HALLINTO 

4.1. Vuosikokous 

 

Alueyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 28.11.2019 Limingassa 
Liminganlahden koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Virpi Lipsonen ja ennen varsinaista 
kokousta tutustuimme Liminganlahden koulun uusiin tiloihin. 
 
Kukin jäsenyhdistys sai valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jo-
kaista alkavaa 50 jäsentään kohti. Äänivaltaisia kokousedustajia yhdistyksen alueella oli yh-
teensä 168. Vuosikokoukseen osallistui 113 kokousedustajaa ja 5 alueyhdistyksen toimijaa. Ko-
kouksessa valittiin alueyhdistykselle uusi puheenjohtaja. Valituksi tuli Oulun ammattikorkeakou-
lun journalismin lehtori Ari-Pekka Sirviö. 
 

4.2. Hallitus 

 
Alueyhdistyksen hallintoa hoiti sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon kuului puheenjohtaja ja 
18 jäsentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa 30.1., 28.3., 13.5., 12.9., 31.10. ja 12.12. 
 
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:    
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  
Lauri Kiviniemi Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii-

Vaala 
Henri Hand Iin py 

Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki  Antti Juntunen Pyhäjoen py 
Riitta Rautio Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Antti Pekkala Kärsämäen 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 Tarja Jaatinen AO  
Ari Hannus AO  Mirva Salokorpi AKOL  
Liisa Kiviniemi  AO Ari Korhonen TOOL 
    
VAKA – JAOS:    
Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 
Annukka Hulkkonen Oulun py Tarja Mankinen Oulun py 
 

YLL – JAOS: 
   

Outi Ylitapio-Mäntylä YLL Maija Saviniemi YLL 
 

  



Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja Juha Iisakka    Susanna Haapsamo LTOL 
tiedottaja Päivi Pyky    Annukka Hulkkonen LTOL 
koulutustiimin vetäjä Marja-Liisa Pietiläinen    Anitta Pakanen LTOL 
hyvinvointitiimin vetäjä Tuovi Pasma    Jari Jokinen OAO 
alueasiamies Ville Tertsunen    Tuovi Pasma OAO 
sihteeri Mika Haapakoski    Mirva Salokorpi OAO 
    Jouko Arvo YSI 
Muut    Tuulikki Hentilä YSI 
Soolin aluetoimija Emmi Turpeinen     Olli Kaisto YSI 
Soolin aluetoimija Tiia Karhu 12.9.2019 kokouksesta alkaen 
AO:n puheenjohtaja Jouko Karhunen 

   Katariina Kattelus 
   Timo Kettunen 

YSI 
YSI 

YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen    Pekka Pieskä YSI 
KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala    Jani Siirilä YSI 
    Juhani Törmi YSI 
    Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

 
   

4.3. Toimihenkilöt 

 

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

4.4.  Yhteyshenkilöt  

  
Työsuojeluyhteyshenkilö Tuovi Pasma  
KLL/opettajaliikunta   Johanna Korkala 
KLL                                                     Esa Suhonen 
 
Puheenjohtajisto: 
Yhdistyksen puheenjohtajisto koostuu yhdistyksen puheenjohtajasta ja neljästä varapuheen- 
johtajasta. Yhdistyksen hallitus nimeää varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan jaosten esitys-
ten mukaan.  
 
Vuonna 2019 puheenjohtajistoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Eilola, varapuheenjohtajat 
Riina Kuuselma YSI, Vesa Muikkula OAO, Annukka Hulkkonen VAKA ja Outi Ylitapio-Mäntylä 
YLL. 
 
Puheenjohtajisto on osallistunut yhdistyksen kokouksien valmisteluun, valmistellut tapaamisia 
ja neuvotteluja sekä edustanut yhdistystä tapaamisissa ja neuvotteluissa. 
 



Edunvalvontatiimin toimintakertomus 2019 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan edunvalvontatiimin edunvalvontatyötä on tehty yhteistyössä alueyh-
distyksen hallituksen sekä alueen luottamusmiesten, yhdistysten puheenjohtajien ja työsuojelu-
valtuutettujen kanssa. 
 
Ammatillisen koulutuksen sektorilla tiimissä on seurattu ammatillisen koulutuksen reformin vai-
kutuksia sekä vuosityöajan käyttöönottoa ja soveltamista. Raahen koulutuskuntayhtymän 
kanssa jatkettiin edellisenä vuonna aloitettuja tapaamisia ja järjestettiin toukokuussa toinen vuo-
sityöajan seurantatilaisuus. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU otti vuosityöajan käyttöön 
lukuvuoden alussa ja yhtymän johto tavattiin vuosityöajan tiimoilta marraskuun alussa. Molem-
piin tapaamisiin saatiin mukaan OAJ:n työmarkkina-asiamies Minna Vakkuri. Muiden ammatil-
listen oppilaitosten asioista on keskustelua käyty luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
välityksellä. 
 
Varhaiskasvatuksen osalta keskustelua on edelleen aiheuttanut kuntien kirjavat käytännöt sopi-
musten ja varhaiskasvatuslain tulkinnassa. Pääluottamusmiehiä on opastettu mm. johto- ja esi-
miestehtävien palkkauksessa ja varhaiskasvatuksen opettajien työaikamääräyksissä. 
 
Yleissivistävien opettajien pääluottamusmiesten kanssa on jatkettu säännöllisiä tapaamisia. 
Vuonna 2019 tapaamisia järjestettiin neljä.  
 
Korkeakoulujen osalta on seurattu Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston toiminnan 
yhdistymistä. 
 
Alueen työsuojeluverkosto on saatu kattavaksi ja siinä on mukana 32 työsuojeluvaltuutettua. 
Koulutuksen lisäksi verkostossa jaetaan kokemuksia ja annetaan neuvoja. Yhteinen koulutus 
järjestettiin 1.10. 
 
