
  
 

 

SUPER SASTAMALAN SEUDUN AO.622 RY 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS    
 

Aika:  23.11.2015 kello 18.00 

 

Paikka:  Heinon Leipomo, Sastamalankatu 70  38210 Sastamala 

Läsnä:   

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

 Puheenjohtaja Arja Herckman avasi kokouksen klo:18:00 

 Tervetuloa ammattiosaston jäsenet syyskokoukseen Heinon 

leipomolle. 

Kulunut vuosi on ollut jo muutokseen valmistautumista.sote-

uudistus etenee,  hallituksen tavoitteet ja leikkaukset ovat isoja 

asioita. Sopimuskierros alkaa syksyllä 2016 josta tulee tiukka, mitä 

tapahtuu hoitajamitoituksille, lomarahoille työaikakorvauksille ja 

työajalle?  Kaikki tulevat vaikuttamaan meidän jokaisen arkeen 

niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin. 

 Hoitajapula on konkreettinen tosiasia jonka varmasti jokainen on 

työssään  omalla kohdallaan kokenut 

 16.11.2015 ammattiosastossa oli jäseniä 441, joista ilman 

työsuhdetta 29. Jäsenhankintakampanja jatkuu ja toivomme myös 

ammattiosastoon uusia aktiivisia toimijoita.  

. 

 

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

ja kaksi ääntenlaskijaa.  

Puheenjohtaja: Arja Herckman 

Sihteeri: Eija Lepistö 

Kaksi pöytäkirjantarkastajaa, toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina: 

Arja Kiviniemi Aino Toivanen 



 

 

 
3§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

Päätösesitys: Ammattiosaston sääntöjen 9 § mukaan sääntömääräiset 

                     kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikko ennen 

                     kokousta. Tästä kokouksesta on ollut kokouskutsu 

                     Alueviestissä 28.10.2015, lisäksi kutsu on  

                     ollut työpaikkojen ilmoitustauluilla sekä ao:n nettisivuilla 

                     luettavissa. 
 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
4§                KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Toiminnantarkastaja Lea Leino otti esille asian toiminnantarkastajien 

valinnasta vuosittain. Ammattiosasto on valinnut toiminnantarkastajat 

kahdeksi vuodeksi kuten hallituksenkin. Asia selvitetään liitosta voiko 

näin menetellä, vastaus sähköpostiin asiasta on liitteenä                  

 

Päätösesitys: Hallitus esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen 

                                       työjärjestykseksi. 

 

                  Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
 

5§               ILMOITUSASIAT 

 2016 toiveita ammattiosaston järjestämää virkistystä/toimintaa  

 KVTES muutokset 2016 

Sopimukset ovat voimassa 1.1.2016-31.1.2017, sopimuksen 

voimassaolo jatkuu 31.1.2016 jälkeen vuoden kerrallaan jollei sitä 

irtisanota kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen 

sopimuskauden päättymistä.  

 Yleiskorotus 1.2.2016 

Jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 alle 3404,26 euroa korotus 

on 16 euroa 

 Luottamusmies ja työsuojeluvaltuuteun korvaukset korottuvat 

1.2.2016 1 eurolla. 

 Palkkausluvun 11§ mukaisia henkilökohtaisia lisiä korotetaan 0,47% 

 
6§              AMMATTIOSASTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

                  Päätösesitys: Hallitus esittää, että liitteenä oleva 

                                        toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttäisiin ammattiosaston 

                                        toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016 

 



                   Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin   

 
7§              TALOUSARVIO VUODELLE 2016 

                  Päätösesitys: Hallitus esittää, että liitteenä oleva talousarvioluonnos 

                                        hyväksytään ammattiosaston talousarvioksi vuodelle 2016 

 

                  Päätös: Talousarvio hyväksyttiin 

 
8§.             AMMATTIOSASTON JÄSEN MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 

                  Päätös: Ammattiosasto ei peri jäsenmaksua jäseniltä 2016 

 

9§              VAALIPIIRIKOKOUS  Lahdessa 27.2.2016 

                  Vaalipiirikokoukset pidetään kaikissa vaalipiirissä samaan aikaan.  

                  Vaalipiiri III Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi kokoontuu 

vaalipiirikokoukseen Lahden  

                  Sibeliustalolle  lauantaina 27.2.2016.  

 

                   Valitaan ammattiosaston edustajat vaalipiirikokoukseen 

              

                   Päätös: Syyskokous valitsi seuraavat edustajat vaalipiirikokoukseen: 

            Varsinaiset:  Varalla: 

            Arja Herckman  Pirkko Ahola   

            Anu Välimaa  Eija Lepistö  

                               Tiia Virtanen  Maarit Forsman  

             Emmi Harjula  Sarianne Silvennoinen 

             Marja Ollikainen  Susanna Nieminen 

             Mervi Takku  

 
10§              AMMATTIOSASTON LIITTOHALLITUSEHDOKKAAN VALINTA 

                    Liittohallituksen varsinaiset- ja varajäsenet valitaan 27.2. 2016 

 ammattiosastojen yhteisessä kokouksessa Lahden Sibelius-talolla. 

