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Hallituksen kokous 3/2018 

Aika ma 12.3.2017 klo 16.30 
 
Paikka Riveria, Joensuu, Peltolan toimipiste, neuvotteluhuone E227  
 
Läsnä Kirsi Vartiainen (pj) 
 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 

 
    Leena Puhakka (poistui § 10 alussa) 

Tuula Saari-Järvelin     
Teija Alanen (skype)  Minna Sinkko  
Tuija Marjola    
Kirsi Pyykönen     
    Päivi Putkuri  
Harri Lemmetyinen     

    Merja Mäenpää (skype, poistui § 10 alussa) 
  

Kutsuttuna 
 

Pasi Tahvanainen 
 
    

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.35. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokous todettiin järjestäytyneeksi. Ääntenlaskijoita ei valittu.  

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Tarkennettiin kevätkokouskohtaa ja tapahtumia, muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (2/2018) tarkistaminen ja allekirjoittaminen 

Sihteeri esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. Siihen tehtiin muutamia korjauksia, jonka jälkeen 

se hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 
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6. Ilmoitusasiat ja tiedotteet 

- AO:n jäsentiedote ilmestynyt 12.3.2018: vuosityöaikakoulutus 28.3.2018 Helsingissä 

(ilmoittautuminen päättyy 16.3.) 

7. Ajankohtaista Riveria 

Pasi Tahvanainen kertoi kuulumisia. Suunnitteilla on, että vuonna 2019 Riveria siirtyisi 

kokonaisuudessaan vuosityöaikaan ja tämänhetkinen vuosityöaikakokeilu päättyisi. Keskusteltiin 

vuosityöajasta. Päätettiin järjestää keskustelutilaisuus vuosityöajasta ja siihen liittyvistä 

kokemuksista.  

Pasi kertoi myös, että yhteiset käytänteet ja niiden muotoutuminen keskusteluttavat Riveriassa 

esim. tyhy-toiminta, henkilökunnan mahdollisuudet koulutukseen, 0,8 tuntia / opiskelija / osp –

laskukaava (= 20 opiskelijaa = 16 tuntia / osp, jos vähemmän, vähenee opetustuntien määrä). 

Kirsi Vartiainen toi keskusteluun sotealan nk. pudokkaat, jotka sijoitetaan aikuisten ryhmiin 

opiskelemaan, kun opinnot eivät ole onnistuneet nuorten ryhmässä. Tämä aiheuttaa haasteita 

opettajille.  

Keskusteltiin reformin tuomista muutoksista ja niihin liittyvistä ohjeistuksista, jotka todettiin 

riittämättömiksi. Lisäksi jaettiin kokemuksia työssäoppimisesta ja henkilökohtaisista opintopoluista. 

Pohdittiin kannanoton laadintaa. Päätettiin, että lähetetään viestiä yllä mainituista asioista YT-

toimikunnan edustajille, jotta he voisivat ne viedä toimikuntaan terveisinä oppilaitoksista.  

8. Ajankohtaista Karelia AMK 

Päivi Putkuri toi terveisiä Karelia amk:sta. YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Keskusteltiin 

opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksista ja todettiin nykytilanteen olevan huolestuttava.  

9. Jäsenasiat ja muistamiset 

Jäseniä tällä hetkellä 268. Kolme uutta jäsentä on liittynyt yhdistykseemme (Liite 1). Muumi-

mukitilastot tarkistetaan kevätkokousta varten. 

10. Taloustilanne 

Saldo tänään 17 031, 88 €. 

11. Kevätkauden jäsentapahtumia ja koulutuksia 

• Helmikuun tapahtuma Niittylahdessa 15.3.2018: tapahtumaan on 15 

ilmoittautunutta, kustannukset 450 €. 

• Rajaspeksit 5.4.2018 klo 19 Kerubissa: 25 varataan liput, tapahtumaan ei ole 

omavastuuta. Lipun hinta on 15 €.  

