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 OAJ Pohjois-Pohjanmaan sääntömääräinen vuosikokous 

 
Aika Lauantai 25.11.2017 

11.00 Valtakirjojen tarkistaminen ja lounas 
12.00 Hiukkavaaran monitoimitaloon tutustuminen 
13.00 OAJ:n työmarkkina-asiamies Kari Kinnunen 
14.00 Päiväkahvit 
14.15 Ryhmäkokoukset 
14.45 OAJ Pohjois-Pohjanmaan vuosikokous 
 
 

Paikka Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3, 90670 Oulu 
 
Matkakorvaukset 
 

Matkakorvauksena maksetaan kulut julkisen kulkuvälineen käytöstä tai oman au-
ton käytöstä 0,41 €/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 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II Varsinaiset kokousasiat 
 

6. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden 
2016 toiminnasta.  

7. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta 2016 ja toi-
minnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvista-
misesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätetään mahdollisen 
ylijäämän käytöstä. 

8.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi 2018. 

9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokous- 
palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seu-
raavaksi kalenterivuodeksi 2018. 
 
Hallituksen kokouksiin kutsusta osallistuville alueyhdistyksen jäsenille 
maksetaan 51,30 € /kokous sekä matkakorvaukset VES:n mukaan. 
Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan. 
 

10. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä 
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2018. 

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

11. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 
2018. 

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuo-
deksi 2018–2019. 

13. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja kullekin henkilö-
kohtaiset varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 2018–
2019. 

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden 2018 tilejä ja hallintoa. 

15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
tarkastamaan OPI 17 Pohjois-Suomen Opettajainpäivien tilejä. 

III Muut asiat 
 

 16. Kokouksen päättäminen 
 
   
 
OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
  Erkki Eilola   Mika Haapakoski 

puheenjohtaja  sihteeri 
  



P O HJ OI S -P O HJ AN M AAN  AL U E Y H DI S T Y KSE N  T OI M I N T A-
K E R T OM US  VU O D E L T A 2 016  
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Alueyhdistys on toiminut aktiivisesti sääntöjensä ja toimintasuunnitelmansa mukaan. Se on pitänyt yh-
teyttä työnantajiin, Pohjois-Pohjanmaan liittoon, AVI:in, alueen kansanedustajiin sekä mediaan ja osal-
taan vaikuttanut siihen, että OAJ koetaan vahvaksi ja arvostetuksi järjestöksi. Alueyhdistys on pyrkinyt 
vaikuttamaan opetusalan ajankohtaisiin asioihin ja niiden valmisteluun jäsenistön parhaaksi. Alueyhdis-
tys 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 edunval-
vontaan 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, 
oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys. Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä 
tekemiseen ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 
 
3. TOIMINTA 

 
Vuotta 2016 leimasi valtion- ja kuntatalouden ongelmat. Opetusalan leikkaukset kohdistuivat erityisesti 
ammatilliseen koulutukseen, aikuiskoulutukseen sekä korkeakoulujen rahoitukseen. Leikkaukset vai-
keuttivat oppilaitosten kehittämistä ja uhkaavat opetuksen laatua. Usea koulutuksenjärjestäjä turvautui 
lomautuksiin ja irtisanomisiin. Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen toimialueella vuonna 2016 lomautti 
tai irtisanoi henkilöstöään JEDU, Osekk, koulutuskuntayhtymä Brahe ja Oulunseudun aikuiskoulutus-
keskus. Lisäksi moni oppilaitos/kuntayhtymä lakkautti yhteensä kymmeniä määräaikaisia työsuhteita. 
 
Suomen hallitus painosti työmarkkinajärjestöjä työvoimakustannuksia alentaviin toimenpiteisiin ns. pak-
kolakien avulla. Pakkolakien myötä olisi valtiovalta astunut työmarkkinajärjestöjen perinteiselle tontille 
ja rapauttanut sopimisen kulttuuria. OAJ toimi aktiivisesti näitä valtiovallan toimia vastaan, mikä vaati 
aktiivista tiedottamista jäsenien suuntaan myös alueyhdistykseltä. Järjestimme pakkolakien tiimoilta 
kolme jäsentilaisuutta (Kuusamo, Ylivieska, Oulu), joihin osallistui yli 200 opettajaa. Aktiivinen työmark-
kinapolitiikka, jota teki mm. Akava ja OAJ, esti pakkolait ja syksyllä saatiin aikaiseksi ns. KIKY-sopimus, 
mikä rauhoitti työmarkkinat tällä erää. 
 
Helmikuussa ja huhtikuussa alueyhdistys järjesti kaksi varhaiskasvatus- / jäsenhankintailtaa, joiden 
kohderyhmänä olivat yksityisten päiväkotien lastentarhanopettajat. Lisäksi alueellamme järjestettiin 
huhtikuussa LTOL-kenttäkierros. 22.8. alueyhdistys järjesti rehtorifoorumin Ylivieskassa ja 23.8. Ou-
lussa. OAJ:stä mukana oli Niku Tuomisto. 
 
Alueyhdistys toimi aktiivisesti opetus- ja kasvatusalan eri yhteistyötahojen kanssa. 29.3. tavattiin AVI:n 
toimialajohtaja Veijo Kosola ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen. Tapaamisen aiheita olivat yksi-
tyisten päiväkotien toimintakulttuuri sekä lukio- ja ammattikoulutuksen saatavuus Pohjois-Pohjan-
maalla. OPI-päivien tiimoilta puheenjohtaja Erkki Eilola sekä OPI:n puheenjohtaja Paula Salo tapasivat 
kevään aikana Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennasen, Oulun perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut 
Nurmijärven, maakuntaliiton johtaja Pauli Harjun sekä OSAOn vararehtori Saija Niemelä-Pentin. Syk-
syn aikana tavattiin myös koulutuskuntayhtymä Brahen johtaja Jaana Ritola, Oulun lukiojohtaja Pekka 
Fredriksson ja Kempeleen palvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen. 
 
