
 
 

 

SUPERIN  SASTAMALAN SEUDUN  AO RY 622 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

 

Aika : 9.4.2014 klo 18.00 

Paikka : Vexve Areena, Ratakatu  38210 Sastamala 

Läsnä:   Osallistuja lista ohessa, paikalla 22 jäsentä 

 
PÖYTÄKIRJA 

 

  1§ Kokouksen  avaus 

Puheenjohtaja Arja Herckman toivotti jäsenet tervetulleeksi Vexve 

Areenalle SuPerin Sastamalan seudun ammattiosaston 622 

kevätkokoukseen ja avasi kokouksen klo:18 

Ammattiosaston toiminnan kehittäminen on yksi tärkeimmistä haasteista 

jotta saadaan uusia toimijoita mukaan. Uusien jäsenten löytyminen 

SuPeriin ja ammattiosaston toiminnan on meidän kaikkien superilaisten  

tavoitteena. 

  2§ Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle 

 -    puheenjohtaja:   Iiris Räsänen 

-    sihteeri:              Anu Välimaa 

- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Tiia Virtanen ja Emmi Harjula 

- kaksi ääntenlaskijaa: Tiia Virtanen ja Emmi Harjula 

 

  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 19.3.2014 ja  

                  useiden työpisteiden ilmoitustaululla ja ammattiosaston kotisivuilla 

                  netissä. 

 

  Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

  4§ Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 



 

  5§ Ilmoitusasiat ja kirjeet 

 Harmaa ylityö 

 Jos teemme joka kuukausi vuodessa 8 tuntia ylimääräistä ja 

otamme sen pois tunti tunnista, niin silloin annamme työantajalle 

kuukauden palkan. 

 

Harmaan ylityön vaikutuksia 

 On pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajasta 

 On pois eläkkeen perusteena olevasta 

 On pois ansioon suhteutetuista etuuksista ( Kelan:n 

sairauspäivärahasta,  

                vuorottelukorvauksesta, ansioon suhteutetusta päivärahasta ym. ) 

 Työnantaja säästää ( palkka + ta-maksut ) 

 Ei tule kirjatuksi työaikakirjanpitoon 

 Todellinen henkilöstön tarve jää piiloon  vaikea perustella 

päättäjille/omistajille lisähenkilöstön tarvetta 

 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvilla 

työvuorojen muutoksilla 

 Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun työpaikkakohtainen 

valvonta ei toimi 

 

1.3.2014 Vuosiloman aikana sairastuminen 

 Ei enää karenssia vaan loma siirtyy. 

 Miten sairastuminen lomalla ilmoitetaan esimiehelle, yhtenäiset 

käytännöt pitää olla? 
 

 

Merkkipäivät 

 Jäsenrekisterinhoitaja katsoo vuosittain jäsenet joilla on 

merkkipäiviä ja ilmoittaa niistä yksikön superilaiselle joka hoitaa 

päivänsankarille kukat ja lähettää laskun taloudenhoitajalle 

 Eläkkeelle siirtyvät eivät ole ammattiosaston tiedossa, heistä viestiä 

puheenjohtajalle tai jäsenrekisterinhoitajalle. 

  

6§ Toimintakertomus 2013 

 

  Päätösesitys: Hallitus esittää toimintakertomuksen hyväksymistä   

ammattiosaston vuosikertomukseksi 2011 Kts.liite 

 

Päätös: Toimintakertomus hyväksytty 

 



 

   

7§ Toiminnantarkastajien lausunto 2013  tileistä 

  

Esitettiin tuloslaskelma ja tase. 

Ammattiosaston toiminnantarkastajina toimivat Mervi Takku ja Lea 

Leino. Hallitus on allekirjoituksellaan tilinpäätöksen hyväksynyt.  

Toiminnantarkastajat kertovat lausunnon sisällöstä. 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: Hallitukselle myönnetty tili- ja vastuuvapaus. 

 

 

9§ Muut esille tulevat asiat 
 

Käsityö- ja luomuruoka-markkinat Sauen kylässä  
Elokuisena lauantaina 23.8. pidetään Tallinnan lähellä (n. 20 km) Sauen 

kylässä isot Vanamõisan markkinat.  

Markkinoille kokoontuu yli 300 virolaisen käsityön taitajaa sekä 

luomuruoan tuottajaa.  

Matkapoikien matkalla on oma bussi mukana, ostokset voi jättää 

laivamatkan ajaksi kätevästi bussiin. 

 Hintaan sisältyy:  

• kuljetukset Sastamalasta Lauhamon bussilla, bussi mukana Tallinnassa  

• laivamatkat Viking Gabriella/XPRS kansipaikoin  

• luento menomatkalla laivan kokoustiloissa  

• majoitus aamiaisella 1yö kahden hengen huoneessa hotelli Metropolissa  

• käynti Kangazungelin kangaskaupassa  

• sisäänpääsy ja välipalamaistajaiset Vanamõisan markkinoilla 

  

  

Turku Keskiaikaiset markkinat 26.-29.6.2014   

Aikamatka vuoden 1491 jännittäviin tapahtumiin 26.−29.6.2014, to‒pe 

klo 12‒20 ja la‒su klo 12‒18. 

Kurkistus vuoden 1491 keskiaikaisen Turun elämään  

http://keskiaikaisetmarkkinat.fi/ajankohtaista/2014/02/kurkistus-vuoden-1491-keskiaikaisen-turun-elamaan/


Ensi kesänä Vanhalla Suurtorilla matkataan vuoteen 1491. Tutustu 

Keskiaikaisten markkinoiden suuren markkinanäytelmän tapahtumiin! 

http://keskiaikaisetmarkkinat.fi/ 

 

Syyskesällä retki Humppilaan 

Humppilassa on paljon nähtävää mm lasitehdas, karkkikauppa, 

kenkämaailma ja vaatekauppoja jokaiseen makuun. Retki tehdään jos 

lähtijöitä ilmaantuu. 

 

 

10§ Kokouksen päättäminen  

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

 

 

Iiris Räsänen  Anu Välimaa 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat:  

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Emmi Harjula  Tiia Virtanen 
 

http://keskiaikaisetmarkkinat.fi/

