PÖYTÄKIRJA

OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2017 - 2019
Aika:

Maanantai 19.3.2018 klo 16.30 – 18.50

Paikka:

OAJ:n toimisto, Aurakatu 20 E

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

x Sirpa Suomi, puheenjohtaja
x Ritva Aarras-Saari

Tomi Törrönen

x Mirkka Ali-Laurila

Kristina Lindgren

x Merja Alitalo

Marita Savonmäki

x Helena Dahl

Miika Huhtinen

x Carola Friberg

Piia Laaksonen

x Madeleine Karlsson

Annika Norrgård

Antero Kilpinen

Klaus Rytöhonka

x Jaana Kuusisto

Tero Anttila

x Harri Laukkanen

Laura Lehtonen

x Pirkko Kuhmonen

Mika Hakala

x Mia Peltomäki

Katja Koski

Marjut Polviander

Juha Lindström

x Anne Porkka

Katariina Haavisto

x Tuija Mäntsälä, sihteeri

Jaana Tomppo

x Heidi Tammero

Suvi Viitaniemi-Merimaa

x Riina Virtanen

Virpi Kangas-Oksanen

Muut kutsutut:
x Jorma Uoti, alueasiamies
x Mervi Taurén
x Johanna Mannström
Varsinaissuomalaiset OAJ:n valtuutetut
Jari Hauninen, YT-yhteyshenkilö
x Saara Vuorinen, SOOLin edustaja

PÖYTÄKIRJA
ESITYSLISTA:
1 - 60

KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Puheenjohtaja Sirpa Suomi avaa OAJ Varsinais-Suomen hallituksen
kokouksen klo 16.30.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2 – 61

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys:

OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todetaan yhdistyksen sääntöjen
mukaan sekä laillisesti koolle kutsutuksi että päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 – 62

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen pöytäkirjan 20.2.2018 hallituksen
luettavaksi ja kommentoitavaksi verkkoon. Pöytäkirjaan ei ole tehty
muutosesityksiä.
Hallitus hyväksyy OAJ Varsinais-Suomen hallituksen edellisen kokouksen
pöytäkirjan, 30.1.2018, hallitukselle esitetyssä muodossa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

4 - 63

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5 – 64
Esitys:

VUODEN 2018 VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELU
Päätetään, että vuosikokous järjestetään keskiviikkona 18.4.2018 klo 18.00
Maskussa Hemmingin koulussa, Myllymäentie 127, 21250 Masku.
Päätetään vuosikokousaineistojen valmistelusta ja linjauksista.
Kokouskutsu
Toimintakertomus
Tilinpäätös
Toimintasuunnitelma
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Viestintäsuunnitelma
Talousarvio
Päätös:

6 – 65

Todettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat kokouksen asiakirjojen
valmistelusta. Päätettiin, että sihteeri lähettää kokouskutsun 27.3.2018
jäsenyhdistysten puheenjohtajille.
Päätettiin, että ilmoittautuminen kokoukseen päättyy 6.4.2018.
Hyväksyttiin vuosikokouksen
esityslista, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, viestintäsuunnitelma
ja talousarvio liitteiden mukaisesti.
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

TALOUSASIAT

Esitys:

6.1 Vuoden 2017 talouden tulos
Kuullaan yhteenveto alueyhdistyksen taloustilanteesta 31.12.2017.
Liitteenä vuoden 2017 talouslaskelma.
6.2 Vuoden 2018 taloussuunnitelma
6.3 Alueyhdistyksen talouden suunnittelu kolmen vuoden ajanjaksolla

Päätös:

Kuultiin taloudenhoitajan esittämänä yhteenveto ja talouslaskelma
vuodelta 2017.
Kuultiin vuoden 2018 taloussuunnitelma.
Puheenjohtaja esitteli pitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2018 2020.