 
 
 
 



 
 
Yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden MOP-päivään alueyhdistys osallistui omalla ständillä samoin 
kuin 9. – 10.11. humanistien työelämäpäiville. Alueyhdistyksen osasto molemmissa tapahtumissa oli 
menestys ja kävijöitä oli runsaasti. Keskustelimme opiskelijoiden kanssa OAJ:n jäsenyydestä ja eduista 
sekä OAJ:n roolista ja merkityksestä opetus- ja kasvatusalan keskeisenä toimijana ja vaikuttajana. Yli-
opiston rehtori Jouko Niinimäen tapasimme 31.5. ja keskustelimme mm. yliopiston henkilöstöpolitiikasta 
ja talouden näkymistä. 
  
Alueyhdistys pyrki vaikuttamaan positiivisesti opettajien jaksamiseen ja ammatin arvostukseen. Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteisen Hyvä opettaja -tunnustuksen saajaksi kansanedustaja Hanna 
Halmeenpää valitsi suomussalmelaisen matemaattisten aineiden lehtorin Aila Kupiaisen. Tunnustus 
luovutettiin saajalle OPI 17 -päivien yhteydessä. Tunnustuksen myötä sen saaja sekä tunnustuksen 
myöntänyt järjestö sai runsaasti positiivista medianäkyvyyttä. 4.6. alueyhdistys järjesti opettajille Kartta-
kepin katkojaiset Terminaali-areenalla. Tapahtumassa esiintyi Funky Family, CoverMeUp sekä Jukka 
Poika. Tapahtumaan osallistui reilut 800 henkeä ja sen ohessa järjestettiin sidosryhmätapaaminen. 
 
OAJ on the Road -tapahtuma järjestettiin Kuusamossa 30.9. Yleisötapahtuma oli Prisman aulatiloissa 
ja jäsentilaisuus Sokos hotelli Kuusamossa. Jäsentilaisuudessa oli paikalla noin 100 jäsentä ja tee-
mana oli koulutuksen tulevaisuuden näkymät Koillismaalla. Puheenjohtaja Olli Luukkainen tapasi 
alueyhdistyksen edustajien kanssa Kuusamon kaupunginjohtajan ja sivistystoimenjohtajan, Koillismaan 
lehtien toimittajia ja vieraili Kuusamon lukiossa.  
 
Pohjoisten alueiden puheenjohtajien ja alueasiamiesten tapaaminen järjestettiin Kuusamossa 18. – 
19.2. Näiden päivien työlistalla olivat mm. YT- ja LM – päivien suunnittelu, alueyhdistysten toiminnan 
kehittäminen sekä yhteistyön syventäminen. Pohjoisten alueiden työvaliokuntien syysneuvottelupäivät 
järjestettiin Rovaniemellä 5. – 6.9. Päiville osallistui 28 edustajaa Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjan-
maan alueyhdistyksistä. Päivien ohjelma koostui opetusalan keskeisistä kysymyksistä kuten esimer-
kiksi neuvottelutilanteesta, koulutusleikkausten vaikutuksista ja alueellisen yhteistyön mahdollisuuk-
sista. 
 
 
4. HALLINTO 

4.1. Vuosikokous 

 
Alueyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidettiin 26.11.2016 Pudasjärven uu-
della hirsikampuksella. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Pekkarinen ja puhujavieraina olivat 
kampuksen rehtori Mikko Lumme ja Tukesin ylitarkastaja Jaakko Leinonen, jonka aiheena oli sisäilma-
ongelmat ja niiden vaikutukset. 
 
Kukin jäsenyhdistys sai valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista al-
kavaa 50 jäsentään kohti. Äänivaltaisia kokousedustajia yhdistyksen alueella oli yhteensä 175. Vuosi-
kokoukseen osallistui 30 kokousedustajaa ja 8 alueyhdistyksen toimijaa. 

4.2. Hallitus 

 
Alueyhdistyksen hallintoa hoiti sääntöjen mukaan valittu hallitus, johon kuului puheenjohtaja ja 18 jä-
sentä. Hallitus kokoontui 6 kertaa 10.2., 31.3., 18.5., 22.9., 8.11. ja 12.12. 
 
Hallituksen työvaliokuntaan kuului puheenjohtajisto, sihteeri, koulutussihteeri ja edunvalvontatiimin ve-
täjä. Työvaliokunta kokoontui 6 kertaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Puheenjohtaja Erkki Eilola (6/6) 
 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    
Riina Kuuselma (5/6)  OOAY Jaakko Sohlo OOAY 

Timo Kettunen (4/6) OOAY Juhani Törmi OOAY 
Riikka Kiiveri-Raappana 
(5/6) 

OOAY Mervi Kemppainen (1/6)  OOAY 

Jaakko Rinta-Paavola (5/6) OOAY Maarit Pylkkö OOAY 
Lassi Heikkilä (2/6) OOAY Antti Ukkola OOAY 
Toni Väyrynen (5/6) Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii Eija Ristilä (1/6) Tyrnävän py 
Antti Juntunen (5/6) Raahe-Pyhäjoki  Paula Salo Raahen py 
Elina Alaspää (3/6) Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Auli Satokangas (2/6) Haapaveden py 
Jouni Paananen (5/6) Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi Leena Laulainen (1/6)  Alavieskan py 
Jyrki Määttä (5/6) Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianne Hyvönen  Reisjärven py 
Jari Kaartinen (4/6) Pudasjärvi-Taivalkoski- Kuusamo Janne Moilanen Pudasjärven py 
    
OAO – JAOS:    

Vesa Muikkula (6/6) OAO/SKO   Juha-Pekka Sillanpää OAO/AO 
Pirjo Hiltunen (6/6) OAO/AO Sirpa Karjalainen  OAO/AO  
Aki Leppälä (5/6) OAO/AKOL  Jukka Eronkoski  OAO/AO  
Ari Korhonen (5/6) OAO/TOOL Liisa Kiviniemi (1/6) OAO/AO 
    
LTOL – JAOS:    
Enni-Mari Ylikörkkö (5/6) Oulu/LTOL  Eija Salmi Oulu/LTOL 
Päivi Happonen (3/6) Iin py Tuula Haapala (1/6) Kalajoen py 
 
YLL – JAOS: 

   

Santeri Palviainen (5/6) YLL Juha Iisakka (6/6) YLL 

 
 
Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt Valtuutetut 
taloudenhoitaja Juha Iisakka (6/6)  Susanna Haapsamo LTOL (4/6) 
tiedottaja Päivi Pyky (5/6)   Arja Helaakoski-Heinonen LTOL (6/6) 
koulutustiimin vetäjä Marja-Liisa Pietiläinen (5/6) Jouko Karhunen OAO (1/6) 
liikuntatoimikunnan vetäjä Johanna Korkala (5/6) Tuovi Pasma OAO (3/6) 
kulttuuritoimikunnan vetäjä Hannele Makkonen (4/6) Jyrki Holappa OAO 
OAO-jaoksen vetäjä Anna Ontero (6/6)  Jouko Arvo YSI (1/6) 
LTOL  -jaoksen vetäjä Eija Alatarvas (5/6) Mari Hannikainen YSI (4/6) 
alueasiamies Ville Tertsunen (5/6)  Katariina Kattelus YSI (5/6) 
sihteeri Mika Haapakoski (6/6)  Timo Kettunen YSI (4/6)  
    Jani Siirilä YSI (5/6) 
Muut    Pekka Pieskä YSI (5/6) 
Lastarit ry:n edustaja Reeta Mäki-Pollari (1/6) Leena Pääkkönen YSI (1/6)  
Mukava ry:n edustaja Miia Sihvola  Riitta Lenkola YSI (5/6)  
Ohari ry:n edustaja Tero Säkkinen (1/6)  Vesa-Matti Sarenius YLL 
Ohari ry:n edustaja Ville Tyrväinen (3/6)  
Olo ry:n edustaja Heli Lounila (1/6)  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

4.3. Toimihenkilöt 

 
puheenjohtaja  Erkki Eilola 
sihteeri   Mika Haapakoski 
taloudenhoitaja  Juha Iisakka 
varapuheenjohtaja & YSI-jaos            Riina Kuuselma 
varapuheenjohtaja  Päivi Happonen  
varapuheenjohtaja  Ari Korhonen  
varapuheenjohtaja & YLL-jaos Santeri Palviainen 
LTO-jaoksen vetäjä                            Eija Alatarvas 
OAO-jaoksen vetäjä                            Anna Ontero 
edunvalvontatiimin vetäjä  Ville Tertsunen 
koulutustiimin vetäjä  Marja-Liisa Pietiläinen 
kotisivut ja tiedotus Päivi Pyky, Marja-Liisa Pietiläinen ja Riina Kuuselma 
kulttuuritoimikunta  Hannele Makkonen 
liikuntatoimikunta  Johanna Korkala / Vesa Muikkula keväällä 2016 
 

4.4.  Yhteyshenkilöt 

   
Koululiikuntaliitto  Esa Suhonen  
YT-yhteyshenkilö  Eero Hietapelto 
KLL/opettajaliikunta   Johanna Korkala 
 
Puheenjohtajisto: 
 
Yhdistyksen puheenjohtajisto koostuu yhdistyksen puheenjohtajasta ja neljästä varapuheenjohtajasta. 
Yhdistyksen hallitus nimeää varapuheenjohtajat vuodeksi kerrallaan jaosten esitysten mukaan.  
 
Vuonna 2016 puheenjohtajistoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Eilola, varapuheenjohtajat Riina 
Kuuselma YSI/OOAY, Ari Korhonen OAO/AO, Päivi Happonen LTOL/Oulun LTOL ja Santeri Palviainen 
YLL/OYOY. 
 
Puheenjohtajisto on osallistunut yhdistyksen kokouksien valmisteluun, valmistellut tapaamisia ja neu-
votteluja sekä edustanut yhdistystä tapaamisissa ja neuvotteluissa. 
 
 
Edunvalvontatiimin toimintakertomus 2016 
 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan edunvalvontatiimin edunvalvontatyötä on tehty yhteistyönä alueen luotta-
musmiesten, yhdistysten puheenjohtajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tiimin vetäjänä alue-
asiamies on ollut yhteydessä alueen toimijoihin sähköpostitse. Myös tiimin jäsenet ovat olleet yhtey-
dessä oman sektorinsa luottamusmiehiin. Yhteydenottoja tiimiin päin on myös tullut sekä aktiivitoimi-
joilta että myös riviopettajilta. Luottamusmiesten yhteydenotot ovat koskeneet mm. sopimusten ja la-
kien soveltamista ja yhteistyöneuvotteluja. Tiimin jäsenet ovat neuvoneet ja auttaneet yhteydenottajia 
oman asiantuntemuksensa mukaan. Yksittäisten opettajien yhteydenotot ovat liittyneet sopimustulkin-
toihin ja paikalliseen edunvalvontaan. 
 
Tiimi on tehnyt yhteydenottoihin liittyen yhteistyötä OAJ:n, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja eri 
koulutuksen järjestäjien kanssa mm. työaika-, lomautus- ja työsuojeluasioissa. 
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 2016 ovat toimineet  
PLM Katariina Kattelus (OVTES, ysi) 
PLM Auli Satokangas (OVTES, ysi) 
PLM Jouko Karhunen (AVAINTES)  
PLM Juha Karlström (OVTES, KVTES, ammatilliset) 
LM, VPLM Eija Salmi (KVTES, lastentarhanopettajat) 
LM Mirva Salokorpi (Yksityisten aikuiskoulutuskeskusten TES, EK) 
PLM Asko Pekkarinen (Yliopistojen ja harjoittelukoulujen TES) 
TSV Jaakko Sohlo  
Alueasiamies Ville Tertsunen 
 
Tiimi on kokoontunut 2016 neljä kertaa. Kokoontumisten lisäksi on käyty sähköpostikeskustelua. 
 
 
Koulutustiimin toimintakertomus 2016 
 
Vuoden 2016 koulutustoiminta oli erittäin vilkasta. Vuoden aikana järjestettiin erilaisia koulutuksia eri 
puolilla aluettamme 44 kappaletta ja niihin osallistui yhtensä lähes 1800 henkilöä.  
 
Koulutuksia suunniteltiin ja järjestettiin yhdessä alueasiamies Ville Tertsusen ja alueyhdistyksen pu-
heenjohtajan Erkki Eilolan kanssa.  Käytännön järjestelyistä on yleensä vastannut toimistosihteeri Päivi 
Pyky.  Suosituimpia koulutuskia vuodesta toiseen ovat eläke- ja lakikoulutukset.  Tänä vuonna suuren 
suosion saavuttivat myös jäsentilaisuudet, joissa kerrottiin  
 
hallituksen kaavailemista pakkolaeista ja niiden vaikutuksesta. 
Koulutustiimin puheenjohtajana toimi Marja-Liisa Pietiläinen ja jäseninä Anu Hamari (LTOL), Jari Kaar-
tinen (YSI), Kati Korento (OAO), Riitta Lenkola (YSI) ja Maija Saviniemi (YLL). Kokouksiin osallistui 
myös toimistosihteeri Päivi Pyky.   
 
