
OAJ:N PEIMARIN PAIKALLISYHDISTYS 
HALLITUKSEN KOKOUS 

Pöytäkirja 10/ 2014 

tiistai, 9. joulukuuta 2014 klo 15:40 
Myllyhaan takkatila 
Läsnä: 
  

* Marita Savonmäki  puheenjohtaja 

* Ritva Alasmäki  jäsen, sihteeri 

* Timo Järvensivu  jäsen 

* Pasi Salminen   jäsen 

   Miia Hakala   jäsen 

* Maija Koskenrouta jäsen 

* Risto Luomala  jäsen 

* Petri Salminen  jäsen, plm Paimio 

* Irmeli Murtonen  jäsen 

* Päivi Tarkiainen  jäsen, plm Sauvo 

* Lotta Koisti  jäsen 

*  

   Katariina Saarni  varajäsen 

* Tuija Hillman   varajäsen 

* Anna Kylämäki   varajäsen 

* Hanna Niiranen  varajäsen 

* Mirjami Lindholm varajäsen, lm Paimio 

* Kati Isojärvi   varajäsen 

* Tomi Lehtola  varajäsen 

* Minna Santanen  varajäsen 

* Hanna Reponen  varajäsen 

* Aino-Kaisa Rantalankila lm   

   Ina Laurila  varajäsen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:55. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 

4.  Kokouksen esityslista 

  Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä 10.1. OAJ:n eduskuntavaalimateriaali, 10.2 Joulumuistamiset osa2 

 

5.  Edunvalvonta  

Ajankohtaiset edunvalvonnalliset: Petri kertoi Paimion tilanteesta: Tulossa mahdollisesti leikkauksia alakoulun 

tunteihin ensi syksystä. Keskustelua resurssiopettajien tunneista alakouluissa, sekä yleensä Paimion taloudellisesta 

tilanteesta. 

 

Sauvossa ei Päivin mukaan tietoa leikkauksista ja sairauspäivien ilmoituksiin on saatu parannuksia. 

 

Marita toi esille TVT-asiat ja niihin liittyvän opettajien koulutuksen. Sitä ei tule järjestää YT-aikana, vaan esimerkiksi 

työaikana palkkaamalla opettajalle sijaisen koulutuksen ajaksi. Keskusteltiin opettajien jaksamisesta.  



 

Irmeli poistui klo 16.40 

 

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset: Marita kertasi OAJ:n uutis-kirjeen sisältöä: OAJ:n säästöt, opettajien jaksaminen, 

varhainen puuttuminen, YT-neuvottelut,… 

 

6. Paimion YT-kokous ja ts-asiat 

Keskustelua YT-kokouksen tiimoilta (talousarvio, kuntajakoselvitys) 

Keskustelua työsuojeluasioista (Vistan koulun remontin toteutuminen ja käytännön järjestelyt opettajan kannalta) 

  

7.  Tapahtumia 
 

Suunnitteluilta: Myllyhaassa 9.1. perinteisin menoin  klo 17 alkaen. Kutsutaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä 

toiminnantarkastajat. 

Educa ja OAJ-risteily: Lähtijöitä meidän yhdistyksestä 6 ja kyytiin lisäksi 1 yhdistyksemme ulkopuolelta. Marita 

hoitaa kyydin. 

 

8.  Joulumuistamiset 

Yhdistys muistaa rehtoreina ja päiväkotien johtajina toimivia yhdistyksen jäseniä sekä toiminnantarkastajia joulun alla 

lahjakortilla -15€ (yhteensä  17 ). 

 

9. Palautteet 

  Pikkujouluristeilyllä oli hauskaa, kaikki meni hyvin ja ruokakin oli hyvää. 

 

10. Muut asiat 

10.1. OAJ:n eduskuntamateriaali 

  Marita jakoi vaalijulisteita koulujen ilmoitustauluille vietäviksi. 

10.2. Joulumuistamiset osa2 

  Puheenjohtaja muisti pienillä ”tuikuilla” hallituksen jäseniä 

      

11. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:22 