7 - 66
Esitys:

VUODEN 2018 SOPIMUSNEUVOTTELUT JA JÄRJESTÖVALMIUS
JUKO
Kunnan,
valtion,
Avaintan,
kirkon
ja
Työterveyslaitoksen
neuvottelutulokset saavutettiinkin ajallisesti lähellä toisiaan, mutta
yliopistoneuvottelut olivat auki pisimpään. Helmikuun 16. päivästä lähtien
yliopistojen sovitteluratkaisua etsittiin valtakunnansovittelijan toimiston
kautta. Sopimuksen syntymistä vauhditettiin 28.2. toteutuneella Helsingin
yliopiston lakolla ja samana päivänä pidetyillä eri yliopistojen
mielenilmauksilla.
Sovinnon syntymistä suunniteltiin vauhditettavan lakoilla alkaen 7.3.
kuudessa yliopistossa (Aalto-yliopisto, Hanken, Tampereen yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto, Taideyliopisto, Vaasan yliopisto) ja 14.3.
seitsemässä yliopistossa ja näiden alaisissa harjoittelukouluissa (Itä-
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Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi).
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n oli tarkoitus aloittaa
ylityö- ja vuoronvaihtokielto, keskiviikkona 7.3.2018 kello 7.00,
vauhdittamaan sovintoon pääsyä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto peruuntui
6.3.2018 iltapäivällä, kun JUKO ry:n hallitus vahvisti yliopiston
neuvottelutuloksen ja lisäksi myös kunnan, valtion, kirkon, Avaintan ja
Työterveyslaitoksen neuvottelutulokset. JUKO tiedotti sopimusten
sisällöstä mm. luottamusmiestiedotteiden, JUKOn nettisivujen (Jukola) ja
luottamusmiesten koulutustilaisuuksien kautta.
Myönteistä on, että saimme yliopistojen henkilöstölle kovan työn
tuloksena yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset. Palkkoja korotetaan
sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.
Sen yliopistolaiset ovat ansainneet monien vuosien joustamisen ja
venymisen jälkeen. Yliopistoilla on siihen varaa toiminnan kärsimättä.
Ilman jäsenten panosta tämä ei olisi onnistunut. Lämmin kiitos kaikille,
JUKO:n neuvottelupäällikkö Markku Kojo korostaa.
Kunta-alalla 8.2. neuvoteltu palkkaratkaisu on tuomassa molempina
sopimusvuosina yleiskorotuksen kaikille kunta-alan työntekijöille.
Yleiskorotus 1.5.2018 lukien on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25
prosenttia ja 1.4.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Lisäksi 1.1.2019 käytetään 1,2
prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. OVTES noudattaa
kustannusvaikutukseltaan ja korotusajankohdiltaan kunnan yleistä
sopimusta. Neuvottelutulos toisi näin 3,46 prosentin kokonaiskorotuksen
sopimuskaudella, joka on 1.1.2018 – 31.3.2020.
Osapuolet sopivat lisäksi paikallisen tuloksellisuuden perusteella
tammikuussa 2019 maksettavasta kertaerästä. Sen suuruus on 9,2
prosenttia marraskuun 2018 kuukausipalkasta ja se maksetaan koko
henkilöstölle.
KVTES-alueella uudistettiin varhaiskasvatuksen palkkahinnoitteluliite.
Lisäksi suunnitteluajan osuutta lastentarhanopettajien työajasta lisätään.
JUKO ja OAJ saivat läpi myös monia muita keskeisiä tavoitteitaan.
Neuvotteluratkaisuun sisältyy palkkaohjelma. Se tarkoittaa, että kuntaalan ansiotaso- ja ansiokehitysvertailua verrataan yksityisaloihin, minkä
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jälkeen sovitaan korjaavista toimista. JUKO:n ja OAJ:n päättävät elimet
ottavat kantaa neuvottelutulokseen viikolla 11.
OAJ
Työntekijäjärjestöt OAJ, JHL ja Jyty sekä Sivistystyönantajat hyväksyivät
sovittelija Jukka Ahtelan jättämän sovintoesityksen perjantaina 2.3.2018
yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriitaan.
Näin maanantaina 5.3. 2018 alkaviksi ilmoitetut oppilaitoslakot
peruuntuvat.
Työriidan taustalla olivat työntekijäliittojen ja työnantajan näkemyserot
palkankorotusten suuruudesta ja sopimusten tekstikysymyksistä eli
työehdoista. Ratkaisu on selvästi yleiskorotuspainotteinen ja se on
tasoltaan hyväksyttävissä. Lisäksi saimme tarkennuksia, jotka auttavat
ammatillisen koulutuksen reformin käytännön järjestelyissä.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat
enemmän kuin yleiskorotus. Myös työelämän laadullisia kysymyksiä
edistettiin.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan annettiin sovintoehdotus.
Valtakunnansovittelija Minna Helle sai osapuolten vastaukset
maanantaina 5.3. kello 17:ään mennessä. Sovintoesitys, joka noudattelee
yleistä sopimuslinjaa, hyväksyttiin 5.3.2018 iltapäivällä.
Päätös