YT-päivillä oli oma suunnitteluryhmä, johon kuuluivat Eero Hietapelto, Raili Hokajärvi, Tuovi Pasma, 
Jaakko Sohlo ja Ville Tertsunen. 
 
 

Koulutuksen nimi Koulutuspaikka Aika Osallistujamäärä 

Vuosityöaikatilaisuus Oulu 14.1.2016 6 

Pääluottamusmiestapaaminen Reisjärvi 9.2.2016 8 

PLM koulutustilaisuus  Oulu 16.2.2016 11 

PA3 alueasiamiehet ja pj:t Kuusamo 18.–19.2.2016 6 

Jäsentilaisuus (pakkolait) Ylivieska 22.2.2016 66 

Jäsentilaisuus (pakkolait) Oulu 23.2.2016 208 

Jäsentilaisuus (pakkolait) Kuusamo 24.2.2016 23 

Yhdistyskoulutus Alavieska 15.3.2016 30 

Varhaiskasvatusilta Oulu 25.3.2016 16 

Koulutusilta (Haapajärvi ja Kärsämäki) Haapajärvi 5.4.2016 30 

Varhaiskasvatusilta (yksityiset päiväko-
dit) Oulu 6.4.2016 22 

Varhaiskasvatusilta (kunnalliset päiväko-
dit) Oulu 7.4.2016 15 

Varhaiskasvatuksen jäsenilta Oulu 7.4.2016 71 

Alueelliset LM-päivät Kajaani 25.–26.4.2016 60 

YT-neuvottelupäivät Pudasjärvi 13.–14.2.2016 49 

  



Opiskelijainfo Oulu 28.4.2016 57 

Koulutustilaisuus (vuosityöaikakokeilu) Ylivieska 19.5.2016 13 

Koulutustilaisuus (vuosityöaikakokeilu) Oulu 20.5.2016 15 

Esimiesklinikka (jäsenille) Ylivieska 22.8.2016 28 

Edunvalvontakoulutus Ylivieska 22.8.2016 25 

Esimiesklinikka (jäsenille) Oulu 23.8.2016 22 

Edunvalvontakoulutus Oulu 23.8.2016 22 

Työelämäpäivä (Amk) Oulu 5.9.2016 100 

Lakikoulutus Kuusamo 8.9.2016 37 

Luottamusmiesklinikka (lakiasiat) Kuusamo 9.9.2016 2 

Luottamusmiesklinikka (lakiasiat) Oulu 12.9.2016 11 

Lakikoulutus Oulu 12.9.2016 93 

OAJ on the Road Kuusamo 30.9.2016 60 

KVTES-koulutus Oulu 20.92016 15 

Kouluvierailu  Pyhäntä 3.10.2016 20 

Maailman opettajapäivä 17 (opettajaksi 
opiskelevat) Oulu 5.10.2016 50 

MOP-17 Oulu 7.10.2016 160 

Pääluottamusmiesten koulutustilaisuus Oulu 18.10.2016 7 

Pääluottamusmiesten koulutustilaisuus Kärsämäki 18.10.2016 12 

PY:n vuosikokous Taivalkoski 19.10.2016 12 

PY:n vuosikokous Pyhäjärvi 19.10.2016 30 

PY:n vuosikokous Ylivieska 20.10.2016 30 

Työelämäpäivä (yliopisto) Oulu 9.–11.11.2016 80 

Luottamusmiesklinikka (lakiasiat) Ylivieska 9.11.2016 5 

Eläkekoulutus Ylivieska 9.11.2016 61 

Luottamusmiesklinikka (lakiasiat) Oulu 10.11.2016 7 

Eläkekoulutus Oulu 10.11.2016 126 

Alueyhdistyksen vuosikokous Pudasjärvi 26.11.2016 40 

KOPE -17 Kalajoki 18.–19.11.2016 38 

Koulutustilaisuus (AO) Raahe 12.12.2016 10 

 
 
 
 
Kulttuuritoimikunnan toimintakertomus 2016 
 
Toimikunnan jäseniä ovat olleet Hannele Makkonen (LTOL, vetäjä), Anu Porkola (YSI), Satu Saarinen 
(YSI), Terttu Lahdenmäki (YSI), Tuovi Pasma (OAO) ja Vesa-Matti Sarenius (YLL). Kokouksia pidettiin 
kuusi kertaa.  Toiminnan tarkoituksena on ollut edistää jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta, hy-
vinvointia ja kulttuurillisia kokemuksia. Tämän toteuttamiseksi on tarjottu kulttuurielämyksiä jäsenistölle 
joko järjestämällä tapahtumia itse tai sponsoroimalla osan pääsylippuhinnasta yleisessä tarjonnassa 
oleviin tapahtumiin. Kulttuuritarjontaa on järjestetty eri puolilla alueyhdistyksen toimialuetta kuten Kuu-
samossa, Oulussa, Raahessa ja Ylivieskassa. 
 
Alkuvuodesta 28.2. Taivalkoskella sponsoroimme jäsenille "Remontti" -näytelmää. Paikalla oli 4 osallis-
tujaa. Maaliskuussa jäsenet pääsivät Oulussa viidellä eurolla elokuvateatteri Starin Brooklyn -eloku-
vaan. Teatteriin saapui 83 jäsentä.  Jääsatuun Kolme iloista rosvoa (17.4.2016) pääsimme mukaan 
ryhmälipun hinnalla. Kolmekymmentä jäsentä perheineen ilmoittautui ja saapui paikalle. 
 
 
 
 
 



Päätimme sponsoroida samoja tapahtumia eri puolilla toimialuetta;   
Waltteri Torikka Trio oli Kuusamotalossa 15.4. (10 jäsentä paikalla) ja 22.5. Akustiikkatalossa Ylivies-
kassa (22 jäsentä). Liput olivat normaalisti 27 euroa. Omavastuu jäsenille jäi 15 euroon. 
Samalla omavastuulla (15 e) jäsenet pääsivät Akustiikkataloon Ylivieskassa Niko Kivelän Kolmas MINÄ 
toden sanoo stand upin to 5.5. klo 19. Paikalle saapui 11 jäsentä. Perjantaina 6.5. klo 19 Oulun Madet-
ojan saliin saapui 13 jäsentä ja torstaina 12.5.2016 klo 19 esitykseen Kuusamotaloon ei ilmoittautunut 
ketään.  