Tiimin vetäjänä alueasiamies on ollut yhteydessä alueen toimijoihin sähköpostitse. Tiimin jäse-
net 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 työsuojeluasioita. Tiimin jäsenet ovat neu-
voneet ja auttaneet yhteydenottajia oman asiantuntemuksensa mukaan. Yksittäisten opettajien 
yhteydenotot ovat liittyneet sopimustulkintoihin ja paikalliseen edunvalvontaan. Tiimin jäsenet 
ovat myös käyneet kouluttamassa paikallisyhdistysten jäseniä. 
 
Tiimi on kuluneena vuonna ollut mukana koulutustarpeiden kartoituksessa ja koulutusten sisäl-
töjen ja ohjelmien suunnittelussa sekä vaikuttamistapahtumien suunnittelussa. 
 
Alueasiamies on toiminut tiimin kokoonkutsujana ja vetäjänä. Alueasiamies on toiminut myös 
yhteydenottojen perusteella tehtävien jakajana. 
 
Tärkeänä tehtävänä tiimillä on myös tiedon ja kokemusten jakaminen tiimin jäsenten kesken. 
 
Edunvalvontatiimin jäseninä vuonna 2019 ovat toimineet  
PLM Katariina Kattelus (OVTES ysi) 
PLM Pekka Pieskä (OVTES ysi, KVTES) 
PLM Jouko Karhunen (AVAINOTES, 31.7.asti) 
PLM Ulla Virranniemi (AVAINOTES, 12.9. alkaen)  
PLM Juha Karlström (OVTES, KVTES, ammatilliset, 31.7. asti) 
PLM Keijo Kivioja (OVTES, KVTES, ammatilliset, 31.10. alkaen) 
LM Eija Salmi (KVTES, varhaiskasvatuksen opettajat) 
LM Mirva Salokorpi (OVTES, ammatilliset, Yksityisen opetusalan TES, Ammatillisten aikuiskou-
lutuskeskusten TES, SIVISTA, 31.7. asti) 
LM Hannu Heikkinen (Yliopistojen ja harjoittelukoulujen TES, SIVISTA) 
TSV Tuovi Pasma (Työsuojelu, TS-yhteyshenkilö) 
Alueasiamies Ville Tertsunen 



 
Tiimi on kokoontunut 2019 viisi kertaa. Kokoontumisten lisäksi on käyty sähköpostikeskustelua. 

 

Koulutustiimin toimintakertomus 

Vuoden 2019 koulutustoiminta oli hyvin vilkasta ja monipuolista. Vuoden aikana järjestettiin eri-
laisia koulutuksia eri puolilla aluettamme 37 kappaletta ja niihin osallistui yhtensä 984 henki-
löä.  Koulutuksien suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat alueasiamies Ville Tertsunen, 
alueyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Eilola ja koulutussihteeri Marja-Liisa Pietiläinen. Käytän-
nön järjestelyistä vastasi toimistosihteeri Päivi Pyky. 
 
Pohjois-Suomen Opettajapäivät 2020 tapahtuman suunnittelua jatkettiin tänä vuonna. Suunnit-
telusta vastasi OPI20 järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Kai Lotvonen. Toimikun-
nan muut jäsenet olivat Helena Aro, Erkki Eilola, Juha Iisakka, Kaisu Jussi-Pekka, Heikki Karp-
panen, Marja-Liisa Pietiläinen, Päivi Pyky, Ari-Pekka Sirviö ja Enni-Mari Ylikörkkö. 
  
YT-päivillä oli oma suunnitteluryhmä, johon kuuluivat Teija Harju, Tuovi Pasma, Heikki Saajo-
ranta ja Ville Tertsunen. 
 

KOULUTUSTILAISUUDET 2019    

Koulutuksen nimi Paikkakunta Aika Osallistujamäärä 

Jaoskokous/ammatilliset opettajat Oulu 22.1. 9 

Hallitus Oulu 30.1. 30 

Jaoskokous/varhaiskasvatus Oulu 6.1. 25 

Jaoskokous/ YSI Oulu 23.1 10 

Paikallisyhdistysten toimijakoulutus Oulu 8.-9.2. 75 

Toiminnallista matematiikkaa alkuopettajille Oulu 11.2. 27 

Pohjoisten alueitten neuvottelupäivät  Kuusamo 14.-15.2. 8 

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Kajaani 18.-19.2. 50 

Vuosityöaika Kempele 27.2. 36 

Kalajoen paikallisyhdistys Kalajoki 12.3. 15 

Alueelliset LM-päivät Vuokatti 18.-19.3. 55 

Jaoskokous/YsI Oulu 25.3. 9 

Vaalitilaisuus Oulu 26.3. 49 

Hallitus Oulu 28.3. 30 

Valmistuvien infotilaisuus Oulu 17.4. 68 

Jaoskokous/ varhaiskasvatus Oulu 23.4. 18 

Ammatillisten luottamusmiesten koulutus Raahe 7.5. 10 

Hallitus Oulu 13.5. 30 

Vuosityöaika Kalajoki 14.5. 32 

PLM-koulutus Oulu 26.8. 10 

PLM-koulutus Haapajärvi 27.8. 10 

Syysneuvottelupäivät Vuokatti 6.-7.9. 41 

Hallitus Oulu 12.9. 30 

Jaoskokous/ YSI Oulu 24.9 9 

Jäsenilta  Taivalkoski 25.9. 9 

Jäsenilta  Ylivieska 26.9. 36 

Työsuojeluvaltuutettujen koulutus Oulu 1.10. 21 

Palkkailta Pyhäjärvi 9.10. 41 

Jaoskokous/ varhaiskasvatus Oulu 10.10 18 

Jäsenilta  Oulu 16.10. 70 

  



Jaoskokous/YSI Oulu 17.10 10 

Hallitus Oulu 31.10. 30 

Jaoskokous/ ammatilliset  Oulu 5.11 4 

Ammatillisten luottamusmiesten koulutus Oulu  5.11. 6 

PLM-koulutus Oulu 18.11. 15 

PLM-koulutus Oulainen 19.11. 8 

Hallitus Oulu 12.12. 30 

 
 
Hyvinvointitiimin toimintakertomus 2019 
 
Toimikunnan jäseninä toimivat Virpi Lipsonen (VAKA), Tuovi Pasma (OAO), Anu Porkola (YSI) 
ja Mikko Rahkola (YSI). Varsinaisia kokouksia pidettiin yhteensä 4. 
 
