
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 04/2021 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 

 
Tiistaina 27.04. 2021 
klo 16:00 
Etäkokous HowSpacessa 

 
Läsnä (12): 
Marita Savonmäki,  puheenjohtaja  
Ritva Alasmäki,  jäsen, sihteeri   
Timo Järvensivu,   jäsen  
Pasi Salminen,   jäsen (kokouksen sihteeri) 
Tomi Lehtola,  jäsen, plm Paimio  
Petri Salminen.   jäsen  
Päivi Tarkiainen,   jäsen, plm Sauvo  
Irmeli Murtonen,  jäsen  
Jussi Mattila,  jäsen  
Taina Mattila,  jäsen, taloudenhoitaja  
Miia Hakala,  jäsen  
Madeleine Karlsson, plm Kemiönsaari  
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:08.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

4. Kokouksen esityslista  

Hyväksyttiin esityslista, muutamien pykälien käsittelyjärjestystä vaihdettiin.  

5. Jäsenasiat 
Ritu selvitti uutta lahjakäytäntöä ja sähköistä toimitustapaa. Päivi ostaa Leena 
Sarparannan tekemiä kortteja. Selvitellään muita paikallisia kortintekijöitä. 
Mahdollisiin juhliin mennään kortin kanssa - ei kukkia. Eläkkeelle jäävälle viedään 
kukat. 

o merkkipäivät lahjakorttisivuston esittely 
o merkkipäiviä 3 (toukokuun loppuun mennessä) 
o Uusia: Ei uusia jäseniä 
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6. Kevään/kesän tapahtumat  ( Hossan mökki, kevätkivaa vai naarhukuttajaiset 
elo-syyskuu) 

Ritu selvitti Hossan mökkireissun kuvioita. Tällä hetkellä 8 ilmoittautunutta. Asiasta 
menee vielä sähköpostia jäsenistölle. 

Hossa, ehdotus: 

Jäsen 35€/vko, Avec 70€/vko, yhdistys sponssaa loput. 
Hintaan kuuluu mökin, saunan ja puuceen, veneen käyttö, makuupaikka 
mökissä tai telttapaikka 
Jäsenille vielä tieto mahdollisuudesta osallistua (telttapaikalla) 
Reissun suunnittelu lähtijöiden kesken (kokous Teamsissa?) 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Naarhukuttajaiset alustavasti 27.8. (varalla 20.8.) paikkavaihtoehdot (Kavalto, 
Kaimala tai Storfinnhuvagård) 

7. Kuntavaalit 

(https://www.oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-2021/) OAJ:n materiaalia 
(Kuntapäättäjän muistilista) lähetetään kunnallisvaaliehdokkaille sähköpostitse. 
Ehdokkaina vain muutamia opettajia, joista 2 meidän jäsentä. 

8. OAJ:n valtuustoennakko  
Marita esitteli suunnitteilla olevaa rakenneuudistusta. 
 
Ritu poistui 17.25 
 

9. Ajankohtaiset edunvalvonnalliset 

Paikallisneuvottelujen eteneminen:  

o Paimiossa viime perjantaina ensimmäinen tapaaminen. Odotellaan 
muiden kuntien ratkaisuja. 

o Kemiönsaaressa eri järjestöjen vaatimukset ovat kovin erilaiset. 
Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. 

o Sauvossa neuvottelut alkavat ensi viikolla. Keskustelimme Paimion lukion 
uuden koordinoivan erityisopettajan palkkauksesta. Kaksivuotiseen 
esiopetuskokeiluun liittyen on jätetty paikallisneuvottelupyyntö 
Paimiossa ja Sauvossa. 
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10. Muut asiat 
Ei muita asioita  
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:38 
 

 
 
 


