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Hallituksen kokous 9/2018 
 
Aika ma 5.11.2018 klo 16.30 
 
Paikka OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen toimisto, Kirkkokatu 8, Joensuu   
 
Läsnä Kirsi Vartiainen (pj) 
 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 
Tuula Saari-Järvelin     
Teija Alanen (SKYPE)  Minna Sinkko  
Kirsi Pyykönen (SKYPE)    
   Päivi Putkuri  
   Jouko Pussinen  
Sari Härkönen, saapui § 6 aikana klo 17.40 Merja Mäenpää 

  
Kutsuttuna 

 
Toni Niemeläinen 

 
    

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.47.  
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
Kokous todettiin järjestäytyneeksi. Ääntenlaskijoita ei valittu.  
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.  
 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Pykälään 10 lisättiin asiakirjojen arkistointi -asia ja pykäläksi 12 Nenäpäivän lahjoitus. Muutettiin 
Ajankohtaista Riveria ja Ajankohtaista Karelia AMK käsiteltäväksi heti Edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen –pykälän jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin 
kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (8/2018) sekä sähköpostikokouksen 2/2018 tarkistaminen ja 
allekirjoittaminen 
 
Sihteeri esitteli edellisen kokouksen (8/2018) ja sähköpostikokouksen (2/2018) pöytäkirjat. 
Pöytäkirjat hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 
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6. Ajankohtaista Riveria 
 
Toni Niemeläinen kertoi Riverian terveisiä. Paikallinen kertaerä (9,2% marraskuun palkasta 1.8.2018 
alkaen vakituisessa työsuhteessa oleville) tulee maksuun tammikuussa 2019. Järjestelyvaraerät (0,9 
% OVTES, 1,2 % KVTES) tulevat palkanmaksuun maaliskuun 2019 aikana. E-liitteisiin liittyvät 
virkajärjestelyt ovat käynnissä ja Riverian virkaluettelo päivitetty. Kun E-liitteen virkajärjestelyt 
saadaan päätökseen, aloitetaan C-liitteen (nuorten koulutuksen) puolella virkajärjestelyt eli 
päätoimisten tuntiopettajien työsuhteet muutetaan viroiksi. Nämä virat tulevat haettaviksi 
julkisesti. YT-toimikunta kokoontuu to 8.11.2018. Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät pidettiin 
Helsingissä. Reformin toimeenpano keskusteluttaa kaikkialla. OAJ tehnyt ammatillisen koulutuksen 
barometrin, löytyy OAJ:n nettisivuilta. Riveriassa on meneillään TOB-kysely, tähän mennessä 
vastaajia vain 21 % henkilökunnasta. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat huonoissa kantimissa. 
Riveriassa on tarkoitus käyttää 1 milj. euroa opetukseen ja ohjaukseen vuoden 2019 budjetista. 
Rahan käyttökohteesta päätetään tammikuun lopussa. Puheenjohtaja huomautti, että meidän 
tulee puhua rahan käyttöä suunniteltaessa kelpoisen opettajan antamasta opetuksesta ja 
ohjauksesta eikä lähiopetuksesta, sillä riskinä on, että opettajan tilalle ohjausta tuleekin antamaan 
ammatillinen ohjaaja. Keskusteltiin ohjaajan työkuvasta. Osaamisen tunnustamisen prosessi on 
vielä kesken, samoin jatkuva haku. OPH:sta on tulossa koulutusta Y-tunnustamisiin. Keskusteltiin 
vuosityöajasta, työsuunnitelmista ja työajasta, erityisesti kohdentamattomasta työajasta.  
 

7. Ajankohtaista Karelia AMK 
 
Virva Rento ei päässyt paikalle. Päivi Putkuri kertoi, että Karelia-ammattikorkeakouluun on valittu 
uusi talousjohtaja. 
 

8. Ilmoitusasiat ja tiedotteet 
 
- Ammatilliset opettajat AO ry:lla on uudet nettisivut, ao.oaj.fi   
- pe 2.1.2018 pidettiin ammatillisten ilta, teemana työhyvinvointi ja työnantajakohtaisen 

yhdistysten perustaminen. Työnantajakohtaisen yhdistysten perustaminen ei tällä hetkellä 
etene.  
 

9. Jäsenasiat ja muistamiset 
 
Yhdistykseen on liittynyt neljä uutta jäsentä (Liite 1.). Jäseniä tällä hetkellä 256.  
 

