
 

 

 

 

SUPERIN  SASTAMALAN SEUDUN  AO RY 622 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika : 20.4.2015 klo 18.00 

Paikka : VEXVE-areena, Sastamala 

Läsnä: osanottajaluettelo liitteenä 

 

PÖYTÄKIRJA 

  1§ Kokouksen  avaus 

           Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. 

Uusia haasteita hallituksella on ja löytyy jatkossakin, niistä ehkä 

tärkeimpänä ammattiosaston toiminnan kehittäminen. Uusien jäsenten 

löytyminen SuPeriin ja ammattiosaston toiminnan on meidän kaikkien 

superilaisten  tavoitteena. 

13.4.2015 ammattiosastossa oli työsuhteessa jäseniä 444, näistä ilman 

työsuhdetta 28 

  2§ Kokouksen järjestäytyminen 

           Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Herckman ja sihteeriksi Eija 

Lepistö. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Susanna 

Nieminen ja Sarianne Silvennoinen. 

 

  3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Ammattiosaston sääntöjen 10§ 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 1.4.2015 ja  

           useiden työpisteiden ilmoitustaululla ja ammattiosaston kotisivuilla 

           netissä. 

 



 

 

Päätös: Kevätkokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja     

        päätösvaltaiseksi 

 

  4§ Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 

  5§ Ilmoitusasiat ja kirjeet 

Ammattiosaston nettisivuilla on teatterilippuja tarjolla. 

Teatteriin lähtijät voivat ottaa yhteyttä anu.valimaa@sastamala.fi, 

paluupostissa tulee tilinumero johon liput voi maksaa. 

 Nokian Kesäteatteri  

Nokian Valtatie, 37100 Nokia 

Arotuulenlaulu Keskiviikko 5.8.2015 klo.18.30 

Lähtö Vammalasta TK:n Mantalta klo.17 

 Heiskan  Kesäteatteri Hämeenkyrö  

Heiskankuja 1, 39100 HÄMEENKYRÖ 

Ikkunaprinsessa Ke 8.7. klo 18.00 

Lähtö Vammalasta TK:n Mantalta Klo.17 

 Ammattiosaston kevään retki Karimaan puutarhalle 20.5.2015 

Lähtö TK:n Mantalta klo. 10. 

 

Ilmoittautuminen toukokuun puutarha reissuun mahdollisimman pian. 

arja.herckman@sastamala.fi puh. 0400-201386 

Ammattiosasto järjestää puutarhalle ja teattereihin kuljetuksen 

 

 Lähestyvät arkipyhät ovat saaneet aikaan keskustelua lähiesimiesten 

parissa, että arkipyhävapaata ei annetakaan kokonaisena 

vapaapäivänä vaan päivittäistä työaikaa lyhennetään useista päivistä. 

Tämä tarkoittaisi ”pätkäaamuja” ennen yövuoroa ( 7 – 12 ja 21 – 7) 

tai kuuden tunnin aamuvuoroja, jolloin normaalin kahdeksan tunnin 

työt olisi tehtävä kahta tuntia lyhyemmässä ajassa. Tällaisella 

työvuorosuunnittelulla pyritään sijaistarpeen vähentämiseen. 

Sastamalan kaupungin strategiassa korostetaan työhyvinvointia ja 

työssäjaksamista. Lisäksi tavoitteena on sairauspoissaolojen 

merkittävä väheneminen. Kaupunki haluaa olla vetovoimainen 

työnantaja.  Jaksotyö on fyysisesti raskasta ja se rajoittaa sosiaalista 
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kanssakäymistä, koska työskennellään viikonloppuisin ja 

juhlapyhinä, jolloin muut ovat vapaalla. Jos arkipyhistä ei saa 

korvausta kokonaisina vapaapäivinä, joutuu jaksotyöläinen entistä 

useammin töihin juhlapyhinä ja menettää tärkeää koko perheen 

yhteistä vapaa-aikaa. Tämä ei lisää työhyvinvointia eikä 

työssäjaksamista. Lisäksi on hyvin epätasa-arvoista jos pelkkää 

päivätyötä tekevät saavat aina arkipyhän kokonaisena vapaaksi, 

mutta jaksotyötä tekevät eivät. 

 Muistakaa täyttää huolella henkilöstökysely, sillä voidaan vaikuttaa 

asioihin 

 6§ Toimintakertomus 2014 

  Päätösesitys: Hallitus esittää toimintakertomuksen hyväksymistä  

   ammattiosaston vuosikertomukseksi 2014. kts.liite 

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin ammattiosaston 

        vuosikertomukseksi 

 

7§ Toiminnantarkastajien lausunto 2014 tileistä 

 Esitettiin tuloslaskelma ja tase. 

Ammattiosaston toiminnantarkastajina toimivat Mervi Takku ja Lea 

Leino. Hallitus on allekirjoituksellaan tilinpäätöksen hyväksynyt.  Lea 

Leino esitteli 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: Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja antoi tili- ja vastuuvapauden  

             hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

9§ Muut esille tulevat asiat 



 

 

Kevätkokouksen jälkeen, 15.5. mennessä, ammattiosaston lähettää liittoon kopiot 

kokouksessa hyväksytyistä toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä (= 

tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus). Kopioiden lähettäminen on 

edellytyksenä jäsenmaksupalautteen maksamiselle. Kopiot pitää lähettää heti 

kokouksen jälkeen, jotta ehdimme käydä ne läpi ja saada myös mahdolliset 

täydennykset ajoissa. 

 

Sihteeri vastaa Kevätkokouksen asiakirjakopioiden lähettämisestä sähköisesti 

lauri.kamari@superliitto.fi tai postitse osoitteella: 

  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Lauri Kämäri Ratamestarinkatu 12 

00520 Helsinki 

 

10§ Kokouksen päättäminen  

           Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti 

kokouksen klo 18.20. 

 

Liitteet: 

1) Kokouksen osallistujalista 

2) Esityslista 

3) Ilmoitusasiat 

4) Toimintakertomus 2014 

5) Tilinpäätös 2014 

 

Vakuudeksi: 

  

 

_________________   __________________ 

Arja Herckman   Eija Lepistö 

Puheenjohtaja               Sihteeri 

 

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

Sastamala 20.4. 2015 

 

_________________   __________________ 

Susanna Nieminen                                                          Sarianne Silvennoinen 

Pöytäkirjantarkastaja                               Pöytäkirjantarkastaja 
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