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Hallituksen kokous 4/2018 

Aika ma 12.4.2017 klo 16.30 
 
Paikka Riveria, Joensuu, Peltolan toimipiste, neuvotteluhuone E227  
 
Läsnä Kirsi Vartiainen (pj) 
 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 

Tuula Saari-Järvelin     
Tuija Marjola    
Kirsi Pyykönen (skype)    
Ritva Mertanen   Päivi Putkuri  
Harri Lemmetyinen     
Sari Härkönen   

  
Kutsuttuna 

 
Pasi Tahvanainen 

 
    

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.48 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokous todetaan järjestäytyneeksi. Ääntenlaskijoita ei valittu. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslistalle lisättiin kohta, tämän jäkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (3/2018) tarkistaminen ja allekirjoittaminen 

Sihteeri esitteli pöytäkirjan 3/2018, se hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

6. Ilmoitusasiat ja tiedotteet 

- OAJ:n valtuustovaalit – tulokset: Merja Mäenpää pääsi valtuustoon (111 ääntä, 55 

uurnavaaliääntä Pohjois-Karjalasta. P-K:n alueella annettiin 83 ääntä uurnavaalissa).  

Puheenjohtaja kertoi, että OAJ:n OAO:n ammatillisten opettajien 31 jäsenestä 19 on uusia 
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jäseniä. OAO:n äänestysaktiivisuus oli 37,7 %, ennakkoäänestysprosentti 19 %.  Sari laittaa 

vaalien tuloksesta tiedotteen jäsenille.  

- Jäsentiedote (AO) 4/2018 on ilmestynyt.  

- Keskustelutilaisuus vuosityöajasta pidettiin ti 10.4. Joensuussa (Niskalassa). Osallistujia oli n. 20 

henkeä. Keskustelun johtajana toimi lm Pasi Tahvanainen.  

7. Ajankohtaista Riveria 

- Moni asia on Riveriassa ratkaisematta. Erityisen huolissaan ollaan tulevan vuoden 

työsuunnitelmista, joita ei ole vieläkään päästy tekemään. Lisäksi huolettaa HOKS-prosessin 

haltuunotto, yksilölliseen ohjaukseen käytettävä resurssi, lyhyiden oppisopimusten käytännön 

järjestelyt.  

- Pasi kertoi kuulumisia. Luottamushenkilöiden saama tieto ja luottamushenkilöiden ja 

koulutuksen johdon välinen avoin tiedottaminen on vähentynyt. Asiat, joihin voisi vaikuttaa, 

tulevat hyvin nopealla aikataululla. Rakennustoiminta on alkamassa, mutta kuka viime kädessä 

vastaa kokonaisuudesta. Tästä on olemassa hyvin paljon epätietoisuutta ja epävarmuutta.  

- Kuntayhtymään on tullut uudet rekrytointiohjeet.  

8. Ajankohtaista Karelia AMK 

- Ritva ja Päivi toivat terveisiä Karelia AMK:sta.  Opetussuunnitelmauudistus on alkamassa.   

9. Jäsenasiat ja muistamiset 

Jäseniä tällä hetkellä 266, uusia ei ole tullut. Aktiivinen AMK-opettaja on jäämässä eläkkeelle, Ritva 

ja Päivi hankkivat kukat (30-40 €).  

Jäseniä pitää muistuttaa, että käyvät päivittämässä jäsentietonsa ja lisäävät samalla toisen 

sähköpostiosoitteen työsähköpostin lisäksi. 

10. Talousasioita 

Tilin saldo 14 780, 36 €.  

- Niittylahden tapahtuman lasku 330 € 

- Kevätkokouksen kustannukset: Utran uittotupa 2535,05 €, esiintyjien palkkio 750 €, eläkkeelle 

jääneen yhdistysaktiivin muistaminen (kukat) 27 € (varmista Merjalta) 

- Vaalikulut; kustannukset n. 65 €, 12,50 € postituskuluja, vaalikahvit  

- Rajaspeksit – kustannukset; kustannukset 375 € 

11. Kevätkauden jäsentapahtumia ja koulutuksia 

- Ammatillisten seminaari 4. -5.5. 2018, ilmoittautumiset suoraan alueyhdistykselle.  
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- Eläkeinfo 3.5.  

- Laitumelle laskiaiset 25.5.2018 klo 19 ravintola Kimmelissä. Lippujen hinta 20 € / osallistuja, 

avec 40 €. Päätettiin, että yhdistys tarjoaa lipun jäsenilleen ilman omavastuuta. Varataan 25 

lippua, ilmoittautumisjärjestyksessä saa lipun (tarvittaessa lippujen määrää voidaan nostaa 35 

kpl). Avec-lipusta jokainen huolehtii itse, ilmoittaa suoraan alueyhdistyksen toimistolle. Tuula 

ottaa vastaan ilmoittautumiset ja varaa liput alueyhdistyksen toimistolta. Ilmoittautuminen ma 

7.5.2018 mennessä.  

12. OAJ P-K:n Alueyhdistyksen kevätkokous ma 23.4. – PKAO:n viralliset edustajat  

Kokoukseen osallistuvat virallisina jäseninä Ritva Mertanen, Kirsi Vartiainen, Sari Härkönen, Harri 

Lemmetyinen, Teija Alanen, Merja Mäenpää ja Tuula Saari-Järvelin.   

13. AO:n opintomatka – yhdistyksen edustajan valinta 

AO järjestää tänä vuonna opintomatkan Ranskaan 3. – 7.10.2018. Hakuaika on menossa. 

Yhdstyksillä on mahdollisuus esittää omaa aktiivista jäsentää matkalle mukaan.  

Päivi Putkuri ja Ritva Mertanen esittivät kiinnostuksensa matkaa kohtaan. Päätettiin, että yhdistys 

ehdottaa Ritva Mertasta matkalle. Ritva Mertanen laatii itse hakemuksen matkalle. 

14. Muut asiat 

- Kirsi kertoi tulevista OAJ on the Road ja Ammatillinen kiertue –kiertueista. 

- Työnantajakohtaisten yhdistysten tiimoilta on tulossa palaveri puheenjohtajien kesken uusista 

säännöistä. Uusien yhdistysten nimet ovat pohdinnassa.  

15. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

- toukokuun hallituksen kokous pidetään ke 30.5. OAJ:n toimistolla ja ruokailu Local Bistrossa 

(Tuula varaa pöydän). 

- Pj päätti kokouksen klo 18.20. 

 

 

 

 
 
 

Kirsi Vartiainen   Tuula Saari-Järvelin 
pj.    sihteeri 