 
Oulun amk:n tanssiopiskelijoiden ilmaisia näytöksiä Alkaneen lukuvuoden Tanssia! järjestettiin Oam-
kin konserttisalissa Kotkantiellä 24.2. klo 18:30, 25.2. klo 13 ja 18:30, 20.4. klo 18:30, 21.4. klo 13 ja 
18:30. Tiedotimme asiasta jäseniä. 
 
Suunnittelemamme kulttuurimatka Tampereelle 22.–24.4. ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän ta-
kia (26 jäsentä ilmoittautui). Karttakepin katkojaiset oli 4.6.2016. 
 
Päätimme osallistua sponsoroimalla Qstock-tapahtumaan 29.–30.7. Liput normaalisti oli kahdelta päi-
vältä 99 €, omavastuu jäsenille oli  80 €. Ilmoittautuneita oli 110 hlöä. Tapahtumaan olisi ollut enem-
mänkin tulijoita. Päätimme ottaa vuodelle 2017 enemmän lippuja. 
 
Syksyllä sponsoroimme jäsenille Oulun kaupunginteatterissa la 24.9. Nosta lippu salkoon – Virve 
Rosti konserttiin. Varasimme 80 lippua. Jäsenet saivat konsertin ja ruokailun omavastuuhinnalla. Ilmoit-
tautuneita oli 63 hlöä. Neljä jätti tulematta. 
Vesa-Matti Loirin Runoilijan tie oli 30.9. Madetojan salissa Oulussa. Paikalle saapui 52 henkilöä. 
Kauan toivottu Makkara- ja olutpruuvi Oulun Rauhalassa järjestettiin 14.10. Omavastuuhinnalla 25€. 
Paikalle saapui 61 jäsentä. Kalajoelle järjestettiin jäsenten pyynnöstä Espanjalainen ilta 14.10. Jäse-
niä paikalle saapui 39 henkilöä (Alavieska 7, Kalajoki 4, Nivala 2, Pyhäjoki 6, Sievi 3, Ylivieska 17) 
 
Lokakuulle sponsoroimme elokuvia Kuusamotaloon Hymyilevä-mies sunnuntaina 16.10.2016 klo 
15.oo. Viisitoista henkilöä oli paikalla. Oulun Starissa oli ke 19.10.2016 Syysprinssi -elokuva.  32 hen-
kilöä oli paikalla. 
 
Oulun Taidemuseoon järjestettiin jäsenille maksuton opastettu näyttelykierros la 12.11.16 klo 14-15. 
Ilmoittautuneita oli 15 henkilöä. 
 
Saimme tiedon, että kulttuuritoimikunnalla on vielä rahoja käyttämättä, niinpä pikaisesti varasimme 
paikkoja eri esityksistä: PUSI, PUSI -komediaa tähdittämässä Hannele Lauri Ylivieskassa to 24.11. klo 
19.00 (3 jäsentä paikalla).   Raahessa pe 25.11.klo 19.00 ja Kuusamossa la 26.11.klo 15.00. Kuusa-
moon ei tullut yhtään ilmoittautumisia. Omavastuuhinta oli 15e (norm. 27e). Kuusamoon ei ole saatu 
osallistujia muuta kuin elokuviin. Asia on keskusteluttanut niin kulttuuritoimikunnassa kuin hallitukses-
sakin. Ilmeisesti tiedot tapahtumista eivät ole ehkä menneet kaikille jäsenistölle. 
 
”Nauru raikaa” oli vuoden suurin ja hauskin pikkujoulu stand up -show, jossa suomalaisen stand up ko-
miikan terävin kärki tarjoili unohtumattoman spektaakkelin. Esitykset olivat Oulussa keskiviikkona 
30.11. klo 19 Teatteri Riossa. Liput olivat normaalisti 26,50 € ja omavastuuhinta jäsenille oli 15 €.  39 
jäsentä saapui paikalle. 
”Avioliitto on ikuista” oli hillitön farssi mainoskiertueella olevasta kirjailijaparikunnasta. Esitys oli ke 
7.12.2016 klo 19 Teatteri Riossa Oulussa. Liput 29 €, omavastuu 15 €.   Jäseniä ilmoittautui 43 hlöä. 
 
Pohjois-Pohjanmaan museoon Ouluun järjestimme maksuttoman opastetun näyttelykierroksen lau-
antaille 10.12.2016 klo 14–15. Jäseniä ilmoittautui viisi, mutta paikalle ei saapunut yhtäkään jäsentä. 
 
Kulttuuritoimikunta lähetti jäsenille kyselyn, mitä ja missä haluaisivat eri esityksiä. Vastauksia tuli 
yhteensä 110. Teatteri, musiikki, elokuva, stand up ja ruokakulttuuri olivat toivotuimmat. Tapahtumia 
toivottiin 82 % Ouluun, 11 % Kalajoki-, Haapavesi-, Haapajärvi -alueelle, Ylivieskaan 9 % ja Kuusa-
moon 4 % ja 4 % Helsinki/Tampere/ Luulaja.  Arvoimme vastaajien kesken viisi palkintoa. Palkinnot 
saimme OAJ:n toimistosta. Raahesta löytyi kolme innokasta jäsentä järjestämään sinne päin ohjelmia.  
 
 
 
 



Liikuntatoimikunnan toimintakertomus 2016 
 
Liikuntatoimikunnan jäseniä vuonna 2016 olivat Johanna Korkala, Minna Sääskilahti, Eija Tuomaala, 
Vesa Muikkula, Leena Vuorio, Saana Pöyhtäri ja Ismo Turpeinen. Liikuntatoimikunnan vetäjinä toimivat 
Johanna Korkala (1.1.–30.9.) ja Vesa Muikkula (1.10.–31.12.). Toimikunta kokoontui vuoden aikana 
yhteensä seitsemän kertaa ja järjesti Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen opettajille monipuolisia ta-
pahtumia, joiden tarjonnassa huomioitiin jäsenten toiveita ja aiempien toimikausien perinteitä. 
Kevään ohjelmassa oli astangajoogaa, keilausta, uintia, golfia ja pesäpalloa. Maaliskuussa järjestettiin 
kaksi astangajoogakurssia. Huhtikuussa oli keilalaaki, jonka loppukaato keilattiin Kalajoella. Toukokuun 
tapahtumia olivat aikuisten uimatekniikkakurssi Oulussa, Opepesis Oulunsalossa ja golftutustuminen 
Virpiniemessä.  
 