8 – 67
Esitys:

Keskusteltiin sopimusneuvotteluista ja todettiin, että erityisesti yksityisellä
sektorilla neuvottelut olivat erittäin vaikeat ja monilta osin
poikkeukselliset. Kahden vuoden kuluttua on odotettavissa edelleen suuria
haasteita palkkaneuvottelujen osalta.
Todettiin, että kaikille sopimusaloille on saatu sopimus.

ALUEYHDISTYKSEN VIESTINTÄ
Viestintävastaava Pirkko Kuhmonen ilmoitti helmikuussa, että hän ei halua
enää jatkaa viestintävastaavan tehtävässä kevätkauden jälkeen.
Helmikuun hallituksessa esitettiin, että kysytään viestintävastaavan
tehtävään lastentarhanopettaja Johanna Mannströmiä, jolla on
viestintäalan koulutusta.
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Johanna Mannströmiin. Johanna
miettii asiaa ja antaa vastauksen toivottavasti huhtikuun aikana.
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Päätös:

Johanna Mannström esittäytyi hallitukselle. Päätettiin, että Johanna
Mannströn aloittaa viestintävastaavana 1.6.2018.
Keskusteltiin Twitterin käytöstä ja todettiin, että jos halutaan aktiivisesti
viestittää Twitterissä, tehtävää tulee jakaa. Nähtiin, että alueasiamiehen
rooli on keskeinen.

9 -68

PALAUTETTA ALKUVUODENTAPAHTUMISTA

Esitys:

Käydään palautekeskustelu helmikuun ja maaliskuun tapahtumista.

Päätös:

Käytiin palautekeskustelu alkuvuoden tapahtumista
todettiin, seuraavat järjestetyt tapahtumat:
Tenniskurssit 17.3. ja 18.3.2018
YSI:n palkkakuitti-ilta 14.3.2018
Puheenjohtaja ja sihteeripäivät 9. -10.3.
Kaikkien tapahtumien todettiin onnistuneen hyvin.

10 – 69
Esitys:

