
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 

Tiistaina 19.01. 2022  
klo 16:00  
Etä (Teams) 

  
Läsnä (12*):  
 
 
* Marita Savonmäki  puheenjohtaja 
* Ritva Alasmäki  jäsen, sihteeri 
* Miia Hakala   jäsen 
* Timo Järvensivu jäsen 
* Maija Koskenrouta jäsen 
* Jussi Mattila  jäsen 
* Taina Mattila  jäsen, taloudenh. 
* Irmeli Murtonen  jäsen 
* Pasi Salminen   jäsen 
* Petri Salminen  jäsen 
* Päivi Tarkiainen jäsen, plm Sauvo 
*

   Miia Aaltonen  varajäsen 
* Hanna Niiranen  varajäsen 
   Tuomas Mikkola  varajäsen 
   Mervi Luostarinen varajäsen 
* Kati Isojärvi  varajäsen 
   Matti Niemi  varajäsen 
* Aino-Kaisa Rantalankila varajäsen, lm  
   Anna Kylämäki  varajäsen 
* Maija Heikkilä   varajäsen 
   Hanna Reponen  varajäsen  
* Tomi Lehtola  plm Paimio 
   Madeleine Karlsson plm Kemiönsaari 
 

 
i

 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01 

 

 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 

 Esityslista 
Hyväksyttiin esityslista. 

 
 Ajankohtaiset edunvalvonnalliset 

- Sunnuntain työkorvaus varhaiskasvatuksen johtajille edelleen neuvottelematta, asia 
on vireillä. 

- Avattiin luottamuskirjeen sisältöä. Keskustelua etä- ja lähiopetuksen antamisesta 
samanaikaisesti, vertailua käytänteistä eri kouluissa. Keskustelua myös 
poikkeusjärjestelyiden aiheuttaman lisätyön korvaamisesta. 

 

 
 



PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 

 OAJ:n koronatoimintaohje by ts-valtuutettu 
TS-tiedotteessa koronatoimintaohje. Sairastuneen olisi saatava virallinen 
koronatestitulos mahdollista myöhempää tarvetta ajatellen.  

 

 OAJ:n valtuustovaalit 
Ehdokasasettelu on päättynyt. Varsinais-Suomessa on 2 vaaliliittoa. Keskustelua 
tulevista vaaleista.  
 

 Educan ja OAJ-risteilyn peruuntuminen 
Koronan takia peruuntuneen risteilyn maksut maksetaan takaisin jäsenille ja 
varaukset peruutetaan. 

 Kevään tapahtumia 
Päätettiin tarjota jäsenille kokkausta Kapen kanssa 19.2. France meets Italy-
hengessä. Kokkaus tapahtuu Chefslive digitaalisen palvelun avustamana. Liput 
15,90€/osallistuja, josta yhdistys maksaa 10,90€ eli 5€ omavastuu. 

 

Kolin reissun (kesäkuun alku) ilmari laitetaan jäsenistölle lähiaikoina. 

 

 Jäsenasiat: Muutoslistaus ja merkkipäivät  
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja päätettiin muistaa yhtä eläkkeelle jäävää  ja yhtä 
merkkipäiväänsä viettävää jäsentä.  Käytiin läpi muutoslistaus. 
Päätettiin myös viedä kukat merkkipäiväänsä juhlivalle sen lisäksi, että hän saa 
lahjakortin sähköpostiinsa. 

 

 

 Muut asiat 
Ei muita asioita 
 
Kokouksen päättäminen  

       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18 

 


