
PÖYTÄKIRJA 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 

 
Peimarin paikallisyhdistys ry. 
 

maanantaina 28.11.2016  
klo 16:00 
Paimion lukio 
 
Läsnä: 12 * 
* Marita Savonmäki  puheenjohtaja 

* Ritva Alasmäki  jäsen, sihteeri 

* Timo Järvensivu jäsen 

* Lotta Koisti    jäsen 

* Pasi Salminen   jäsen 

* Hanna Niiranen  jäsen 

* Maija Koskenrouta jäsen 

* Jussi Mattila  jäsen 

* Petri Salminen  jäsen, plm Paimio 

* Irmeli Murtonen  jäsen 

* Päivi Tarkiainen jäsen, plm Sauvo 

* Juha-Matti Salmela varajäsen 

   Katariina Saarni varajäsen 

* Ina Laurila   varajäsen 

   Anna Kylämäki  varajäsen 

* Miia Hakala  varajäsen 

* Mirjami Lindholm varajäsen 

* Kati Isojärvi   varajäsen 

* Tuomas Mikkola varajäsen 

* Aino-Kaisa Rantalankila varajäsen, lm  

* Hanna Reponen  varajäsen 

* Tomi Lehtola  lm Paimio 

* Madeleine Karlsson plm Kemiönsaari 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

4. Kokouksen esityslista  

Hyväksyttiin esityslista. 

 

5. Yhdistyksen Pilvi 

Sihteeri laittaa linkin Pilvessä olevaan pöytäkirjaan hallituksen jäsenille sähköpostissa. 
 

 
6. Ajankohtaiset edunvalvonnalliset  

 

Hanna Ja Pasi toivat kuulumisia OPS-arviointi –ryhmästä, keskustelua mm. OPSista,  
arviointikeskusteluista ja YT-ajan käytöstä. 
 
Varhaiskasvatukseen tulossa ”vuosisuunnitelma”-työkalu ja koulutusta aiheeseen. 
Keskustelua. 
 
TVA-lisät tulleet maksuun vasta marraskuussa, ilmoitus tullut lisän saajille. Petrin 
mukaan yhdenmukaistaminen jäi kesken syksyllä, keväällä palataan maksuperusteisiin.  
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7. Valtuustopalaute  

 

Marita toi terveiset valtuustosta: aiheina mm vetoomukset aineenopettajaliitolta, 
tutortyön korvaaminen ja valtuuston koko. Keskustelua. Valtuustoasiaa löytyy myös 
yhdistyksen FB-sivuilta. 
 

  

8. Katariina saarnin avustushakemus 

 
Katariina esitteli hakemustaan ennen kokousta. Yhdistyksen joulumuistamiset (300€) 
päätettiin tänä vuonna lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Avustuksen kohteena on ghana-
lainen opettaja ja hänen tarvitsemansa leikkaushoidon kustannuksiin osallistuminen. 
Yhdistys tekee lahjoituksen, mikäli kokonaisrahoitus järjestyy ja saamme kuitit 
rahansiirrosta ja kopion sairaalalaskusta. 
Katariina tekee selvityksen kokonaisrahoituksesta seuraavaan hallituksen kokoukseen 
ja toiveena on järjestää keväällä ghanalainen ilta "Ghana-terveisten" kera. 

 

 

Hanna lähti 17:04 

 

9. Pikkujoulut 
 

Pikkujouluihin Kårenille ilmoittautunut 47 osallistujaa, Marita hoitanut bussikuljetuksen. 
 

10. Educa/OAJ-risteily 
 

Hallituksen jäsenet risteilylle yhdistyksen laskuun, varajäsen 100€, muut 
omakustanteisesti. Yhdistys järjestää ja kustantaa kuljetuksen, Marita hoitanut 
varauksen. Lähtijöitä on 11. Pyritään huomioimaan mahdolliset Educaan lähtijät.  
 

11. Kevään matka 
 

Edelleen suunnitteilla. Ehdotettu Dublinia/Prahaa ja vapun aikaa. Suunnittelu jatkuu. 
 
 

12. Palautteet 
 
Tiedonhaku-koulutus 

12 osallistujaa, koulutusta pidettiin hyvänä 
 

Rock of Ages 
24 osallistujaa, esitys ok. 
 

13. Jäsenasiat 

Ei uusia jäseniä, ei merkkipäiviä. Tarkistettiin muutoslista.  
 

14. Muut asiat 

Ei varsinaisia muita asioita, päivitettiin joulukorttien saajat. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45. 


