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* Marita Savonmäki  puheenjohtaja 

* Ritva Alasmäki  jäsen, sihteeri 
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* Juha-Matti Salmela  jäsen 
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* Irmeli Murtonen  jäsen 
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   Anna Kylämäki   varajäsen 

* Hanna Niiranen  varajäsen 

* Mirjami Lindholm varajäsen, lm Paimio 

* Kati Isojärvi   varajäsen 

* Tomi Lehtola  varajäsen 

* Minna Santanen  varajäsen 

* Hanna Reponen  varajäsen 

    *  Ainokaisa Rantalankila 
 

 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:47

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ainokaisa Rantalankilalle myönnettiin kokouksessa 

puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

Hyväksyttiin esityslista seuraavilla muutoksilla : kohdaksi 7. YTY-ryhmä (loput pykälät yhdellä eteenpäin), Lisäys 

kohdan  6. alle: KVTES-luottamusmies ja Ajankohtaisiin edunvalvonnallisiin: palaute Sauvosta 

 

 TVA-tarkistukset ja palkat 

Petri: Paimiossa TVA-neuvottelut käyty. Henkilöstöpäällikkö lähettää henkilökohtaisen tiedon kaikille TVA-

rahaa saaville. 

Palkkojen maksuissa ollut epäselvyyksiä, suositellaan tarkistamaan palkkakuitit! 

Risto: Kemiönsaarella TVA-neuvottelut kesken 

Päivi: Sauvossa TVA kunnossa. 

 Muut ajankohtaiset 

Paimion lautakuntatapaaminen 19.11. Hanhijoen koululla. Marita, Pasi ja Päivi olivat mukana Sauvon 

lautakuntatapaamisessa –ykkösaiheeksi nousi säästöt. 

Kemiönsaareen on oltu lautakuntatapaamisen tiimoilta yhteydessä, mutta tapaamista ei ole vielä sovittu. 

 

 

 

 TS-kierros Paimiossa tehty. Lähes kaikki Paimion koulut käyty läpi ja kartoitettu työntekijöiden ja oppilaiden 

terveysriskejä. 

 TS-vaalit järjestetään tämän syksyn aikana. Keskusteltiin Maritan ehdotuksesta työpaikkakohtaisesta paikkojen 

jaosta ammattiyhdistyksittäin tehtävän jaon sijasta. 

 KVTES:n luottamusmies (Paimio) Minna Santanen ei jatka tehtävässään ja Ainokaisa Rantalankila on 

tehtävästä kiinnostunut. Keskusteltiin aiheesta. Petri hoitaa asiaa eteenpäin. 



 

   

 
 

Päivi kertoi Sauvon YTY-ryhmän kokouksesta, aiheina mm. talkoovapaiden tarjoaminen. 

Marita kertoi Paimion YTY-ryhmän kokouksesta, aiheina mm. lyhyiden poissaolojen lisääntyminen, työhyvinvointi 

ja merkkipäivän muistamistavat. 

 

  

Yhdistyksen pikkujoulut Börsissä 29.11. Varaus 100 henkilölle, omavastuu 30€. 5.11. on viimeinen ilmo-päivä. 

Yhdistys järjestää kuljetuksen. 

OAJ:n Educa-risteilyä tarjotaan jäsenille 100€ hintaan. Jos paikkoja on vähemmän kuin lähtijöitä niin arvotaan.  

 

 

  

Yhdistykseen hyväksyttiin 4 uutta jäsentä (liite)  

 

  

 V-S ysi-jaoston kokouspalaute: Maritan terveiset kokouksesta: Säästöjä ja lomautuksia 

 

   

 

  Seuraava hallituksen kokous (aiemmin päätetty 6.11. ) siirretään pidettäväksi 13.11. Kellonaika ja paikka samat. 

    

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:42. 

 

 

 

 

 

 

   

puheenjohtaja  sihteeri 

 