Toiminnan tarkoituksena on ollut edistää jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta, hyvinvoin-
tia ja kulttuurillisia kokemuksia. Tämän toteuttamiseksi on tarjottu niin liikunta- kuin kulttuurielä-
myksiä jäsenistölle järjestämällä tapahtumia itse ja sponsoroimalla osa pääsylippuhinnasta ylei-
sessä tarjonnassa oleviin tapahtumiin. Toimintaa supistettiin syyslukukaudella. Tilaisuuksia on 
järjestetty eri puolilla alueyhdistyksen toimialuetta: Kuusamossa ja Taivalkoskella, Oulussa, 
Kempeleessä, Raahessa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Tapahtumiin on osallistunut opettajia kai-
kista opettajaryhmistä useilta eri paikkakunnilta.  
 
Koillismaa 

• 22.3. Kuusamo, Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä -stand up & musiikki, 4 
osallistujaa 

• 16.2. Taivalkoski, Takinkääntäjä -esitys, 3 osallistujaa (myös muita päiviä oli tar-
jolla, mutta ei ilmoittautuneita) 

• 16.-17.11. Kuusamo, Tarhapäivä -elokuva, 9 osallistujaa 
 
Oulun eteläinen 

• 14.3. Ylivieska, Miljoonasade -konsertti, 14 osallistujaa 

• 23.3. Raahe, Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä - stand up & musiikki, 4 osal-
listujaa 

• 29.3. Raahe, Wieniläisverta -operetti, 2 osallistujaa 

• 27.3. Raahe, fatbike-tutustuminen - peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän (1) 
vuoksi 

• 25.5. Kalajoki, golftutustuminen, 10 osallistujaa 

• 3.-7.6. Raahe, tenniksen peruskurssi 4,5 h - peruuntui vähäisen ilmoittautumismää-
rän (1) vuoksi 

• 17.11. Raahe, Tarhapäivä -elokuva, 12 osallistujaa 

• 26.11. Ylivieska, Tarhapäivä -elokuva, 7 osallistujaa 
Oulu 

• 20.2. Hiihtokoulu, perinteinen - peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän (3) vuoksi 

• 26.2. The Favourite -elokuva, 46 osallistujaa 

• 27.2. Hiihtokoulu, vapaa, 10 osallistujaa 

• 13.3. Hiihtokoulu, tekniikka, 9 osallistujaa 

• 21.3. Oulun Sinfonia ja Ismo Alanko -konsertti, 50 ilmoittautui, 47 paikalla 

• 22.3. Oulun Sinfonia ja Ismo Alanko -konsertti, 50 ilmoittautui, 49 paikalla 

• 23.3. Kehonhuoltotunnit (2 x 1 h), 10 + 16 osallistujaa 

• 27.3. Fatbike-tutustuminen – peruuntui vähäisen ilmoittautumismäärän (3) vuoksi 

• 28.3. Fatbike-tutustuminen 2 h, 5 osallistujaa 

• 16.4. Fatbike-tutustuminen 2 h, 10 osallistujaa 

• 8.5. Patronen piikkareissa -stand up ja musiikki, 43 osallistujaa 

• 23., 25. ja 26.5. Golftutustumiset peruuntuivat vähäisen ilmoittautumismäärän (5,  
7, 0) vuoksi  

  



 

• 1.6. Karttakepin katkojaiset, loppuunmyyty 700 osallistujaa 

• 3.-7.6. Tenniksen peruskurssit 2 ryhmää á 4,5 h yht. 16 osallistujaa 

• 3.-7.6. Tenniksen jatkokurssit 3 ryhmää á 4,5 h, 18 osallistujaa 

• 5.10. Taidemuseon opastus, peruuntui vähäisen osallistujamäärän (5) vuoksi 

• MOP-luontoretkessä olivat mukana ainakin OAJ:n Kuusamon, Kempeleen, Oulun 
seudun ammatillisen koulutuksen, Raahen ja Vaalan py:t 

• 10.10. Fatbike-tutustuminen 2 h, 13 osallistujaa 

• 9.11. Sählyturnaus, 5 joukkuetta, 57 pelaajaa ja 5 järjestäjää 

• 19.11. Tarhapäivä -elokuva, 86 osallistujaa 
 
 
Ammatillisen jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja läpi vuoden olivat vaikuttaminen uusiutuvaan 
ammatillisen 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 2019 aikana kaksi varsinaista kokousta, joiden lisäksi kokoonnuttiin 
alueyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Jaos kokoontui järjestäytymiskokoukseen 
22.1.2019. OAO jaos kokoontui 5.11.2019 valmistelemaan Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyk-
sen vuosikokousta. Luottamusmiesten ja puheenjohtajien koulutustilaisuus vuosityöajan käyt-
töönoton kokemuksista järjestettiin työnantajatapaamisten yhteydessä Raahessa 7.5.2019 ja 
Nivalassa 5.11.2019. Alueen ammatilliset toimijat ja luottamusmiehet ovat pitäneet tiiviisti yh-
teyttä niin toisiinsa kuin työnantajiinsa.  
 
 
VAKA-jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Jaoksen nimi päätettiin muuttaa vuoden alusta uuden varhaiskasvatuslain mukaisen nimikkei-
den muutosten myötä Varhaiskasvatus jaokseksi; VAKA-jaos. 
 
