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Yhdistyksen kokous 
 

Aika Sunnuntai 20.11.2022 kello 9.00 

Paikka Radisson Blu Hotel, Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Oulu 

KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
1 Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Mäntsälä avaa kokouksen. 

 

Kokous kuulee OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n puheenjohtaja Lauri 

Hietalahden ajankohtaiskatsauksen. 

 

 

2 Valitaan kokouksen puheenjohtajat 

Esitys Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. 

 

Päätös  

 

 

3 Valitaan kokouksen sihteerit 

Esitys Kokous valitsee kaksi sihteeriä. 

 

Päätös  

 

 

4 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Esitys Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. 

 

Päätös  

 

 

5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Sääntöjen 11. § mukaan kutsu vuosikokoukseen ja vuosikokouksen esityslista on 

toimitettava sähköpostitse jäsenyhdistyksille vähintään 19 vuorokautta ennen 

kokousta. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan yhdistyksen verkkosivulla. 

 

Kunkin jäsenyhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisesti valitsemansa 

edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä viimeistään 9 päivää ennen 

kokousta yhdistyksen hallitukselle. 
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Esitys Kutsu on lähetetty jäsenyhdistyksille 1.9.2022 (liite 1) ja se on julkaistu 

yhdistyksen verkkosivulla 1.9.2022. 

Todetaan, että kokoukseen on ilmoittautunut ______ virallista 

kokousedustajaa, joiden yhteinen äänimäärä on _______ ääntä. 

Kokous päättää hyväksyä puheoikeuden muille läsnä oleville. 

 

Päätös  

 

 

6 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

Esitys Kokous päättää hyväksyä työjärjestykseksi esityslistan mukaisen 

työjärjestyksen. 

 

Päätös  

 

 

VARSINAISET KOKOUSASIAT 

7 Hyväksytään vaalivaliokunnan toimintaohje 2022 

Esitys Kokous päättää hyväksyä vaalivaliokunnan toimintaohjeen 2022 (liite 2). 

 

Päätös  

 

 

8 Asetetaan tarvittavat valiokunnat 

Vaalivaliokunta asetetaan vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaan. 

 

Vaalipiirit esittävät vaalivaliokuntaan jokaisen alueyhdistyksensä alueelta yhtä 

edustajaa. Vaalivaliokunnassa on enintään 17 jäsentä. 

 

Vaalivaliokunnan jäsenellä on alueen läsnä olevien edustajien äänimäärä. 

 

Vaalivaliokunta tekee ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. 

Vaalivaliokunnan tulee huomioida ehdotusta tehdessään koulutusasteet, 

koulutusalat ja alueellinen edustettavuus. 

 

Esitys Kokous asettaa vaalivaliokunnan ja valitsee vaalivaliokunnalle 

puheenjohtajan. 

 

Päätös  
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9 Päätetään hallituksen varsinaisten ja varaedustajien määrä vuodelle 2023 ja asetetaan 

ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi 

Sääntöjen 16. § mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajiston lisäksi vähintään 10 

ja enintään 14 muuta varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen. 

 

Tällä hetkellä varsinaisia hallituksen jäseniä on 12. 

 

Esitys Kokous päättää, että puheenjohtajiston lisäksi hallituksen jäseniä on 

kaksitoista. 

 

Kokous käy lähetekeskustelun AO:n hallituksen erovuoroisista 

hallituksen varsinaisista jäsenistä ja hallituksen varajäsenistä. Kokous 

asettaa ehdokkaat. Määräaikaan mennessä toimitetut ehdokasesittelyt 

ovat yhdistyksen verkkosivulla. 

 

Päätös  

 

 

10 Yhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 2021 

Yhdistyksen sihteeri Tuovi Pasma esittelee toimintakertomuksen. 

 

Esitys Vuosikokous hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021 (liite 3). 

 

Päätös  

 

 

11 Yhdistyksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta sekä 

tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen esittelee yhdistyksen tilikertomuksen 

1.1.2021 – 31.12.2021 (liite 4a) sekä tilinpäätöksen toimintakertomuksen (liite 4b). 

 

Kuullaan tilintarkastajayhteisön ja toiminnantarkastajan lausunnot (liitteet 4c ja 4d). 

 

Esitys Kokous käy keskustelun tilinpäätöksestä ja päättää sen vahvistamisesta 

ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 

Päätös  

 

 

12 Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa 

Esitys Kokous päättää, että AO:n jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruus 

on 0,10 % jäsenyhdistysten jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta 

kokonaisansiosta ja että jäsenmaksu peritään OAJ:n keskitetyn 

perintäjärjestelmän yhteydessä. 
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Kokous toteaa, että OAJ:n osuus vuonna 2022 on 0,80 % 

ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta ja josta OAJ palauttaa 

AO:lle OAJ:n syysvaltuuston kokouksessa 16.-18.11.2022 hyväksymän 

osuuden. 