Liittokokous  vahvistaa   valinnat kesäkuussa 2016 

                    

  

 Esitys: Liittohallituksenehdokkaaksi ammattiosasto esittää puh.joht. Arja 

                              Herckmania 

 

Päätös: Ammattiosaston liittohallituksen ehdokkaaksi valittiin 

             puheenjohtaja Arja Herckman 
 

 

11§ LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALIT 



Liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit käydään 16.3.–

4.4.2016. Vaalien ehdokkaat ovat ehdolla sekä liittokokousedustajiksi että 

edustajiston jäseniksi..  
 

 

 4.4.2016Äänestyskuori pudotetaan viimeistään postilaatikkoon 

 Liiton nettisivuilla julkaistaan ehdokaslistat ja äänestysohjeet. Jäsen 

joka haluaa äänestää sähköisesti netissä, äänioikeutta on käytettävä 

4.4.2016 klo 16:00 mennessä. 

 Liiton nettisivuilla on tulostettavissa lomakkeita vaaleja varten ja 

selkeät ohjeistukset ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijamiehistä. 

 

 Puheenjohtaja Arja Herckman lähtee ehdokkaaksi 

liittokokousedustajan ja edustajiston jäsenen vaaleihin keväällä 

2016  

 
      

12§ AMMATTIOSASTON ALOITTEET LIITTOHALLITUKSELLE  
Päätös: Liittohallitukselle ei aloitteita ole. 

 

13§ MUUT ASIAT 

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI – OSALLISTU ARVONTAAN! 

Muistathan huolehtia, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. 

Voit tehdä sen vaivatta: 

 verkossa kirjautumalla jäsensivuille 

 osoitteessa www.superliitto.fi > Jäsenyys > Jäsentietojen päivitys 

 SuPer-lehdestä löytyvällä palvelukortilla tai 

 lähettämällä muuttuneet tietosi osoitteeseen 

jäsenrekisteri@superliitto.fi 

Joka kuukausi, aina vuoden 2015 loppuun saakka, jäsentietonsa 

päivittäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. 

Kaikkien 31.12.2015 mennessä tietonsa päivittäneiden kesken arvotaan 

tabletteja, älypuhelimia, Bluetooth-kaiuttimia ja aktiivisuusrannekkeita. 

 

SuPer kysyi jäsenistöltään mielipiteitä hallituksen esittämistä 

säästötoimista. Kyselyyn vastasi 15 939 superilaista. Kyselyn selkeä 

viesti on, etteivät superilaiset hyväksy suunnitelmissa olevia 

säästötoimia eivätkä sitä, että pakottavalla lainsäädännöllä aiotaan 

rajoittaa oikeutta neuvotella paremmista työsuhteen ehdoista. 

https://www.superliitto.fi/jasenyys/jasentietojen-paivitys/
mailto:jäsenrekisteri@superliitto.fi


Kyselyyn tuli runsaasti avoimia vastauksia (900 sivua), jotka kertoivat 

työn jo ennestään suuresta kuormittavuudesta ja pienestä palkasta. 

Superilaisten mitta on täysi. Kyselyn vastaukset löytyvät superin sivuilta 

 

 

 

 

1§               KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

                Puheenjohtaja Arja Herckman kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta 

                kokouksen kulkuun ja päätti kokouksen kello        
      

  

            Sastamala____.____.2015 

   

 

 

Arja Herckman                    Eija Lepistö 

Puheenjohtaja                                      Sihteeri 

 

 

 

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 

kulun ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi.  

 

Sastamala   ____.____.2015 

 

   

                     

Arja Kiviniemi            Aino Toivanen 

Pöytäkirjan tarkastaja            Pöytäkirjan tarkastaja 

24.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

 

Liitteessä talousarvio ja pohja toimintasuunnitelmaan joka täydentyy vuoden aikana. 

Eilen syyskokouksessa todettiin näin vuosien vuosien jälkeen, että olemme 

valinneet toiminnantarkastajat kahden vuoden välein kuten hallituksenkin. 

Vaikka toiminnantarkastajat pitäisi valita joka vuosi, harmi ettemme ole olleet 

tarkkaavaisia tässä tapauksessa.  

 

Terv. Arja 

 

Arja Herckman 

Sastamalan kaupunki /henkilöstöhallinto 

Super /plm 

Työsuojeluvaltuutettu 

Aarnontie 2 A 

38200 Sastamala 

Puh: 0400 201 386 

arja.herckman@sastamala.fi 

Tutustu Sotesin terveyttä ja hyvinvointia esitteeseen 

 

Lähettäjä: Herckman Arja [mailto:Arja.Herckman@sastamala.fi]  

Lähetetty: 24. marraskuuta 2015 13:19 

Vastaanottaja: Eero Lemola 

Aihe: Syyskokous 

 

Hei! 

 

Kiitos syyskokouspapereistanne. Se ei mielestäni ole kovin suurin moka, että olette 

valinneet toiminnantarkastajat joka toinen vuosi. Pääasia kuitenkin on, että teillä on 

toiminnantarkastajat olleet ja tarkastukset on asianmukaisesti hoidettu. Mukavaa 

loppuvuotta! 

 

t. Eero 

******************* 

Eero Lemola 

järjestöasiantuntija 

mailto:arja.herckman@sastamala.fi
http://www.esitteemme.fi/sotesi/MailView/
mailto:Arja.Herckman@sastamala.fi


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry  

Ratamestarinkatu 12 

00520 Helsinki 

+358 9 2727 9153 

+358 50 590 6878 

eero.lemola@superliitto.fi 

 

mailto:eero.lemola@superliitto.fi