VAKA -jaos on avoin keskustelupaikka varhaiskasvatukseen liittyen kaikille Pohjois-Pohjan-
maan alueen varhaiskasvatuksen opettajille. VAKA-jaos on kokoontunut 3 kertaa vuoden ai-
kana. Jaoksen vetäjänä toimi Annukka Hulkkonen.   Kokouksissa käytiin läpi seuraavan alueyh-
distyksen hallituksen kokousasioita ja tarvittaessa keskustelujen pohjalta edustajamme veivät 
varhaiskasvatuksen asioita eteenpäin edunvalvontatiimille ja alueyhdistyksen hallitukselle käsit-
telyyn.  
 
Lastentarhanopettajaliitto perustettiin 11. tammikuuta 1919. LTOL julkaisi Intomielellä – Lasten-
tarhanopettajaliitto 100 vuotta -juhlakirjan. Noin 300-sivuiseen kirjaan on koottu LTOL:n ja var-
haiskasvatuksen satavuotista historiaa sekä yli 30 järjestöaktiivin tarinat. Liiton nimi muuttuu 
syksyn valtuuston päätöksellä 1.1.2020 Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi. 
 
Varhaiskasvatuspäivää vietettiin maaliskuussa kunnissa eri tavoin. Tavoitteena oli nostaa esiin 
varhaiskasvatuksen opettajan laajaa ja syvää osaamista sekä erityisesti opettajan merkitystä 
varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen.  
 
Lastentarhanopettajaliiton valtuustoa varten keräsimme jäseniltä asioita mitä valtuuston jäsenet 
alueella voivat viedä eteenpäin. Niitä olivat mm. Henkilöstön väsyminen työmäärään, Palkkaus 
asiat, maisterikoulutuksen saaneiden sitoutuminen varhaiskasvatukseen, OVTES-sopimus. 
 
Elokuusta lähtien saimme uudet luottamusmiehet kuntiin. Pohjois-Pohjanmaan alueella tuli jon-
kin verran vaihdoksia henkilöihin. 
 
 



21–22.9. vietettiin viimeistä kertaa Lastentarhanopettajapäiviä. Lahteen kokoontui satoja opet-
tajia ympäri maata. Jatkossa päivät ovat Varhaiskasvatuksen opettajien päivät. Seuraavan ker-
ran vuonna 2021 Raumalla. Sinne mietittiin alueella yhteiskyytimahdollisuutta. 
 
VAKA-jaos kokouksissa käsiteltiin myös seuraavia ajankohtaisia asioita: 
 
TVA-asiat, SAK-työaika, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus syksyllä 2020, ke-
vään 2019 eduskuntavaalit, Lene-testit varhaiskasvatuksessa, pula opettajista, sopimusneuvot-
telut ja mahdollinen lakko. 
 
 
YLL-jaoksen toimintakertomus 2019 
 
Jaoksen puheenjohtajana alkuvuonna 2019 on ollut Outi Ylitapio-Mäntylä. 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 juko-
laisia toimijoita. Tämän kilpailun lisäksi jukolaisten yhdistysten tulee kyetä tekemään jukolaista 
edunvalvontaa yhteistyössä keskenään. YLL-jaos onkin aktiivisena toimijana myös tässä yhteis-
työssä. 
 
Jaos on hyvin edustettu Oulun yliopiston hallinnossa sekä YLL:n että OAJ:n valtakunnallisella 
tasolla. Se on keskittynyt edunvalvontaan, joten alueyhdistyksen liikunta- ja kulttuuripalvelut 
ovat olleet jäsenillemme erittäin tervetulleita. Jäseniämme on osallistunut alueyhdistyksen jär-
jestämiin tapahtumiin. 
 
 
YSI-jaoksen toimintakertomus 2019  
 
Ysi-jaoksen tapaamisiin on kutsuttu yhdistysten nimeämät edustajat ja ysiläiset valtuutetut. Ja-
oksen vetäjänä on toiminut Riina Kuuselma. Alueyhdistyksen ysi-jaoksen tarkoituksena on tar-
jota foorumi ysiläisille opettajille keskustella ajankohtaisista asioista. Jaoksessa on käsitelty 
alueyhdistyksen hallituksen esityslistassa olevia asioita ja niistä on muodostettu tarvittaessa ysi-
läinen kanta, joka on tuotu esille hallituksen kokouksissa. Jaoskokouksissa on keskusteltu mm. 
valtakunnallisista sopimusasioista, ajankohtaisista alueyhdistyksen alueella järjestettävistä kult-
tuuri-, liikunta- sekä koulutustapahtumista sekä yhdistyksissä pinnalla olevista asioista. Yhdis-
tyksissä on ollut ajankohtaisina asioina mm. yhteistyö kuntapäättäjien kanssa, kuntien talousti-
lanteesta johtuvat kouluihin kohdistuvat säästöt, koulujen sisäilmaongelmat, ryhmäkoot ja lapset 
puheeksi -menetelmän käyttöön liittyvät käytänteet eri kunnissa. 
 
 
 
 
 

  



 
 



 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



OAJ POHJOIS-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.–31.12.2021 
 

Yleistä 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys on yhdistysten yhdistys, jonka toiminnassa painote-
taan alueellista vahvaa edunvalvontaa, vaikuttamista ja koulutusta. Yhdistys vastaa alueelli-
sesta ja maakunnallisesta edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin edunvalvonta- ja sopimusoikeuk-
sin jäsentensä osalta. Sen lisäksi yhdistys antaa tarvittaessa neuvottelutukea ja taloudellista 
neuvottelutukea jäsenilleen. Yhdistys hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsenyh-
distystensä osalta, joilla ei ole omaa paikallisyhdistystä. Yhdistys järjestää toimintaa hyvän yh-
teishengen ja yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi sekä jäsenistönsä henkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin ylläpitämiseksi. Alueyhdistys sitoutuu kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-ar-
voisesti. Rakennamme toimintaamme ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella sekä py-
rimme olemaan alueella keskeinen koulutuspoliittinen toimija, joka vahvistaa alueen tulevai-
suutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella. 
 