Kesän liikuntaohjelmassa oli tennistä, melontaa, suppausta ja golfia. Kesäkuussa Oulussa järjestettiin 
kaksi tenniskurssia ja melontakurssi. Taivalkoskelle suunniteltu melontakurssi peruuntui ohjaajan sai-
rastumisen vuoksi. Heinäkuussa Oulussa oli mahdollisuus kokeilla suppausta ja melontaa. Elokuulle 
ajoitetut golfkisat peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi, ja Raahen melontakurssi jouduttiin 
perumaan myrskysään vuoksi.  
 
Syksyn aikana tarjolla oli seinäkiipeilyä, sählyä ja astangajoogaa. Seinäkiipeilykurssi järjestettiin Oulun 
kiipeilykeskuksessa. Lokakuun ohjelmassa oli perinteikäs Opesähly-turnaus ja pitkä astangajoo-
gakurssi. Syksyn aikana toteutettiin myös laaja liikuntatoivekysely, jonka tuloksia hyödynnetään tulevan 
toimintakauden liikuntatarjonnan suunnittelussa. 

 

Ammatillisen jaoksen toimintakertomus 2016 

Ammatillisen opetuksen reunaehdot muuttuivat vuonna 2016 haasteellisemmiksi ammatillisen kou-
lutuksen reformin ja rahoituksen leikkaamisen vuoksi. Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä 
(Osekk) alkoivat marraskuussa YT-neuvottelut, joilla tavoiteltiin noin 4,6 miljoonan euron säästöjä 
ja koskivat 108 henkilöä, joista 73 on opettajia. Ammattiopisto Luovin vuosityöaikakokeilu jatkui ja 
luottamusmiehet valmistautuivat neuvottelemaan paikallisesti työaikamallista 1.8.2017 eteenpäin. 
Ammattiopisto Luovissa YT-neuvotteluesitys jätettiin vastaaville luottamusmiehille 20.12.2017.  
Rahoituksen leikkaamisen johdosta työnantaja suunnittelee noin kahden miljoonan euron pysyviä 
säästöjä. Työnantajan suunnitelman mukaan henkilöstön vähentäminen ja osa-aikaistaminen koh-
distuu enintään 40 henkilöön.  

Jaos järjesti toukokuussa Ylivieskassa ja Oulussa koulutuksen ajankohtaisista asioista. Ammatilli-
sen jaoksen jäseniä osallistui aktiivisesti 9.6. ja 11.11. Oulussa toteutettuihin ammatillisen koulu-
tuksen reformin työpajoihin. 

Ammatillinen jaos piti vuoden 2016 aikana kaksi varsinaista kokousta, joiden lisäksi kokoonnuttiin 
alueyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Vuoden 2017 toimintaa suunniteltiin aktiivien kesken 
joulukuussa. Alueen ammatilliset toimijat ja luottamusmiehet ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä niin toi-
siinsa kuin työnantajiinsa.  

 
 
YLL-jaoksen toimintakertomus 2016 
  
Jaoksen puheenjohtajana on vuonna 2016 toiminut Santeri Palviainen. Jaos on kalenterivuoden aikana 
kokoontunut kahdeksan kertaa. Kokouksissa on käsitelty laajalti opetusalaa yliopistoissa sekä jäseniä 
koskettavia ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Yliopiston monenlaiset uudistukset ovat puhututta-
neet jäsenistöä, tuoreimpana yhteistoimintaneuvottelut. Yliopistot ovat toimintaympäristöinä haasteelli-
sia myös siksi, että niissä on useita samoista jäsenistä kilpailevia jukolaisia toimijoita; yhteistyötä on 
entisestään tiivistetty muiden toimijoiden kanssa. YLL-jaos keskittyy opetuksen ja koulutuksen pitämi-
seen esillä myös tässä yhteistyössä. 
  



Jaos on hyvin edustettu Oulun yliopiston hallinnossa sekä YLL:n että OAJ:n valtakunnallisella tasolla, 
sillä Santeri Palviainen on YLL:n hallituksen varsinainen jäsen ja Juha Iisakka varajäsen. Jaoksen toi-
mijoista Vesa-Matti Sarenius on OAJ:n valtuutettu. Jaoksen toimijat ovat myös hyvin edustettuina 
alueyhdistyksen toiminnassa ja toimikunnissa. 
  
YLL-jaos on keskittynyt edunvalvontaan, joten alueyhdistyksen liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat olleet 
jäsenillemme erittäin tervetulleita. Jäseniämme onkin näkynyt useissa alueyhdistyksen järjestämissä 
tapahtumissa. 
  

YSI-jaoksen toimintakertomus 2016 

Ysi-jaoksen toimintaan ovat osallistuneet yhdistysten nimeämät edustajat ja ysiläiset valtuutetut. Jaok-
sen vetäjänä on toiminut Riina Kuuselma. Alueyhdistyksen ysi-jaoksen tehtävänä on tarjota foorumi 
ysiläisille opettajille keskustella ajankohtaisista asioista. Jaos on kokoontunut OAJ:n tiloissa Asemaka-
dulla pääsääntöisesti ennen alueyhdistyksen hallituksen kokousta. Jaoksessa on käsitelty hallituksen 
esityslistassa olevia asioita ja niistä on muodostettu keskustelun kautta ysiläinen kanta, joka on tuotu 
esille hallituksen kokouksissa. Muiden opettajaryhmien kanssa on työvaliokunnassa ja hallituksessa 
haettu käsiteltäviin asioihin yhteinen näkemys.  