ja

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VUODELLE 2018
Vuoden 2018 tapahtumia
9.1 Opettajan vastuut ja velvollisuudet 26.3.2018, paikkana Kylpylähotelli
Caribia, Turku, 50 osallistujaa. Vahvistus on lähetetty osallistujille.
9.2 Työsuojelutoimijoiden koulutus 22.3.2018
Tilaisuuteen on määräaikaan mennessä ilmoittautunut 23 henkilöä.
9.3 Kansanedustajatapaaminen, aiheena ammatillinen erityisopetus,
12.3.2018, paikkana erityisoppilaitos Spesia, Turku. Tapahtumassa oli
paikalla mm. Spesian rehtori Tiina Meriläinen Järvenpäästä ja
ansanedustajat Lii Andersson, Esko Kiviranta ja Olavi Ala-Nissilä.
9.4 Taloudenhoitajien koulutus 6. -7.4.2018
Koulutus on suunnattu yhdistysten taloudesta vastaaville, kuten
puheenjohtajille ja taloudenhoitajille.
9.5 Alueelliset lm-neuvottelupäivät, YSI 16. - 17.4.2018
Ilmoittautuminen tapahtumaan loppuu 19.3.2018.
9.6 Valmistuvien infotilaisuus 23.4.2018, paikkana Taito ravintola, Turku
9.7 Eläkeinfo 10.4.2018, paikkana Salon lukio, Salo. Kutsu on lähetetty
jäsenyhdistyksiin. Saila Rinne pitää perinteiseen tapaan seniorien
puheenvuoron illan aikana.
9.8 Herätyspäivät 30.7. - 1.8.2018, Tartto
9.9 MOP – jäsentapahtuma, 5.10.2018, Turku YSI- järjestää
9.10 Kansanedustajatapaaminen syksyllä, työvaliokunta jatkaa suunnittelua
9.11 Eläkeinfo, Turku, ajankohta tarkentuu myöhemmin
9. 12 Suunnitteluseminaari 11.1.2019
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Päätös:

11 – 70

Todettiin tulevien tapahtumien tilanne esityksen mukaisesti.
Päätettiin, että suunnitteluseminaariin 11.1.2019 kutsutaan jaostoista
viiden jäsenen edustus.
Todettiin, että alueasiamies on valmistellut herätyspäivien ohjelmaa niin,
että ensimmäiseen koulutuspäivään 30.7.2018 Helsingissä, Akava-talossa,
osallistuvat myös Satakunnan alueyhdistyksen edustajat.
Päätettiin kutsua Herätyspäiville kustakin A- ja B-mallisesta
paikallisyhdistyksistä kasi ja C-mallisista yhdistyksistä kolme edustajaa sekä
alueyhdistyksen hallituksen kaikki varsinaiset jäsenet. Jaostoille ei ole
varattu paikkoja erikseen. Yhdistysten edustajien omavastuu
osallistumismaksusta on 150 €/henkilö. Tapahtumaan voidaan ottaa
lisäedustajia, mikäli ryhmässä on tilaa, jolloin osallistumismaksu on 500 €/
henkilö. Tarkemmat tiedot, ohjelma, kutsu sekä ilmoittautumisohje tulevat
myöhemmin.
URHEILUTAPAHTUMAT VUONNA 2018

Esitys:

Päätetään vuoden 2018 tulevista urheilutapahtumista.
10.1 Naisten kuntovitonen 26.5.2018
10.2 Ope Open, golfkilpailu 24.8.2018
10.3 Ope Curling, syys – lokakuu 2018

Päätös:

Todettiin, että järjestetään kaikki mainitut tapahtumat budjetin
puitteissa.

12 – 71
Esitys:

VUODEN 2018 KULTTUURITAPAHTUMAT
Päätetään vuoden 2018 kulttuuritapahtumista.
11.1 Tanssiteatteri ERI:n CALLAS –impressioita oopperadiivan elämästä
- 13.4.2018, 86 paikkaa, hinta 2300 €, omavastuu 15 €, jolloin kustannus
on 1010 €, jos kaikki paikat käytetään
11.2 EMMA-teatteri 30.5. 2018: Love me Tinder, Naantali, 100 lippua.
Omavastuu 34,Ehdotuksena on, että kulttuurivastaavat yhdessä valmistelisivat
kulttuuritapahtumat alkaneelle vuodelle.

Päätös:

Todettiin
järjestettävät
ilmoittautumiset ovat avoinna.

kulttuuritapahtumat.

Tapahtumien
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13 – 72

ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET

Esitys:

Käsitellään tulleen ansiomerkkihakemukset ja tehdään tarvittavat
päätökset.