Alueyhdistys huomioi vuonna 2021 toiminnassaan koronapandemian vaikutukset. Alueyhdistys 
toimii pandemian suhteen vastuullisesti ja noudattaa viranomaisten suosituksia. 
 
Alueyhdistyksen jäsenmäärä laskee vuoden 2021 alussa lähes kolmella tuhannella jäsenellä 
7500:stä runsaaseen 4500:ään, kun Oulun paikallisyhdistyksen 24.2.2020 ilmoittama ero 
alueyhdistyksestä astuu voimaan. Alueyhdistyksen toimintaa pyritään siitä huolimatta järjestä-
mään entiseen tapaan, mutta joitakin vaikutuksia erolla voi toimintaan olla alueyhdistyksen jä-
senmäärän, talouden ja jäsenten maantieteellisen painotuksen muuttuessa. Yhdistys seuraa 
uuden tilanteen vaikutuksia ja pyrkii reagoimaan muutoksiin, jotta toiminta on tarkoituksenmu-
kaista. 
 
Alueyhdistyksen on seurattava talouttaan uudessa tilanteessa tarkasti ja pidemmällä aikavälillä 
alueyhdistys saattaa joutua tarkastelemaan toimintaansa uudelleen. Yhdistyksen taloutta hoi-
detaan vahvistettuun toimintasuunnitelmaan perustuvan talousarvion puitteissa. 
 
Jäsenmääränsä pienentyessä alueyhdistys pienentää hallituksensa kokoa 19 jäsenestä 15 jä-
seneen. Hallituksen paikkajako määritellään entiseen tapaan jäsenyhdistysten jäsenmäärän 
mukaan, pois lukien Oulun paikallisyhdistys. 
 
OAJ:n strategian mukainen toimintasuunnitelma 
 
Alueyhdistys noudattaa vuoden 2021 toiminnassaan OAJ uutta strategiaa, joka toimintasuunni-
telman laatimisen aikaan ei tosin ollut vielä virallisesti hyväksytty OAJ:n hallituksessa. Strategian 
suuntaviivat ovat kuitenkin pätevät. Strategiassa on 6 laatutavoitetta ja 5 kehittymislupausta.  
 
Kaikessa alueyhdistyksen toiminnassa pyritään lisäämään järjestötoiminnan tuntemusta ja 
edunvalvontavalmiuksia alueellisella ja paikallisella tasolla. Toiminta ja koulutus on laadukasta, 
kohdennettua ja oikea-aikaista ja se vastaa muuttuvan kentän tarpeisiin. Etäyhteyksiä pyritään 
hyödyntämään tehokkaasti. 
 
  



OAJ:n laatutavoitteet ja alueyhdistyksen niihin liittyvät toimenpiteet ovat: 
 
1.  Työmarkkinaedunvalvonta: OAJ parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää 

sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudate-

taan 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Yhdistys huolehtii edunvalvonnasta OAJ:n myöntämin so-
pimusvaltuuksin. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä opetusalan työnantajiin, kansanedustajiin, kun-
nallisiin päättäjiin 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 koulutuspo-
litiikkaa ja pyrkii vaikuttamaan sen kehittämiseen sekä seuraa kunta- ja palvelurakenteen 
sekä koulutusrakenteiden muutoksia ja pyrkii turvaamaan henkilöstön aseman muutosten 
yhteydessä. 
 
OAJ:n alueasiamiehenä toimii Ville Tertsunen. Alueasiamies toimii OAJ Pohjois-Pohjan-
maan alueella sopimusedunvalvojana ja koulutuspoliittisena vaikuttajana. Hän edustaa koko 
alueyhdistyksen jäsenkuntaa ja on kaikkien jäsenryhmien käytettävissä. 
 
Alueyhdistys panostaa vaativiin edunvalvontatilanteisiin varautumalla järjestämään koulu-
tus- ja tiedotustilaisuuksia tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Alueyhdistys koordinoi alu-
eellaan tehtyjä paikallisia sopimuksia ja pyrkii siihen, että hyvät käytänteet ja sopimusmallit 
tulevat alueella tietoon ja käyttöön. Edunvalvonnasta vastaa puheenjohtaja, alueasiamies ja 
edunvalvontatiimi. Edunvalvontatiimillä on oma toimintasuunnitelma.  
 
Kaikki Pohjois-Pohjanmaan alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat siirtyneet vuo-
sityöaikaan. Alueyhdistys seuraa sen toteutumista ja tukee asiassa jäseniä jäsenyhdistysten 
kautta.  
 
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 voitaisiin alueella vastata. Painopistealueena on myös yksityi-
sen varhaiskasvatuksen ja sen toiminnan seurannan tehostaminen ja jäsenhankinta. Alueyh-
distys seuraa varhaiskasvatusalan työehtosopimusmuutoksen vaikutuksia. 
 
Alueemme useissa kunnissa talouden ongelmat näkyvät opetuksen rahoituksessa. Valitet-
tavasti lomautukset ovat palanneet kuntien säästötoimenpiteiksi. Alueyhdistys toimii yhteis-
työssä paikallisyhdistysten kanssa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja kasvatuksen edelly-
tysten turvaamiseen ja koulutuksen resurssoinnin riittävyyteen sekä lomautusten torjumi-
seen. Pienten yhdistysten olisi useissa tapauksissa suotavaa yhdistyä ja miettiä edunvalvon-
nan järjestämistä yhteisesti. Se toisi toimintaan laajemmat toimija- ja talousresurssit, mikä 
loisi mahdollisuuden luottamusmiestoiminnan kehittämiseen. 
 
