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Hallituksen kokous 

Aika: 08.04.2014 kello 15.27 

Paikka:  Myllyhaan takkatila 

Läsnä:   

* Marita Savonmäki pj    

 Ritva Alasmäki jäsen, sihteeri * Katariina Saarni varajäsen 

* Timo Järvensivu  jäsen  Tuija Hillman varajäsen 

* Pasi Salminen jäsen  Anna Kylämäki varajäsen 

* Miia Hakala jäsen  Hanna Niiranen varajäsen 

* Maija Koskenrouta jäsen  Mirjami Lindholm varajäsen, lm Paimio 

 Risto Luomala  jäsen  Kati Isojärvi varajäsen 

* Petri Salminen jäsen, plm Paimio  Tomi Lehtola varajäsen 

* Irmeli Murtonen jäsen  Minna Santanen varajäsen 

* Päivi Tarkiainen  jäsen,  plm Sauvo  Hanna Reponen varajäsen 

 Tom Nylund lm Kemiönsaari  Aino-Kaisa Rantalankila lm 

* Lotta Koisti Jäsen  Ina Laurila varajäsen 

1  
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.27. 

2  
Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi. 

3  
Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4  
Kokouksen esityslista 

 Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

5  
Hallituksen järjestäytyminen  

Vastuualueet  jatkuvat vanhan toimenkuvan mukaan. Hallituksen varapuheenjohta-
jaksi valittiin Pasi Salminen, tiedottajaksi Timo Järvensivu sekä sihteeriksi Ritva Alas-
mäki. Kulttuurivastaavina toimivat Risto Luomala, Maija Koskenrouta, Irmeli Murto-
nen, Päivi Tarkiainen sekä Lotta Koisti. Urheiluvastaavina toimivat Pasi Salminen ja 
Petri Salminen.  Kokousemäntänä toimii Mia Hakala.   

6  
Ajankohtaiset edunvalvonnalliset asiat 

Marita on toimittanut opettajien lomautuspäätöksestä kaupunginhallitukselle oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli vaatimusta ei hyväksytä ja lomautuspäätöstä muuteta, 
paikallisyhdistys toimittaa asiasta Avi:n valituksen. Tämän lisäksi odotetaan OAJ:n 
ohjeistusta lomautuksen ajan käytännön toteutusratkaisujen osalta. 
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7  
Kevään tapahtumat Pietari 

Pietarin matka todettiin peruutetuksi vähäisen lähtijämäärän vuoksi.  
 
Karttakepu 
Kokouksessa hyväksyttiin illan ohjelma ja talousarvio, laskettu noin sadalle henkilöl-
le.  Valittiin tervetulomalja (3e/hlö),  illallisvaihtoehdoista halvempi (30 e/hlö), linja-
autokuljetukset   sekä Turusta että Kemiöstä (noin 500-1000e), tilavuokra (400e)   Li-
säksi maksetaan esiintyjä palkkio Veeti Kallion duolle 1500 e.  Tapahtuman koko-
naiskustannus arvio on siis noin 5000-6000 euroa.  Tapahtuman omavastuuosuudek-
sii päätettiin 20 euroa. 
Alustava aikataulu: maljat klo 18.30, illallinen klo 19, esiintyjät klo 21.30. Paluukulje-
tus  lähtee Kaarinasta klo 00.30. Matkareitit ja -aikataulu selviävät myöhemmin.  
Muuta ohjelmaa ei tarvita. Katariina on yhteydessä käytännön järjestelyistä villa Vo-
laxiin. Marita ottaa vastaan ilmoittautumiset ja Timo hoitaa mainokset. 

 Urheiluehtoo 
Urheiluiltaan on saapunut toistakymmentä ilmoittautumista ja illan järjestelyt ovat 
ok.  

 Pikujolut 
Risteily 28.–29.11. varattu alustavasti 80 paikkaa. 

Herätyspäivät 
päiville osallistuvat varsinaisilla paikoilla Marita ja Ritva. Muille hallituksen jäsenille 
on lähetetty myös kutsu ja mahdollisuus lähteä mukaan varapaikalla. 

8  
Pankkiasioita Mirjami esitteli pankista saamiaan sijoitusneuvoja osakkeidenmyynnillä saadulle 

varallisuudelle. Osakkeiden myynnin jälkeen paikallisyhdistyksellä on sijoitettavaa 
varallisuutta yhteensä 28000 euroa, joka päätettiin edelleen sijoittaa pidemmällä 
tähtäimellä. Tämän lisäksi käyttötilillä katsottiin olevan riittävästi nopeasti liikutelta-
vaa rahaa toiminnan pyörittämiseen.  Kokouksessa päätettiin sijoittaa 3v. määräai-
kaiselle tilille 20000 euroa ja 8000 euroa osakkeisiin. 8000 euroa voidaan kokonai-
suudessaan sijoittaa Nordean osakkeisiin (yhdistyksen salkku sisältää niitä jo ennal-
ta) tai sitten tarvittaessa jakaa tasan (4000 euroa ja 4000 euroa) jonkin kestävän ke-
hityksen tai eettisen kohteen kesken. Mirjami Lindholm selvittää asiaa pankissa edel-
leen ja toimittaa neuvottelutiedon puheenjohtajalle.  Tämä pöytäkirjan kohta tarkas-
tettiin kokouksessa ja todettiin oikeaksi. 

9  
Jäsenasiat Yhdistys muistaa merkkipäiviään viettäviä jäseniä kuten aiemmin on ollut tapana. 

 
10  
Palautteet Valtuustovaalien äänestysprosentti jäi varsin alhaiseksi 29,8 %. Oman paikallisyhdis-

tyksen osalta vaalijärjestelyistä annetaan palaute eteenpäin, että vaalien järjestelyis-
sä pitää jatkossa olla parempi vaalirekvisiitta. 

11  
Muut asiat Seuraava kokous päätettiin siirtää yhteensattumien vuoksi ajankohtaan 6.5.2014 

12  
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34 