Jaoksen kokouksissa on keskusteltu mm. seuraavista aiheista: Ajankohtaiset sopimusasiat valtakun-
nallisesti, vuoden aikana alueyhdistyksen alueella järjestetyt kulttuuri-, liikunta- sekä koulutustapahtu-
mat sekä kuultu yhdistysten kuulumisia. Yhdistyksissä on ollut pinnalla mm. kuntien taloustilanteesta 
johtuvat kouluihin kohdistuvat säästöt ja lomautukset, koulujen sisäilmaongelmat, ryhmäkoot ja lapset 
puheeksi -menetelmän käyttöön liittyvät ratkaisut eri kunnissa.  
 
 
 
LTOL-jaoksen toimintakertomus 2016 
 
LTOL -jaos on avoin keskustelupaikka varhaiskasvatukseen liittyen kaikille alueemme lastentarhan-
opettajille. LTOL -jaos on kokoontunut neljä kertaa vuoden aikana. Jaoksen vetäjänä toimi Eija Alatar-
vas. Kokouksissa käytiin läpi seuraavan alueyhdistyksen hallituksen kokousasioita ja tarvittaessa kes-
kustelujen pohjalta edustajamme veivät varhaiskasvatuksen asioita eteenpäin edunvalvontatiimille ja 
alueyhdistyksen hallitukselle käsittelyyn.  
 
Ajankohtaiset varhaiskasvatuksen asiat puhuttivat läpi vuoden. Tässä muutamia useissa kokouksissa 
käsiteltyjä aiheita: uuden varhaiskasvatuslain tuomat muutokset, ensivuonna tulevat uudet varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet ja kunnallisten perusteiden valmistelut alueella, ryhmäkoko asetuksen 
muutoksien vaikutukset ja näiden vaikutukset lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen ja ennen 
kaikkea siihen turvalliseen ja hyvään arkeen. Laajasti kannoimme huolta varhaisen tuen riittävyydestä 
alueella, vaikkakin uusia erityislastentarhanopettajan tehtäviä on täytetty kunnissa, edelleen erityisen 
tuen tarpeet haastavat toimintamalleja uudistumaan. Alueellamme oli myös vuorohoitoyksiköihin kasva-
vaa tarvetta ja uusia päiväkotejakin on perustettu. Viimevuonna yksityisten päiväkotien varhaiskasva-
tuksen kasvava osuus on ollut huomattavaa. 
  
Vuosi 2016 on ollut muutoksia tuova vuosi ja jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti OAJ Pohjois-Pohjan-
maan järjestämiin tilaisuuksiin. Erityisesti jäsenemme olivat tyytyväisiä ajankohtaisesta OAJ:n edunval-
vonnan informatiivisesta illasta.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



OAJ POHJOIS-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE  
1.1.–31.12.2018 

 
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. 
 
Yhteistyöverkosto 
 
Alueyhdistys toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa alueen opetusalan työnantajien, kuntien, maakuntalii-
ton, alueen kansanedustajien, OAJ:n opettaja- ja paikallisyhdistysten, yliopiston ja opettajaksi opiskele-
vien, senioriopettajien, sekä AVI:n kanssa opetushenkilöstön parhaaksi. Koulutuspoliittista vaikuttamista 
pyritään edelleen lisäämään eri toimijoiden suuntaan. Alueyhdistys vaikuttaa aktiivisesti koulutuspolitiik-
kaan hyödyntäen toimiston tuottamaa materiaalia ja luo hyvät yhteistyösuhteet alueen mediaan. Alueyh-
distys tukee ja kouluttaa opettaja- ja paikallisyhdistyksiä niiden koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. 
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 jä-
senyhdistyksille ja jäsenille näkyväksi. Alueyhdistyksen toimijat osallistuvat mahdollisimman moneen jä-
senyhdistyksen vuosikokoukseen yms. tapahtumaan sekä pyrimme tiedottamaan asioista aikaisempaa 
laajemmin. Alueyhdistys osallistuu kaikkeen avoimeen, arvostavaan ja yhdessä tekemiseen koulutuksen 
ja kasvatuksen asian edistämiseksi eri puolilla.  
 
Toiminta 
 
Ammatillisen koulutuksen reformi käynnistyy toden teolla vuoden 2018 alusta. Se vaikuttaa monella ta-
paa ammatillisten oppilaitosten rahoitukseen, opetusjärjestelyihin ja opettajan työhön. Alueyhdistys on 
näissä muutoksissa aktiivinen toimija ja pyrkii omalta osaltaan turvaamaan ammatillisten koulutuksen 
toimintaedellytykset sekä osallistuu kutsuttaessa myös kehittämisprosesseihin. Järjestämme koulutusta 
luottamusmiehille ja muille toimijoille. 
 
Myös alueemme useissa kunnissa talouden ongelmat näkyvät opetuksen rahoituksessa. Alueyhdistys 
toimii yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa ja pyrkii vaikuttamaan opetuksen ja kasvatuksen edelly-
tysten turvaamiseen ja koulutuksen resurssoinnin riittävyyteen. Erityisesti lomautusten uhkan torjuminen 
on alueyhdistyksen tavoitteena.  
 
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 että muille jäsenille. Yhdistys järjestää koulutusta myös opettajiksi valmistuville.  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.  
 
Hyvinvointitiimi 
 
Hyvinvointitiimi järjestää tilaisuuksia kaikkien jäsenyhdistysten henkilöjäsenille toimintasuunnitelmansa 
mukaisesti.  
 
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 2018 
 
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 myös yksittäisille 
jäsenyhdistysten jäsenille. Tiimi tekee myös tarvittaessa kannanottoja ja tutkintapyyntöjä. Tiimi on mu-
kana järjestämässä edunvalvontakoulutuksia. Tiimi kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa tai tar-
peen mukaan tiimin vetäjän kutsusta.  
 
Painopistealueet 2018 
 

- Ammatillisen koulutuksen reformi, sen toteutus ja vaikutukset Pohjois-Pohjanmaalla 
- Lukiouudistus 
- Koulutus- ja varhaiskasvatusleikkauksiin vaikuttaminen 
- Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikavaikuttaminen 
- Peruskoulun vuosityöaikavaikuttaminen 
- Korkeakouluvision sekä korkeakoulujen yhteistyön kehittymisen seuranta ja niihin vaikuttaminen 
- Uuden sopimuskauden tuomat muutokset ja niiden seuranta 
- Alueen YT–toiminnan ja työsuojelutoimijoiden yhteistyön tehostaminen  
- Tiimin jäsenten jalkautuminen yhdistyksiin 

 
 
Koulutustiimin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
Koulutustiimi suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutustilaisuuksia alueyhdistyksen jäsenille.  Tulevana 
toimintavuonna koulutustiimi lakkautetaan nykyisessä muodossaan ja jatkossa koulutukset järjestää 
tiimi, johon kuuluu alueyhdistyksen puheenjohtaja, alueasiamies, koulutussihteeri ja toimistosihteeri.  
Tarvittaessa tiimi käyttää suunnittelussa asiantuntijoita ja muita toimijoita. 
 
