OAJ Järvenpään jäsentiedote 10.3.2017

OAJ:n Järvenpään paikallisyhdistys aloitti tammikuussa toimintansa jonkin verran uusiutuneella
kokoonpanolla sekä uusilla tehtävillä. Hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt seuraavissa
tehtävissä kaudella 2017- 2018:
Raija Luukkanen, puheenjohtaja
Sari Koivula, sihteeri
Tiina Linne, varapuheenjohtaja
Terttu Heikkinen, jäsenasiainsihteeri
Teija Hytönen, yhteysopettajavastaava, perusopetus
Susanna Haataja, yhteysopettajavastaava, varhaiskasvatus
Anna-Liisa Löppönen, erityisopettajavastaava
Sari Aksberg, kulttuurivastaava, työsuojeluvaltuutettu
Marjo Sate, kulttuurivastaava
Riitta Järvenpää, liikuntavastaava ja facebook-vastaava
Sarianna Laitinen, liikuntavastaava ja facebook-vastaava
Rauni Tiilikainen, emäntä
Jan Mikkonen, nettivastaava
Hallituksen ulkopuolisina kokouksiin osallistuvat myös: Tuula Kekki (taloudenhoitaja), Ville
Leppäniemi (varapääluottamusmies; luottamusmies, lukio), Liisa Huotari (luottamusmies,
alakoulut), Kaisa Beshar (luottamusmies, musiikkiopisto) sekä Annika Harja (Teija Hytösen
varajäsen).
Tammikuun hallitusseminaarissa olemme käyneet läpi hallitustyöskentelyn käytänteitä ja
suunnitelleet alkaneen vuoden yhdistystoimintaa teidän syyskokouksessa hyväksymänne
toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitus on päivittänyt vuosikelloaan, jonka avulla jo useita vuosia
yhdistyksen toimintasuunnitelmaa on toteutettu. Vuosikelloon on merkitty muun muassa erilaisia
jäseniltoja, jotka alkavat olla osa vakiintunutta yhdistystoimintaamme. Myös kulttuuri- ja
liikuntatapahtumat kuuluvat olennaisesti yhdistystoimintaamme; kevään tapahtumista onkin jo
jaettu mainoksia yhteysopettajien kautta työyksiköihin. Mukavia hetkiä ja retkiä on taas luvassa!
Alkuvuoden ajankohtaisena asiana oli työsuojelun varavaltuutetun vaali, joissa varhaiskasvatuksen
ja kaupunkitekniikan alueella tuli valituksi yhdistyksemme jäsen lastentarhanopettaja Anne
Mollberg. Valittu varavaltuutettu Anne Mollberg tulee varsinaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi ajalle
1.8.- 31.12.2017.
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Tulevia tapahtumia:
Paikallisyhdistys pystyttää kuntavaalien alla, lauantaina 25.3., Järvenpään torille vaaliteltan.
Tervetuloa mukaan tai käväisemään paikalla klo 10.30- 13 välillä! Mitä enemmän opettajia on
paikalla, sen enemmän meillä on näkyvyyttä! Tapahtuman tavoitteena on jakaa yleisölle tietoa
kuntavaalien merkityksestä kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta. Mahdollistamme myös
ehdokkaille OAJ:n vaalikoneen täyttämisen, sekä jaamme heille tietoa kasvatuksen ja opetuksen
ajankohtaisista asioista. Teltalla tarjoillaan myös lämmintä juotavaa. Tulkaa rohkeasti mukaan!
Keskiviikkona 29.3. järjestetään paikallisyhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous
Ravintola Härmän Ratissa klo18 alkaen. Kutsu kokouksesta on tullut teille yhteysopettajien
kautta, jos et jo ole ilmoittautunut niin ehdit vielä mukaan. Tervetuloa!

Toivottavasti tapaamme pian jossain OAJ Järvenpään tapahtumassa tai tilaisuudessa!

Tiina Linne
OAJ Järvenpään varapuheenjohtaja

