
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 05/2021 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 

Keskiviikkona 26.05. 2021  
klo 16:00  
Paimion lukio/etä 

  
Läsnä (11):  
Marita Savonmäki,  puheenjohtaja   
Ritva Alasmäki,  jäsen, sihteeri    
Timo Järvensivu,   jäsen   
Pasi Salminen,   jäsen  
Tomi Lehtola,  jäsen, plm Paimio   
Petri Salminen.   jäsen   

Päivi Tarkiainen,   jäsen, plm Sauvo   
Aino-Kaisa Rantalankila,  varajäsen, lm (etänä) 
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 pöytäkirjat  

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat tarkistettiin. Ei huomautettavaa. 

4 Esityslista 
 

Hyväksyttiin esityslista lisäyksillä kohtaan muuta asiat: 
12.1 Työajan ulkopuoliset koulutukset 
12.2. Syksyn ensimmäinen hallituksen kokouspäivä 

 

5 Hallituksen järjestäytyminen 
Jatketaan samoin kuin aiemmin. Tapahtumien järjestysvastuun ottaja saa osallistua itse 
ilmaiseksi. 
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6 Ajankohtaiset edunvalvonnalliset  

- Tomi kertoi paikallisneuvottelujen tuloksista ja koronakorvausasian etenemisestä. 
- Asiaa eskarikokeilusta 
- Päivi: Paikallisneuvottelupyynnöt eivät etene koronapandemian takia 
- Keskustelua uusista ehdotuksista TVA:han esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen kehitys  
- Päivi esitteli Sauvon TVA-kriteerit 
- Madde kertoi Kemiönsaaren neuvotteluista koskien koronapottia. 

- Keskustelua ePassista tai vastaavasta Paimiossa. 

- TS-asiaa: väsymystä, elvyttävää toimintaa kaivataan 

7 Kuntavaalit 
Keneen yritetään vaikuttaa: ehdokkaaseen vai äänestäjiin?  
Keskustelua kuntavaaleista. Marita laittaa jäsenkirjeen linkkeineen vaaleihin liittyen. 

8 Tukihakemus OAJ:n hyvinvointirahastosta 

Marita teki hakemuksen, elokuussa saadaan tieto ja suunnitellaan naarajaiset sen 
mukaan. 
 
Petri, Taina lähti 17.14. 

 
9. Kevätmuistamiset ja kesäteatteri 

 Samoin kuin aiemmin, muistetaan yhdistyksemme jäseninä olevia rehtoreita, 
apulaisrehtoreita, pk johtajia ja toiminnantarkastajia.  

 

Kesäteatteriliput siirtyvät edelleen Koronan takia. 
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9 Jäsenasiat: uudet ja merkkipäivät 
Muistetaan 4 jäsentä heidän merkkipäivinään 4 (elokuun loppuun mennessä). 
Muistetaan yhtä eläkkeelle jäävää jäsentä. Ei uusia jäseniä ja yksi eronnut. 
 

10 Kesätyövaliokunnan kokous 

Kesätyövaliokunta kokoontuu Naantalissa 15.6. 
 
AK poistui 17.26 
 

11 Muut asiat 
12.1 Koulutukset työajan ulkopuolella 
Keskusteltiin työajan ulkopuolisesta koulutustarjonnasta. Ei ole ammattiyhdistyksen 
asia tarjota näitä koulutuksia jäsenilleen. Opettaja on oikeutettu ammattia ylläpitävään 
koulutukseen työajalla. 
 
12.2 Kokouspvm 
 
Syksyn ensimmäinen hallituksen kokous pidetään17.8. kokous lukiolla 
 

12 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36 

 


