
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 

Tiistaina 08.02. 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

Paimion koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi oli kokouksessa pykälän 5 käsittelyn ajan.  
 

 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10 

 

 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 

 Esityslista 
Hyväksyttiin esityslista. 

 
 Paimion perusopetus-asiaa 

- Paimion koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi keräsi näkemyksiä paikallistasolta 
tuen toimivuudesta sekä kertoi tulossa olevasta perusopetuksen tuen mallin 
uudistuksesta. Keskustelua nykytilanteesta ja tulevasta erityisopetuksessa 
Paimiossa. 

 



PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022 
 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 
 

 

 
 Valtuustovaalit 

OAJ:n valtuustovaalit 28.2. alkaen, OAJ:n sivuilla ehdokasasettelu, Keskustelua 
vaaleista ja äänestysaktiivisuuden aktiivisuuden lisäämisestä. Yhdistys tarjoaa 
varsinaisena äänestyspäivänä pullakahvit äänestäneille työpaikoilla. 

 

 Ajankohtaiset edunvalvonnalliset ja ts-asiat 
Yhdistyskirjeen asioita käytiin keskustellen läpi.  
 

 Kapen kokkaukset yms mahdolliset tapahtumat 
Kapen kokkaukseen ilmoittautuneita 19. Yksi koodi jaetaan kaikkien osallistujien 
kesken, jokainen käyttää sitä kerran. Marita välittää ilmoittautuneille tiedon. 

Seuraava kokous ja suunnitteluilta pidetään 4.3. Maritan luona, kokous aloitetaan 
klo 16 

Maija poistui 17:55 

 Alkukesän reissu Kolille. ilmoitus laitetaan jakoon ja kerätään alustavat ilmot. 

Alueyhdistyksen vuosikokous etäkokouksena pidetään 28.2. Ritu laittaa valtakirjan 
menemään ja ilmoittaa osallistujille. 

 Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous siirtyy 1.3. -> 4.3. Käsitellään silloin vuosikokousasiat. Vuosikokous 
31.3.  

 

 Jäsenasiat: Muutoslistaus ja merkkipäivät  
Ei uusia jäsentä ja päätettiin muistaa yhtä merkkipäiväänsä viettävää jäsentä.  
Käytiin läpi muutoslistaus. 
 

 

 Muut asiat 
Ei muita asioita 
 
Kokouksen päättäminen  

       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15 
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