Alueyhdistys seuraa koronatilannetta ja sen vaikutuksia opetusalan työhön. Erityisesti kiin-
nitetään huomiota opetusalan työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen tässä tilan-
teessa. 
 

2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen: Koulutusjärjestelmää kehitetään jä-

sentemme kannalta myönteiseen suuntaan 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Alueyhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen 
opetusalan työnantajien, kuntien, maakuntaliiton, alueen kansanedustajien ja aluehallintovi-
raston kanssa. Koulutuspoliittista vaikuttamista pyritään edelleen lisäämään eri toimijoiden 
suuntaan. Alueyhdistys vaikuttaa aktiivisesti koulutuspolitiikkaan hyödyntäen OAJ:n tuotta-
maa materiaalia ja luo hyvät yhteistyösuhteet alueen mediaan.  
 
 



Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi. Yhdistys tukee paikallisyhdistyksiä niiden vaalivaikuttami-
sessa kuntatasolla sekä tuo esiin yleisiä teemoja aluetasolla. 
Alueyhdistys tukee paikallis- ja opettajayhdistyksiä niiden koulutuspoliittisessa vaikuttami-
sessa ja kouluttaa niiden jäseniä. Alueyhdistys tuo esiin tietoa aluekohtaisista kehittämistar-
peista ja erityispiirteistä. 
 
Alueyhdistys seuraa oppivelvollisuusuudistuksen etenemistä ja käy vuoropuhelua aiheesta 
eri toimijoiden kanssa sekä ottaa tarvittaessa asiaan kantaa. 
 
Koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa alueyhdistys hakee ja jakaa hyviä 
käytäntöjä muiden alueyhdistysten, erityisesti Lapin ja Kainuun alueyhdistysten kanssa.  

 
3. Jäsenpalvelu: OAJ palvelee jäseniään asiantuntevasti ja sydämellä. Jäsenet ovat tyytyväi-

siä saamaansa palveluun.  

Alueyhdistyksen toimenpiteet: OAJ Pohjois-Pohjanmaan toimisto palvelee jäseniä heidän 
ongelmissaan ja kysymyksissään. Tiedotamme aktiivisesti, osallistumme jäsenille tarkoitet-
tuihin tapahtumiin sekä järjestämme itse koulutusta ja tapahtumia. 
 

4. Jäsenhankinta ja jäsenpito: Jäsenyyden houkuttelevuus kasvaa erityisesti nuorten opet-

tajien (alle 35-vuotiaat) keskuudessa ja varsinaiset jäsenet pysyvät jäseninä työuran ajan. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Opettajaksi opiskelevat ja työuransa alussa olevat pyritään 
ottamaan alueyhdistyksen toimintaan aktiivisesti mukaan. On tärkeää, että jo opiskelijat ko-
kevat järjestön jäsenyyden ja järjestötoiminnan tärkeänä osana työelämää ja sen vaatimuk-
sia. Suomen opettajiksi opiskelevien liiton Soolin edustajat ovat mukana alueyhdistyksen 
hallituksen toiminnassa. Yhdistys tarjoaa koulutusta opettajiksi valmistuville ja työuransa 
alussa oleville opettajille.  
 
Yhdistys tarjoaa koulutusta ja toimintaa jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. Näin lisätään jär-
jestötoiminnan tuntemusta, edunvalvontavalmiuksia ja työhyvinvointia alueellisella ja paikal-
lisella tasolla. Koulutustiimillä on oma toimintasuunnitelmansa. 

 
5. Aktiivijäsenten osaamisen kehittäminen: OAJ vahvistaa alueellisten ja paikallisten toimi-

joiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. OAJ:n järjestämät koulutukset ovat sisällöltään laa-

dukkaita ja järjestelyiltään toimivia.  

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Yhdistys tarjoaa koulutusta aktiivitoimijoille. Järjestetään ta-
paamisia Lapin ja Kainuun alueyhdistysten kanssa ja yhteistyötä pohjoisten alueyhdistysten 
kesken pyritään edelleen kehittämään ja syventämään. Alueyhdistyksen aktiivijäsenet osal-
listuvat aktiivisesti eri kokouksiin ja tapahtumiin pitääkseen yllä osaamistaan ja kokonaisval-
taista käsitystään alueen ajankohtaisista tapahtumista.  

 
6. Johtamisen tukeminen: OAJ tukee jäseniään johtajuuden muutoksessa. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Yhdistys jatkaa vuoden 2020 alussa aloitettua kahden vuo-
den kokeilua alueellisen esimiestyön tukemisesta tavoitteena yhdistysten ja esimiesjäsenten 
yhteistyön vahvistaminen. Vastuuhenkilönä toimii Vesa Rinta-Säntti.  Kokeilun aikana kartoi-
tetaan ja kontaktoidaan alueella toimivat esimiesjäsenet ja järjestetään 1-2 esimiestapaa-
mista alueella. 
 
Alueyhdistyksen toimijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jäsenyhdistyksien ja jaosten 
kokouksiin ja tapahtumiin ja rakentavat myös näin yhteyksiä esimiesjäsenteen suuntaan. 
 
 

  



OAJ:n kehittymislupaukset ja alueyhdistyksen niihin liittyvät toimenpiteet ovat: 
 
1. Vahvistamme opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Yhdistys tarjoaa koulutusta jäsenyhdistysten henkilöjäse-
nille ja opettajiksi valmistuville. Koulutuksella lisätään järjestötoiminnan tuntemusta ja edun-
valvontavalmiuksia alueellisella ja paikallisella tasolla. Yhdistys tukee jäsenyhdistystensä 
pyrkimyksiä lisätä opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta. Yhdistys käy opettajuuden arvos-
tuksesta vuoropuhelua eri tason päättäjien kanssa. 