Päätös:

Päätettiin myöntää pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Pirita
Raatikaiselle yhdistyksen tekemän esityksen mukaisesti, hakemus liitteenä.
Ansiomerkki luovutetaan vuosikokouksessa 18.4.2018.
Todettiin, että Akavan ansiomerkkiohjeet liitetään pöytäkirjan loppuun.
Pöytäkirjan kohta 13 – 72 ”Ansiomerkit ja huomionosoitukset”
tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa.

14 – 73
Esitys:

JAOSTOJEN KUULUMISET JA ALUEASIAMIEHEN AJANKOHTAISET ASIAT
Kuulumiset ja ajankohtaiset asiat lähetetään sihteerille kirjallisesti.
12.1
Alueasiamies
Kuultiin alueasiamiehen selvitys tulevista tapahtumista, jotka
näkyvät kohdassa 10 – 69.
Alueasiamies on käytettävissä, jos yhdistykset tarvitsevat
asiantuntijaa koskien vuosityöaikaa.
12.2
LTOL
”Haastavat
kasvatustilanteet
varhaiskasvatuksessa”
koulutukseen osallistui 68 alueyhdistyksen todella tyytyväistä
jäsentä. Paikkana oli Åbo Akademin ASA-huset auditorio.
Järjestelyt toimivat hienosti.
KVTES:n valtakunnalliset luottamusmiesten neuvottelupäiviin on
useita osallistujia alueeltamme.
Vuoden 2017 Lastentarhanopettajaksi jaoston hallitus nimesi Kati
Kovalaisen Salosta.
12.3

OAO
Vuoden 2017 ammatilliseksi opettajaksi valittiin Marianna
Virtanen Turun ammatti-instituutista.
OAO -jaosto on tehnyt kyselylomakkeen reformiin liittyen. Kysely
toteutetaan maaliskuussa ja koskee alueyhdistykseen kuuluvia
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ammatillisia 2. asteen opettajia. Seurantakyselyä valmistellaan
tehtäväksi vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.
Jaosto järjestää ammatillisille luottamusmiehille ja jaoston
hallituksen jäsenille koulutuksen vuosityöajasta 7.4.2018
kylpylähotelli Caribiassa.
Turun ammatti-instituutin järjestämä vuosityöaikaseminaari on
19. – 20.4.2018.
12.4

YSI Turku
Kokouksessa käsiteltiin vuosityöajan nykytilannetta.
TET-jaksojen aikaisten vapautuvien opetusresurssien
käyttöohjeistus työn alla.
Pitkiä välitunteja varten tehtävä ohjeistus rehtoreille ja kouluille
on työn alla.
Käytiin katsaus työ- ja loma-aikoihin ja niiden
suunnitteluvaiheesta.
Tilapäisistä hoitovapaista on annettu uusi ohjeistus, josta
pääluottamusmies lähettää tietoa kouluille myöhemmin.
Työsuojeluvaltuutettu on lähettänyt kyselyn sisäilmaan liittyen
(hiilidioksidimäärä) lukioiden rehtoreille.
Työterveyshuollon sopimukseen on tulossa rokotusten osalta
selvennyksiä.

12.5

YLL
YLLiläiset olivat aktiivisesti mukana organisoimassa Turun
tukimielenosoitusta Tuomiokirkon edessä Helsingin yliopiston
ollessa lakossa 28.2. Mielenosoitus keräsi runsaasti väkeä
pakkasesta
huolimatta
ja
saatiin
hyvin
positiivista
mediahuomiota. Olemme tyytyväisiä uuteen sopimukseen, mutta
pelkona ovat usealta taholta kuuluneet viestit, että seuraava
kierros tulee olemaan tiukempi, joten olemme varautuneet
työtaisteluun vastaisuudessakin.