10. Talousasioita 
 
- Saldo 17 468, 11 € 
- Yhdistyksen vanhojen asiakirjojen arkistointi. Siirretään edellisten yhdistysten asiakirjat 

toimihenkilöarkistoon (JAO ry., Joensuun ammattikoulun opettajayhdistys ry.). Teija Alanen ja 
Kirsi Vartiainen hoitavat asian.  
 

11. Syyskauden jäsentapahtumia ja koulutuksia 
 
- Opinto/kulttuurimatka Kuopioon 30.11. 

o kulut/tiedotus/ilmoittautuminen: jäsenille on tiedotettu asiasta sähköpostitse ja 
yhdistyksen nettisivuille. Ilmoittautuneita tällä hetkellä 14.  

o Päätettiin, että Ylä-Karjalan jäsenet voivat tulla kimppakyydillä suoraan Kuopioon ja 
yhdistys maksaa matkakulut matkalaskua vastaan (0,21 € / km).  
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o hakemus AO ry: Kirsi Vartiainen on lähettänyt hakemuksen AO ry:lle. 
- Maakunnan tapahtuma: Ylä-Karjalan (Valtimo, Nurmes, Lieksa) ja Kiteen jäsenet eivät ole 

päässeet osallisiksi yhdistyksemme toiminnasta. Päätettiin, että ko. jäsenet voivat järjestää 
jouluruokailun. Kirsi Pyykönen vastaa Valtimon järjestelyistä, Marjaana Saarelainen Lieksan, 
Nurmeksen järjestelyistä ja Kiteen järjestelijän varmistaa Kirsi Vartiainen. Päätetiin, että 
järjestelyihin voi käyttää 50 € / jäsen.  

 
12. Nenäpäivän lahjoitus 

 
Päätettiin, että PKAO ry. lahjoittaa keräykseen 100 €. Rahastonhoitaja Merja Mäenpää hoitaa 
lahjoitussumman maksun keräykseen.  
 

13. AO ry opintopäivät ja vuosikokous Jyväskylässä 17.-18.11.2018 
 
- vuosikokouksen viralliset edustajat (6). Virallisiksi kokousedustajiksi valittiin Päivi Putkuri, Sari 

Härkönen, Minna Sinkko, Merja Mäenpää, Harri Lemmetyinen ja Minna Jäppinen. Kirsi 
Vartiainen toimii tarvittaessa kaikkien varajäsenenä.  

- kulut: bussi varattu, vastuukuskeina toimivat Harri Lemmetyinen ja Sari Härkönen (toinen 
varattu bussi peruutetaan). Päätettiin, että PKAO ry. maksaa hallituksen jäsenten 
omavastuuosuuden 50 €. Yhden huoneen lisäkustannuksen maksaa yhdistys kaikilta. Yksi jäsen 
ei osallistu iltajuhlaan, joten päätetiin, että hänen omavastuuosuutensa on 25 €.  

- uusi jäsen, Suvi Leppänen, AO maksaa kulut.  
 

14. OAJ P-K syyskokous 27.11.2018 Nepenmäen koululla Joensuussa 
 
- viralliset edustajat (13): Virallisiksi kokousedustajiksi valittiin Kirsi Vartiainen, Tuula Saari-

Järvelin, Teija Alanen, Toni Niemeläinen, Harri Lemmetyinen, Merja Mäenpää 
- ehdotukset alueyhdistyksen hallituksen PKAO:laisista OAO-jäsenistä kaudelle 2019-2020 (OAO-

jaoston kokous 13.11.2018, OAO 5+5, PKAO ry. 2017-2018 2+3), Teija Alasta ja Kirsi Vartiaista 
tullaan ehdottamaan varsinaisiksi, varajäseniksi ehdotetaan Minna Sinkkoa, Päivi Putkuria ja 
Ritva Mertasta.  

- OAO puheenjohtajaehdokas Susanna Puustinen 
- Tiedotus jäsenille; Sari Härkönen lähettää syyskokouskutsun jäsenille.  

  
15. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut.  

 
16. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. Seuraava kokous to 13.12.2018 alueyhdistyksen 
toimistolla. Kokouksen jälkeen ruokailu trattoria Otossa. Sihteeri hoitaa varauksen.  
 

 
 
 
 

Kirsi Vartiainen   Tuula Saari-Järvelin 
puheenjohtaja   sihteeri 
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
Joensuussa ___. ___.2018 
 
 
 
 