 
2. Edistämme jäsentemme työhyvinvointia. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Järjestö- ja edunvalvontakoulutuksen ohella alueyhdistys 
järjestää myös opettajan työssäjaksamista edistävää ja työnhallintaan liittyvää koulutusta ja 
toimintaa. Koulutustiimillä on oma toimintasuunnitelmansa. 

 
3. Parannamme vuorovaikutusta jäsentemme kanssa ja lisäämme osallistumismahdol-

lisuuksia. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Alueyhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen 
OAJ:n paikallis- ja opettajayhdistysten, yliopiston ja opettajaksi opiskelevien ja senioriopet-
tajien kanssa. Tuomme tekemäämme työtä jäsenyhdistyksille ja jäsenille näkyväksi. Alueyh-
distyksen toimijat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan jäsenyhdistysten vuosikokouksin 
yms. tapahtumiin. Alueyhdistys osallistuu avoimeen, arvostavaan ja yhdessä tekemiseen.  
 
Alueyhdistyksen jaosten tehtävänä on koota yhteen paikallis- ja opettajayhdistysten toimijat 
ja valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Lisäksi ne tarjoavat foorumin keskustelulle 
kunkin opettajaryhmän ajankohtaisille asioille. Jaoksilla on omat toimintasuunnitelmat. 

 
4. Viestimme kiinnostavasti työstämme ja sen tuloksista. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Sisäisestä tiedottamisesta jäsenyhdistyksille ja niiden jäse-
nille vastaavat sihteeri, toimistosihteeri ja tiedottaja yhdessä hallituksen, tiimien ja toimikun-
tien kanssa. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen puheenjohtaja, tiedotusvas-
taava, varapuheenjohtajat ja alueasiamies. Tärkeänä ja ajan tasalla olevana tiedotuskana-
vana toimivat yhdistyksen verkkosivut osoitteessa www.oajpohjoispohjanmaa.fi ja sitä tuke-
vat yhdistyksen Facebook-sivut. 
 

5. Uudistumme rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi. 

Alueyhdistyksen toimenpiteet: Yhdistys on aktiivisesti mukana OAJ:n uudistumista koske-
vassa keskustelussa ja tuo esille omia näkökulmiaan. Alueyhdistyksen aktiivitoimijat osallis-
tuvat koulutuksiin ja tapahtumiin, jossa uudistumisprosessia käsitellään.  

 
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 
 



Edunvalvontatiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Edunvalvontatiimi vastaa alueen edunvalvonnan ja YT-toiminnan toteuttamisesta yhdessä hal-
lituksen, puheenjohtajiston ja alueasiamiehen kanssa. Tiimin tehtävänä on tarjota neuvontapal-
velua ja neuvottelutukea luottamusmiehille, työsuojelutoimijoille ja muille yt-henkilöille, yhdistyk-
sille 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 tilai-
suuksissa kouluttajina. Tiimi kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan 
tiimin vetäjän kutsusta.  
 
Painopistealueet 2021 
 

- Uusien sopimusten toimeenpanon seuranta alueella, jve (1.4.2021) 
- Varhaiskasvatuslaki ja sen noudattaminen 
- Varhaiskasvatuksen opettajan työehtojen noudattaminen kunnissa  
- Tehtäväkuvaukset varhaiskasvatuksen opettajalle ja varhaiskasvatuksen sosionomille 
- Työnvaativuuden arviointien päivittäminen  

- Valmistautuminen kevään 2021 järjestelyvaraneuvotteluihin 
- SAK-ajan toteutumisen seuranta 
- Varhaiskasvatuksen opettajien siirto Ovtes:iin 1.8.2021, paikalliset vaikutukset 
- Perusopetuksen opettajien YS-aika 
- Uuden lukiolain toimeenpano ja LOPS 2021 
- Oppivelvollisuuden laajentaminen, sen toteutus ja vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla 
- Ammatillisten oppilaitosten vuosityöajan soveltaminen 
- Korkeakouluvisio 
- Korkeakoulujen yhteistyö 
- Kampusyhteistyö ammattikorkeakoulun, tutkimuslaitosten ja yliopistosairaalan kanssa 
- Alueellinen työsuojeluyhteistyö, työsuojeluvaltuutettujen verkoston kehittäminen 
- OAJ:n työhyvinvointiteema; mietitään alueen opettajien työhyvinvointia tukeva hanke ja 

haetaan rahoitusta OAJ:n työhyvinvointirahastosta vuoden 2021 aikana 
- Tiimin jäsenten jalkauttaminen yhdistyksiin 

 
 

Koulutustiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2021  

 
Koulutustiimi, johon kuuluvat alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiamies, koulutussihteeri ja 
toimistosihteeri, suunnittelee ja järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia alueyhdistyksen jäsenille 
ja paikallisyhdistysten toimijoille. Tarvittaessa käytetään asiantuntijoita ja muita toimijoita koulu-
tusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.   
   
Koulutustilaisuus jäsenyhdistysten toimijoille järjestetään helmi-maaliskuussa yhdessä Lapin ja 
Kainuun alueyhdistysten kanssa.  
  
Helmi-maaliskuulla järjestetään eläkekoulutus etäyhteyden avulla.  
  
Maalis-huhtikuussa pyritään järjestämään Jatko-NOPE koulutus henkilöille, jotka ovat käyneet 
NOPE-koulutuksen alle viisi vuotta sitten.  
  
Alueellisesti järjestettävät luottamusmiesten neuvottelupäivät 20.-21.4.2021 Oulussa.  
  
Työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivä huhtikuussa.  
  
Huhti-toukokuussa järjestetään perinteiset OAJ-infot varhaiskasvatuksen-, luokan- ja aineen-
opettajiksi opiskeleville kullekin ryhmälle erikseen.  Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös 
ammatillisten aineiden opettajiksi opiskeleville oma infotilaisuus.   
  



OAJ on the Road -tilaisuus syksyn aikana Raahessa.  
  
