
 
 

SuPerin Pohjois-Karjalan yksityisen sektorin ammattiosasto 527 ry:n  

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.- 31.12.2020 

 

 

JOHDANTO 

 
Toiminnassaan ao:n hallitus tuo esiin ammattiosasto 527 ry:n avointa toimintaa,  pyrkimystä 

pitämää ammattiosaston toiminta vireänä ja jäsenten  aktivointi osallistumaan järjestettyihin 

tapahtumiin. Ammattiosasto pyrkii edelleenkin luomaan kontakteja ympäristökuntien 

jäseniin  innostamalla  heitä mahdollisesti yhdysjäseniksi. Jäsenistölle järjestetään vireyttä ja 

jaksamista ylläpitävää virkistystoimintaa. Ammattiosasto pyrkii saamaan oman ehdokkaansa 

liittokokous- ja edustajiston ehdokkaaksi.  

 

 

HALLITUSTOIMINTA 

 
Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuoden aikana pois lukien kesäajan. 

Järjestäytymiskokous pidetään tammikuussa. Kokouksiin kutsutaan ao 527 ry:n hallituksen  

varsinaiset ja varajäsenet. Hallituksen kokoukset pidetään Joensuussa Kotikartanoyhdistys 

ry.n toimitiloissa Kauppakatu 34:ssä. Hallituksen kokousajankohdat sovitaan kevät- ja 

syyskaudella viimeistään edeltävässä hallituksen kokouksessa. Ylimääräiset kokoukset 

pidetään tarvittaessa.  

 

 

JÄSENHANKINTA 

 
Jäsenmäärän kasvattaminen on ammattiosasto 527 ry:n pysyvä tavoite ja siinä tuodaan esiin 

yksityisen sektorin ammattiosaston  tärkeys ja toiminta. Ammattiosasto kannustaa 

opiskelijoiden liittymistä  SuPerin varsinaisiksi jäseniksi ja  mahdollisten uusien 

yhdysjäsenten löytymistä . Uusien jäsenetujen hankita jäsenistön käyttöön käynnistetään 

kampanjakirjeellä eri toimijoihin.  

 

 

AMMATILLINEN JA SOPIMUSEDUNVALVONTA 

 
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet yhdessä pyrkivät auttamaan jäseniään esiin tulleissa 

ongelmatilanteissa osaamisensa rajoissa tai ohjaavat heitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä 

SuPerliiton edunvalvontayksikköön. Maakuntamme järjestöasiantuntijoina toimivat Anne 

Kisonen  sekä  Heli Saarinen, joka toimii myös  opiskelija-asiamiehenä. 

Luottamusmieskoulutuksiin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. 

Ammattiosasto osallistuu tarvittaessa paikallisiin neuvotteluihin.  

 

 



 
 

SUHDETOIMINTA 

 
Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään yhteistoimintaa muiden alueen 

ammattiosastojen kanssa esim. yhteisten koulutusten  tai virkistystoimintojen  muodossa.  

Ammattiosasto pyrkii  jatkamaan säännöllisiä yksityissektorin luottamusmiestapaamisia ja 

mahdollisuuksien mukaan luodaan luottamusmiehille oma WhatsApp -ryhmä.  

 

 

KOULUTUSTOIMINTA 

 
Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kukin vuorollaan yksityisen 

sektorin vuosittaiseen koulutustapaamiseen.  Ammattiosasto tukee aktiivista osallistumista 

kaikkiin SuPer-liiton järjestämiin valtakunnallisiin ja paikallisiin koulutuksiin. Vuosittain 

kaksi henkilöä voi anoa ammattiosastolta koulutustukea 50€ / henkilö järjestettäviin   

opintopäiviin.  

 

 

TIEDOTUSTOIMI 
 

Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään kaikille ammattiosaston jäsenille sähköpostilla 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksia, edellyttäen jäsentensä päivittäneen 

sähköpostiosoitteensa ajantasaisiksi. Kokousilmoitukset pyritään laittamaan myös SuPer-

lehteen.  

 

Ammattiosaston verkkosivut toimivat myös ilmoitus- ja tiedostuskanavana. Webmaster 

pyrkii päivittämään nettisivut säännöllisesti ja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan 

verkkosivujen ylläpidon  koulutuspäiville. Ammattiosaston oma Facebook-ryhmä pyritään 

pitämään myös aktiivisena tiedotusvälineenä.  

 

Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä henkilökohtaisesti mukaan esim. jäseniltoihin ja 

yhdysjäsenet saavat sähköpostitiedotteita  paikallisista tapahtumista jaettavaksi työpaikkojen 

ilmoitustauluille. 

 

 

OPISKELIJA JA NUORISOTOIMINTA 

 
Ammattiosastolla on omat SuPer-Opot hallituksessa, joiden välityksellä tieto 

opiskelijatoiminnasta tulee kokouksiin.  Ammattiosaston verkkosivuilla on oma nuorille 

tarkoitettu sivusto, jota päivitetään tarvittaessa. Sieltä löytyy tiedotteet järjestettävästä 

toiminnasta. Ammattiosasto tukee nuorten toimintaa rahallisesti sekä järjestämällä  

opiskelijoille ja nuorille yhteistä toimintaa. Ammattiosasto huomioi myös viikon 11, joka on 

nuorten viikko. OPOT pyrkivät vierailemaan säännöllisesti oppilaitoksissa.  

 

 

 
 



 
 

SOSIAALINEN TOIMINTA 
 

Ammattiosaston eläkeläisille pyritään järjestämään 3/2020 tapaaminen Kotikartanoyhdistys 

ry:llä pienimuotoisen ohjelman, muistelun ja kahvittelun kera.  

 

 

VIRKISTYSTOIMINTA 

 

 
Virkistystoimintaa pyritään järjestämään toimintavuoden aikana ammattiosaston jäsenten 

omien toiveiden mukaan sekä budjetin sallimissa rajoissa. Kaikenlaista toimintaa ja 

tekemistä toteutettaessa sekä materiaalihankinnoissa pyritään huomioimaan myös 

miespuoliset jäsenet.  

 

 

TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 
Ammattiosasto ei peri jäseniltään jäsenmaksua. Tuloina ovat ainoastaan Superliiton 

jäsenmaksupalautukset.  

 
 

 