 

Päätös  

 

 

13 Hallituksen jäsenten palkkiot, ansionmenetysten ja matkakustannusten korvaukset sekä 

tilintarkastajien palkkiot 

Esitys Kokous päättää, että hallituksen jäsenille suoritetaan kokouksista, 

neuvotteluista ja edustuksista OAJ:n valtuuston kokouksen vahvistamat 

kokouspalkkiot. 

 

Kokous päättää, että hallituksen jäsenille suoritetaan 

matkakustannusten korvaus valtion matkustussäännön mukaisesti ja 

ansionmenetyskorvaukset työnantajan todistuksen tai sijaispalkkion 

perusteella. 

 

Kokous päättää palkkiot vuodelle 2023 liitteen 5 mukaisena. 

 

 Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan. 

 

Päätös  

 

 

14 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuija Mäntsälä esittelee toimintasuunnitelman. 

 

Esitys Kokous päättää hyväksyä hallituksen esityksen yhdistyksen 

toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2023 liitteen 6 mukaisena. 

 

Päätös  

 

 

15 Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023 

Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen esittelee talousarvion. 

 

Esitys Kokous päättää vahvistaa hallituksen esityksen yhdistyksen talousarvion 

vuodelle 2023 liitteen 7 mukaisena. 

 

Päätös  
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16 Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuosiksi 

2023–2024 

Tällä hetkellä varsinaisia hallituksen jäseniä on 12. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat (suluissa varajäsen): 

Jari Jokinen, amk  (Minna Kaija-Kortelainen, amk) 

Tarja Mäenpää, 2. aste   (Sanna Kettunen, 2. aste) 

Ulla Maija Nyman, 2. aste (Juha Lindström, 2. aste) 

Heidi Savolainen, amk  (Saija Flinkkilä, amk) 

Seppo Säätelä, 2. aste  (Kimmo Siuruainen, 2. aste) 

Anni Koppanen, 2. aste  (Teija Mäntylä, 2. aste) 

 

Hallituksessa jatkavat jäsenet 31.12.2023 asti (suluissa varajäsen): 

Jaana Antila, 2. aste  (Toivo Heikkilä, 2. aste) 

Jari Hourula, 2. aste  (Niina Aho, 2. aste) 

Tuovi Pasma, 2. aste  (Pauliina Huhtasalo 2. aste) 

Terhi Saarinen, 2. aste  (Kirsi Vartiainen, 2. aste) 

Markku Seppälä, amk  (Jussi Kuoppala, 2. aste) 

Kirsti Vänskä, amk  (Mervi Juntunen, amk) 

 

Esitys Kokous valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen 

kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle 

1.1.2023 – 31.12.2024. 

 

Päätös  

 

 

17 Tilintarkastajayhteisö ja toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja 

Sääntöjen 15. § mukaan vuosikokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä 

toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. 

 

Vuonna 2022 tilintarkastajayhteisönä on toiminut Nexia Oy, vastuullisena 

tilintarkastajana KHT Jukka Havaste sekä toiminnantarkastajana OAJ:n LAB 

ammattikorkeakoulun opettajat paikallisyhdistys ry:n Eija Viitala ja 

varatoiminnantarkastajana OAJ:n Stadin ammattiopiston opettajayhdistys ry:n Kari 

Vauhkonen. 

 

Esitys Kokous valitsee tilintarkastajayhteisön sekä toiminnantarkastajan ja 

varatoiminnantarkastajan tilikaudelle 2023. 

 

Päätös  

 

 

18 Vuoden 2021 vuosikokousaloitteiden pohjalta tehdyt toimenpiteet 

Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors esittelee. 
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Esitys  Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

 

 

19 Määräaikaan mennessä jätettyjen jäsenyhdistysten aloitteiden käsittely 

Sääntöjen 13. § mukaan jäsenyhdistysten aloitteet on oltava hallituksella kaksi 

kuukautta ennen varsinaista kokousta. Syyskuun 20. päivään mennessä 

jäsenyhdistykset ovat jättäneet xx aloitetta (liite 8). 

 

Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors esittelee. 

 

Esitys  Kokous hyväksyy hallituksen vastaukset aloitteisiin (liite 9). 

 

Päätös  

 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

20 Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 