Koulutustilaisuus uusille puheenjohtajille ja sihteereille/taloudenhoitajille sekä pääluottamus-miehille py-
ritään järjestämään tammi-helmikuussa. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää yhdessä Lapin ja Kai-
nuun alueyhdistysten kanssa. 
   
Helmi-maaliskuussa järjestetään Jatko-NOPE koulutus henkilöille, jotka ovat käyneet NOPE-koulutuksen 
alle viisi vuotta sitten.  Yhdistysten kehittämisseminaari järjestetään maalis-huhtikuussa.  Huhti-touko-
kuussa järjestetään perinteiset OAJ-infot lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajiksi opiskeleville kullekin 
ryhmälle erikseen.  Myös eläkekoulutus pyritään järjestämään keväällä Oulussa ja eteläisellä alueella. 
 
Lokakuussa järjestään MOP-18 -luentotilaisuus Oulussa.  Marraskuussa järjestetään KOPE eli Kokenei-
den opettajien virkistys- ja koulutustapahtuma Koillismaalla.  Lakikoulutus tai Opettajan vastuut ja velvol-
lisuudet -koulutustilaisuus järjestetään marraskuussa Oulussa ja esim. Ylivieskassa tai Kuusamossa.  
Tämän koulutuksen yhteydessä pyritään järjestämään koulutustilaisuuksia paikallisyhdistysten pääluot-
tamus- ja luottamusmiehille sekä yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.   
    
Koulutustiimin jäsenet ovat mukana alueellisen YT-koulutuksen järjestelyissä ja toimivat myös tarpeen 
tullen apuna eri jaosten järjestäessä koulutusta omille yhteisöilleen.  Vuoden mittaan pyritään myös jär-
jestämään muutamia luentotilaisuuksia erilaisista koulutukseen, kasvatukseen, työhyvinvointiin ja jaksa-
miseen liittyvistä asioista. 
 
 
Hyvinvointitiimin toimintasuunnitelma 2018 
 
Hyvinvointitiimin toiminnalla edistetään jäsenten yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Tä-
män toteuttamiseksi tarjotaan hyvinvointia tukevia liikunta- ja kulttuuritapahtumia jäsenistölle eri puolilla 
alueyhdistyksen toimialuetta kuten Kuusamossa, Oulussa, Raahessa ja Ylivieskassa. Useimpien ta-
pahtumien järjestäminen edellyttää sopivan yhteistyötahon löytämistä.  
 
 
 



Kulttuuritoiminnassa huomioidaan marraskuun 2017 kyselyn toiveita, joita pyritään järjestämään niin 
erillisinä tapahtumina kuin yhdistää muihin alueyhdistyksen tilaisuuksiin.  

Talvella järjestetään hiihtokoulu, jossa perehdytään vapaan ja perinteisen hiihdon tekniikkaan. Talvikau-
den ohjelmassa on myös kiipeilyn lyhytkurssi. 

Huhtikuussa alkaa juoksukoulu, joka jatkuu usean viikon ajan. Kesän aikana on tenniksen, suppauksen 
ja melonnan lyhytkurssit. Frisbeegolfiin tutustuminen järjestetään mahdollisuuksien mukaan Taivalkos-
kella, Kempeleen Köykkyrissä, Rokualla, Kuusamossa, Virpiniemessä ja Kalajoella. 

Syksylle on suunnitteilla sieniretki ja vaellus, jotka voidaan toteuttaa myös yhdistettynä. Perinteikäs 
Opesähly-turnaus järjestetään 6.10.2018. Oman ammattitaidon kehittämiseksi pyritään tarjoamaan In-
nostavaa taukojumppaa -koulutus. 

Tapahtumista tiedotetaan OAJ Pohjois-Pohjanmaan kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Kaikkiin 
tapahtumiin ilmoittaudutaan etukäteen, ja osaan tapahtumista on osallistumismaksu. 

 
 
YLL-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
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. 
 
Jaoksen toiminta rahoitetaan alueyhdistyksen toimesta. Jaoksen toiminta tapahtuu yksinomaan Oulussa. 
 
 
Ammatillisen jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 

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

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

Jaos järjestää vuoden aikana ammatillisten luottamusmiesten tapaamisen ja muuta koulutusta tarpeen 
ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan tehostamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi 
tapahtumat keskitetään Ouluun.  

Jaos kokoontuu vuoden aikana tarvittavan määrän, ainakin kerran kevätlukukaudella ja kerran 
syyslukukaudelle. Myös sähköpostikokoukset ovat mahdollisia.  

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



YSI-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
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.  
 
Jaos pyrkii vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, että opettajan työn arvostus on vahva. Haasteiden li-
sääntyminen opetustyössä sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä lisää tarvetta kaikelle ennakoi-
valle sekä ajantasaiselle edunvalvonnalle.  
 
Toimitaan laaditun A-vaalipiirisopimuksen mukaisesti Lapin ja Kainuun ysiläisten kanssa. 
 

LTO-jaoksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

LTO-jaos edustaa lastentarhanopettajia OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksessä. Jaoksen kautta 
lastentarhanopettajat tuovat asioitaan alueyhdistyksen hallituksen tietoon. Jaos pyrkii lisäämään alueella 
tietoa varhaiskasvatuksesta. Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen lait ja säädökset vaikuttavat kuntien 
päätöksiin ja siten varhaiskasvatuksen toteuttamiseen.  

Jaoksen kokouksiin voi osallistua jäseniä kaikista jäsenyhdistyksistä. LTO-jaos kokoontuu ennen alueyh-
distyksen hallituksen kokouksia valmistelemaan kokoukseen meneviä ja muita ajankohtaisia asioita. 
Yleensä noin kaksi kertaa syys- ja kaksi kertaa kevätkaudella. 

LTO-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. 
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