• Teatteriretki: tämä tapahtuma päätettiin siirtää syyskaudelle. 
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• Keskustelutilaisuus vuosityöajasta: ehdotetaan Helille ajaksi ma 9.4.2018 klo 16.15. 

Niskalassa. Järjestetään tilaisuuteen SKYPE-yhteys, niin maakunnastakin saadaan 

osallistujia tilaisuuteen. Minna Sinkko ja Tuija Marjola varaavat tarjoilut ja tilan. 

12. Kevätkokousvalmistelut  

• Toimintakertomus, käytiin läpi, korjattiin muutamia kohtia ja päätettiin esittää se 

vuosikokoukselle 22.3.2018. 

• Kokouspaikka ja kokousruokailu: Utran Uittotupa varattu, ilmoittautuminen käynnissä 

(Tuula vastaa). Kustannukset 44 € / henkilö 

• Vierailija Improryhmä (750 €) sekä pääluottamusmies Heli Harjula ja mahdollisesti uusi 

työsuojeluvaltuutettu AMK:sta.        

13. OAJ:n valtuustovaalit  

 Uurnavaalipäivät ovat seuraavat: 
 
- 26.3. Nurmes ja Lieksa, vaaliasiamies Kirsi Vartainen 
- 26.3. Valtimo, vaaliasiamies Kirsi Pyykönen 
- 26.3. / 27.3. Outokumpu, vaaliasiamies Pasi Tahvanainen 
- 26.3. Niittylahti, vaaliasiamies Sari Härkönen 
- 26.3. / 27.3. Niskala, vaaliasiamies Minna Sinkko, Tuija Marjola  
- 27.3. Otsola, vaaliasiamies Jaana Saarinki, Miika Räätäri 
- 26.3. / 27.3 Peltola, vaaliasiamies Tuula Saari-Järvelin ja Harri Lemmetyinen 
- 26.3. /27.3. Tikkarinne, vaaliasiamies Ritva Mertanen, Päivi Putkuri  

 
 

- Sari Härkönen toimittaa tarkennetun vaalipäivälistauksen sihteerille piakkoin 
(liite 2).                

- Ääntenlasku OAJ:n toimistolla Kirkkokadulla ti 27.3. klo 18 alkaen. Uurnavaalien 
äänestysliput (= avaamaton uurna) pitää toimittaa ääntenlaskuun klo 18 
mennessä. Siinä tapauksessa, että uurnaäänestyksessä on vain vähän 
osallistujia, äänestyslipukkeet voidaan laittaa yksittäisiin suljettaviin kirjekuoriin, 
jotka sitten kootaan yhteen suljettavaan kuoreen, joka toimitetaan 
ääntenalaskuun. 

- Toimipaikkakohtaiset vaaliluettelot toimitetaan viikolla 12 Kirsille ja hän 
toimittaa ne välittömästi eteenpäin uurnavaalien järjestäjille.    

- Uurnavaaleihin osallistuneille tarjotaan vaalikahvit. Sovitaan, että toimipaikan 
kahvilaan annetaan tiedot kahvitettavista, lasku lähetetään Merjalle.  

 
14. Työnantajakohtaisten yhdistysten perustaminen – tilannekatsaus 

Vaiheessa ollaan ja sääntöjä laaditaan. SKO ja AKOL ovat päättäneet säilyttää oman yhdistyksensä. 

Ideoitiin uuden yhdistyksen nimikilpailun järjestämistä. Tavoitteena on, että ensi syksynä oltaisiin jo 

työnantajakohtaisessa yhdistyksessä.  
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15. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

16. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. Seuraava kokous on to 12.4.2018 Peltolassa E-talossa 

(E227) Skype-yhteyden vuoksi. 

 

 
 
 

Kirsi Vartiainen   Tuula Saari-Järvelin 
pj.    sihteeri 


