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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. 
 
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ei-hallituksen jäsenille ja alueasiantuntijalle hallituksen 
ja työvaliokunnan kokouksissa 
 
 

Päätettiin myöntää aluetta edustaville OAJ:n hallituksen jäsenille ja alueasiantuntijalle 
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksiin ja seminaareihin vuodelle 2022. Myös 
OAJ:n valtuutetuille esitettiin kutsu kokouksiin/heiltä mieluusti toivotaan 
osallistumista, vaikka yhden yksittäisen valtuutetun osallistuminen/kokous yms. 

 

Hallituksen tehtäväjako ja valinnat vuosiksi 2022-2023 

Valittiin seuraavat luottamushenkilöt: 

 

 Sihteeri   Niina  Srbinoska 

 Ensimmäinen varapuheenjohtaja Markus Ropponen 

 Toinen varapuheenjohtaja  Antti Karetie 

 

Jaostojen puheenjohtajat: 

VOL   Salla Sutinen   

YSI   Antti Karetie 
OAO   Toivo Heikkilä 
YLL   Hans-Joachim Schulze 

Koulutusvastaava  Emmi Thompson 
Tiedottaja   Juha-Pekka Finnilä 
Alueasiantuntija  Antti Piiroinen 
 

 

Yhdistyksen nimenkirjoittajien muuttaminen yhdistysrekisteriin 

Todettiin, että yhdistyksen nimenkirjoittajat muuttuvat vuodesta 2021. Tehdään 

tarvittavat muutokset sääntöjen 16 §:n mukaisesti: yhdistyksen nimen  

kirjoittaa puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtajista, tai jompikumpi heistä  

yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 
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Tilinkäyttöoikeuden lakkauttaminen ja/tai myöntäminen 

Lakkautetaan tarpeettomat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortit.  
Myönnetään tarvittavat uudet tilinkäyttöoikeudet. Tilinkäyttöoikeudet ovat 
puheenjohtajalla, 1. varapuheenjohtajalla sekä rahastonhoitajalla.  

 

Hallituksen seminaarit ja muut koulutustilaisuudet sekä niistä maksettavat korvaukset 

Päätettiin maksaa tarvittaessa päivärahat KVTES:n mukaisesti sekä korvata  

harkinnan mukaan mahdolliset ansionmenetykset ja/tai sijaiskulut.  

Ansionmenetyksien korvaamisesta sovitaan etukäteen yhdistyksen  

puheenjohtajan kanssa.  

 

Kokouspalkkio maksetaan niille hallituksen jäsenille ja aktiivitoimijoille,  

jotka eivät saa vuosittaisia toimipalkkioita, osallistumisista alueyhdistyksen  

järjestämiin tilaisuuksiin. 

   

Hallituksen jäsenten tulee priorisoida hallituksen ja työvaliokuntien  

kokoukset ja jäsenten syys- ja kevätkokoukset aikatauluihinsa. On tärkeää,  

että hallitus on paikalla vastuullisesti em. kokouksissa (osallisuus ja vastuullisuus 

edustamansa toimen osalta). 

Kokouspalkkiot maksetaan osallistumisen mukaan (läsnäolokokoukset 60 €/ pj  

ja sihteeri, hallituksen jäsen 40€/ kokous 2 h) Yli kahden tunnin kokouksista  

seuraaville tunneille maksetaan korotettu osuus osallistujille.  

 

Osallistuminen verkkovälitteisesti (kokouspalkkio 60 €/ pj. ja sihteeri,  

hallituksen jäsen 40 €/ kokous 2h). Yli kahden tunnin kokouksista seuraaville  

tunneille maksetaan korotettu osuus osallistujille.  

 

Koronapandemian mukaisia osallistumisrajoituksia ja terveysturvallisuusohjeita 

noudatetaan, joten nimetty työvaliokunta vuosille 2022-2023 voi tarvittaessa  

linjata hallituksen kokoustamisen osalta tilanteen vaatimalla tavalla toisin kuin  

yllä sovittu. 

 

Matkakorvaukset 

Syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille sekä puhe- ja läsnäolo-

oikeutetuille maksetaan hallituksen kokouksista matkakorvaukset pääsääntöisesti  

julkisen liikenteen taksoja noudattaen yhdistyksen voimassa olevan valtion 

matkustusohjeen mukaan. Auton käytöstä sovittava yhdistyksen puheenjohtajan  

kanssa erikseen. 



OAJ Pääkaupunkiseutu                                  Tiivistelmä 1/2022     
OAJ Huvudstadsområdet  
Rautatieläisenkatu 6                                 12.1.2022 
00520 Helsinki  

 

3 
 

Huomionosoitukset ja edustuskulut 

Päätettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja  

alueasiamies voivat tarvittaessa käyttää edustusmäärärahoja kohtuudella  

oman harkintansa mukaan yhdistyksen taloussäännön mukaisesti. 

Jäsentoiminta 

Facebook- ja kotisivujen päivitysoikeudet myönnettiin puheenjohtajistolle,  

koulutusvastaavalle, alueasiantuntijalle sekä yhdelle kunkin jaoston jäsenelle.  

Virve Björklund vastaa tapahtumakaupasta. 

Koulutus ja muut tilaisuudet 

 Keskusteltiin seuraavien koulutusten järjestämisestä: 

- Työhyvinvointikoulutukset (päivän koulutuksia toivottu) 
- Neuvottelutaitokoulutus 
- Alueelliset YT-päivät 2022 (lokakuussa) 
- KOPE, VOPE, eläkeinfot 

 
Keskusteltiin esihenkilötiimin toiminnasta ja osallistumisesta Nuorten  

Akateemisten yhteistyöseminaariin ja tapahtumiin. 

Talousasiat 

 Keskusteltiin yhdistyksen taloudenpidosta vuonna 2022. 

Hallitukselle tiedotettavaa 

Merkittiin tiedoksi: 

- OAJ:n valtuustovaalit keväällä 2022 
- OAJ:n puheenjohtajavaali keväällä 2022 
- Opetusalan sopimusneuvottelut keväällä 2022 
- Aluehallintovaalit keväällä 2022 
- Eduskuntavaalit keväällä 2023 
- Educa-messut ja risteily on peruttu vuodelta 2022. 
- SuomiAreena Porissa kesällä 2022 

OAJ:n toimikuntien ja työryhmien työskentelystä 

- Järjestö- ja viestintätoimikunta  
- Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta  
- Koulutuspoliittinen toimikunta  
- Työhyvinvointiryhmä  
- Aikuiskoulutustyöryhmä  
- Opettajankoulutustyöryhmä  
- Opetusalan neuvottelukunta  
- Korkeakoulutyöryhmä  
- Työhyvinvointityöryhmä  
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Muut esille tulevat asiat 

Syyskokouksen pöytäkirjan tarkistaminen/Visma Sign 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16 

 

 

  

kokouksen puheenjohtaja sihteeri 
Ulla Jauhiainen Ulla Puukangas 

 

 