Maailman opettajien päivän tilaisuus järjestetään 5.10.2021.  
  
Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät 4.-5.10.2021 järjestetään Oulussa  
    
Kuntien pääluottamusmiesten koulutukset järjestetään helmi- huhti-, syys- ja marraskuussa.  
  
Ammatillisten luottamusmiesten koulutukset järjestetään maalis- ja lokakuussa.  
  
Lakikoulutus tai Opettajan vastuut ja velvollisuudet -koulutustilaisuus järjestetään loka-marras-
kuussa. Tämän koulutuksen yhteydessä pyritään järjestämään myös koulutustilaisuuksia pai-
kallisyhdistysten pääluottamus- ja luottamusmiehille.  
  
Tarpeen tullen koulutustiimin jäsenet toimivat apuna eri jaosten järjestäessä koulutusta omille 
yhteisöilleen.  Vuoden mittaan pyritään myös järjestämään muutamia luentotilaisuuksia erilai-
sista koulutukseen, kasvatukseen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä asioista.   
  
 
Ammatillisen jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Ammatilliseen jaokseen kuuluvat kaikki OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen ammatillis-
ten jäsenyhdistysten edustajat sekä alueyhdistyksen hallituksessa toimivat varsinaiset ja vara-
jäsenet sekä alueen ammatilliset OAJ:n valtuutetut. 
 
Ammatillisen jaoksen tarkoituksena on tiivis yhteydenpito alueyhdistyksen alueella toimivien am-
matillisten opettajayhdistysten kesken, jotta voidaan muodostaa esim. ammatillisten opettajien 
kanta ajankohtaisiin 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 
syyslukukaudelle. Myös Teams- tai sähköpostikokoukset ovat mahdollisia ja poikkeusaikoina 
haetaan yleensäkin turvallisimpia keinoja toteuttaa toimintaa. 
 
Muuttuvissa ja haastavissa tilanteissa nopeita kannanottoja varten pidetään yhteyttä paikallis-
yhdistysten ja paikallisyhdistyksettömien jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja alueyhdistyksen 
toimijoiden kesken entistä aktiivisemmin. 
 
 
VAKA-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
VAKA-jaos edustaa varhaiskasvatuksen opettajia OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. 
Jaoksen kautta opettajat tuovat asioitaan alueyhdistyksen hallituksen tietoon. Jaos pyrkii lisää-
mään alueella tietoa varhaiskasvatuksesta. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen lait ja säädök-
set vaikuttavat kuntien päätöksiin ja siten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.  
 
Jaoksen kokouksiin voi osallistua jäseniä kaikista jäsenyhdistyksistä. VAKA-jaos kokoontuu en-
nen alueyhdistyksen hallituksen kokouksia valmistelemaan kokoukseen meneviä ja muita ajan-
kohtaisia asioita. Yleensä pari kertaa syys- ja kevätkaudella. 
 
VAKA-jaoksen tiedottamisesta vastaa jaoksen vetäjä yhteistyössä OAJ Pohjois-Pohjanmaan 
alueyhdistyksen puheenjohtajiston sekä hallituksen jäsenten kanssa. Jaoksen yhteysopettajista 
on koottu sähköpostilista, jonka kautta kokouskutsut sekä kokousten muistiot lähetetään jäse-
nille. Kokousajat ovat nähtävissä OAJ Pohjois-Pohjanmaan internetsivuilla. Sivuilta löytyy myös 
kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitetut koulutukset ja tapahtumat. 
 



 
YLL-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
YLL-jaos edustaa omien jäsentensä osalta Oulun yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökuntaa 
pl. normaalikoulun opettajia. Jaos edustaa YLL:läisten jäsenten näkökulmia 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 hal-
lintoelimissä sekä toimimaan muiden järjestöjen ja jaosten kanssa yhteistyössä. Yhteistyötä hal-
linnon/työnantajan suuntaan tullaan terävöittämään entisestään muiden järjestöjen kanssa. 
 
Erityinen painopiste edunvalvonnassa 2021 on etätyön vaikutus yliopisto opettajien työhön. 
Myös yliopiston ja Oamkin yhteisten opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä työ ja sen 
vaikutus yliopiston opettajien työhön on edunvalvonnan painopisteenä. 
 
Jaoksen toiminta rahoitetaan alueyhdistyksen toimesta. Jaoksen toiminta tapahtuu yksinomaan 
Oulussa. 
 
 
YSI-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
YSI-jaos edustaa yleissivistäviä opettajia OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. Jaok-
sen kautta ysiläiset opettajat voivat tuoda mielipiteensä ja ajatuksensa alueyhdistyksen hallituk-
sen tietoon. Lisäksi YSI-jaos tarjoaa keskustelufoorumin kaikelle ajankohtaiselle ysiläisten yh-
distysten edunvalvonnassa, koulujen arjessa, koulutustarpeissa ja niin edelleen. Hyviä käytän-
teitä on tarkoitus jakaa muille ja kehittää yhteistyötä paikallisyhdistysten kesken. 
 
Kokouksiin voi(vat) osallistua edustaja(t) kaikista jäsenyhdistyksistä. YSI-jaos kokoontuu pää-
sääntöisesti ennen alueyhdistyksen hallituksen kokousta ja jaoksessa keskustellaan muun mu-
assa niistä asioista, jotka ovat tulossa hallituksen käsittelyyn. Jaoskokouksiin on mahdollista 
osallistua myös etänä. Vuonna 2021 kartoitetaan lisää yhdistysten toiveita ja tarpeita. Kokouk-
siin kutsutaan mukaan myös alueasiamies ja muita alueyhdistyksen tai OAJ:n toimijoita tuomaan 
ajankohtaista tietoa sopimuksista, lainsäädännöstä ja koulutuspolitiikasta. Toimitaan laaditun A-
vaalipiirisopimuksen mukaisesti Lapin ja Kainuun ysiläisten kanssa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


