
 
 

 
SUPERIN  SASTAMALAN SEUDUN  AO RY 622 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

 

 Aika : 11.4.2016 klo 18.00 

 Paikka : Koulutintti, Punkalaidun 

 Läsnä:   

 

PÖYTÄKIRJA 

 

  1§ Kokouksen  avaus 

 

Ammattiosaston pj Arja Herckman toivotti kaikki tervetulleeksi SuPerin 

Sastamalan seudun ammattiosaston 622 kevätkokoukseen.  

Sote-uudistusta valmistellaan, millä alueella palvelut tuotetaan on vielä 

auki. kuntien nykytilannetta selvitellään ja toukokuussa asiaan palataan. 

Työryhmisitä henkilöstönedustajat ovat tehneet esitykset ja järjestöt 

valitsevat keskuudestaan niihin edustajat 

Haasteita hallituksella on ja niitä  löytyy jatkossakin,  tärkeimpänä 

ammattiosaston toiminnan kehittäminen. Uusien jäsenten löytyminen 

SuPeriin kuin myös ammattiosaston toimintaan on tavoitteena. 

11.4.2016 ammattiosastossa oli jäseniä 425 
 

  2§ Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle 

 -    puheenjohtaja:  Arja Herckman 

- sihteeri:              Eija Lepistö 

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa:   Tiia Virtanen Susanna Nieminen 

- kaksi ääntenlaskijaa: Tiia Virtanen Susanna Nieminen 

 

  3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Ammattiosaston sääntöjen 9§ mukaan sääntömääräinen kevätkokous on  

                   julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai ao:n 

                  piiriin kuuluvien työpaikkojen ilmoitustaululla, vähintään kaksi viikkoa 

                  ennen kokousta. Kutsu kevätkokoukseen oli Alueviestissä 16.3.2016 ja  

                  useiden työpisteiden ilmoitustaululla ja ammattiosaston kotisivuilla 

                  

 Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 



 

  4§ Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

  5§ Ilmoitusasiat ja kirjeet 

 Sastamalan kaupunki palkitsee henkilöstön 2015 hyvästä tuloksesta 

Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös oli ennakoitua parempi. Tähän ovat 

vaikuttaneet erityisesti seuraavat seikat:  

 Henkilöstö on lähtenyt valtuuston edellyttämiin säästötalkoisiin 

mukaan 

 Henkilöstölähtöiset tuottavuustoimenpiteet eri toimipisteissä 

kaupungin koko organisaatiossa ovat tuottaneet tulosta  

 

Ammattiosaston nettisivuilla on teatteri- ja konserttilippuja tarjolla;  

 Anu Välimaalta voi lippuja tiedustella osoitteesta: 

anu.valimaa@sastamala.fi 

Paluupostissa saa ao:n tilinumeron johon liput voi maksaa. 

 

 6§ Toimintakertomus 2015 

  Päätösesitys: Hallitus esittää toimintakertomuksen hyväksymistä   

ammattiosaston vuosikertomukseksi 2015 Kts.liite 

 

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin. 

 

   7§ Toiminnantarkastajien lausunto 2015 tileistä 

Esitettiin tuloslaskelma ja tase. 

Ammattiosaston toiminnantarkastajina toimivat Mervi Takku ja Lea 

Leino. Hallitus on allekirjoituksellaan tilinpäätöksen hyväksynyt. mervi 

Takku kertoi toiminnantarkastajien lausunnon.  Kts.liite 

 

   8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Ammattiosaston kirjanpidosta huolehtii Leena Niemisen tilitoimisto, 

taloudenhoitajan ja hallituksen ohella. Hallitus on allekirjoituksellaan 

tilinpäätöksen hyväksynyt. 

  

                     Päätösesitys: Toiminnantarkastajien lausunto esitetty, päätetään tili- ja  

                     vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

  Päätös: Tili- ja vastuu vapaus myönnetty hallitukselle ja muille    

               tilivelvollisille.  

 

 

 

mailto:anu.valimaa@sastamala.fi


9§ Muut esille tulevat asiat 

 7.5.2016 Hallituksen edustajat Pirkanmaalta kokoontuvat Nokian Edeniin. 

Esillä on asiaa vaaleista, kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanteesta 

sekä uudesta luottamusmiesjärjestelmästä soteen. Pirkanmaalla on 21 

ammattiosastoa joista valitaan jäsenet soten paikallisyhdistykseen 

  

  SoTesissa sijaistilanne on hyvin huolestuttava. Sijaisia ei ole saatavilla ja 

esim. kesän tilannetta ajatellen suljetaan joitakin osastoja/toimintoja 

Seuturekry aloittaa asumispalveluissa kokeiluna kevään aikana kun 

päätökset asiasta ja infotilaisuudet on pidetty 

    

10§ Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  

 

Liitteet: 

1) Kokouksen osallistujalista 

2) Esityslista 

3) Toimintakertomus 2015 

4) Tilinpäätös 2015 

 

 

Vakuudeksi: 

 

     

 

_________________   __________________ 

 

Arja Herckman   Eija Lepistö 

Puheenjohtaja                     Sihteeri 

 

 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi. 

 

 

Sastamala  

 

 

 

_________________   __________________ 

Tiia Virtanen   Susanna Nieminen 

Pöytäkirjantarkastaja                     Pöytäkirjantarkastaja 



 

 
 