12.6

YSI V-S
Keskusteltiin yö- ja leirikoulusta: tapahtuma tulee olla kirjattuna
lukuvuosisuunnitelmaan ja turvallisuusseikat tulee huomioida.
Henkilöstöhallinnossa on tapahtunut muutoksia monissa
kunnissa.
Uudessakaupungissa pohditaan uutta koulurakennusta ja mitä
toimijoita siihen tulisi.
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Somerolla iloitaan parakkiajan päättymisestä uuden
koulukeskuksen myötä.
YS-ajan käyttöä ei ole monella paikkakunnalla suunniteltu
lainkaan. Esimies voi vaatia tietoa siitä, mihin työtunnit on
käytetty. Asiasta olisi pitänyt tiedottaa jo syksyllä, jotta
seurantaa olisi voinut pitää.
Päätös:

15 – 74
Esitys:

Kuultiin alueasiamiehen ja jaostojen ajankohtaiskatsaukset.

OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2018
Vaalin ajankohdat:
 Sähköinen äänestys 14.3 - 27.3.2018, johon osallistuvat
OAJ-YSI, Aikuisopettajien liitto AKOL, Koulutuksen esimiehet ja
asiantuntijat KEA, KSOLLI, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat
Opsia, Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat SKO, Suomen
musiikkiopettajien liitto SMOL. Lastentarhanopettajien liitto LTOL,
Yliopistojen opetusalan liitto YLL
 Ennakkoäänestys 19.2 - 4.3.2018
 Uurnavaali 26. - 27.3.2018, joihin osallistuvat
OAO-vaalipiirin Ammatilliset opettajat AO ry, TOOL ry ja FSL.
Äänten
lasku
tapahtuu
alueyhdistysjakoon
perustuvissa
laskentakeskuksissa 3.4.2018 alkaen klo 16.00. Laskentakeskuksen
vastaavana toimii Marjut Polviander ja FSL:n vastuuhenkilönä Nicke Wulff.
Vaalitulos julkistetaan 5.4.2018 ja vahvistetaan 12.4.2018.
Uusi kevätvaltuusto kokoontuu 16. - 18.5.2018.

Päätös:

15 – 75
Esitys:

Todettiin vaalien aikataulu ja vastuuhenkilöt. Lisäksi todettiin, että
sähköinen vaali on menossa lähes kaikissa yhdistyksissä. Uurnavaalit
järjestetään AO ry:ssä, TOOL ry:ssä ja FSL:ssa 26. – 27.3.2017, jotka ovat
myös sähköisen äänestyksen viimeiset vaalipäivät. Aurakadun toimitila, 20
E, toimii laskentakeskuksena. Uurnavaalien materiaalia voi palauttaa
laskentakeskukseen 3.4. klo 12.00 – 16.00 välisenä aikana. äänenlaskenta
alkaa klo 16.00.

MUUT MAHDILLISET ASIAT
15.1 Verohallinnon verkkoseminaari
Verohallinto järjestää opettajille suunnatun verkkoseminaarin 9.4.klo
14.00-15.30. Tilaisuudessa kerrotaan mitä tulonhankkimiskuluja on
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mahdollista vähentää verotuksessa ja miten kulut ilmoitetaan Veroilmoitus
verkossa -palvelussa. Verohallinnon asiantuntijat vastaavat kysymyksiin
chatissä.
Verkkoseminaaria on hyvä markkinoida kaikille opettajille! Lisätietoa
tilaisuudesta ja verkkoseminaarin ilmoittautumislinkki löytyvät
etusivulta vero.fi -> Ajankohtaisia verkkoseminaareja -> 9.4 Verotietoutta
opettajille -> Ilmoittautumislinkki.
Päätös:

16 – 76

Todettiin verohallituksen koulutus.

TIEDOTUSASIAT

Esitys:

Ritva Aarras-Saari esitti kiitokset vuosien yhteistyöstä. Hän ilmoitti
jättävänsä järjestötoiminnan alueyhdistyksessä vuosikokouksen jälkeen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtaja Ritva Aarras-Saaren ilmoitus.

17 – 77

KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULU

Esitys:

Kevään kokousaikataulu on seuraava:
13.03.2018 työvaliokunta
klo 16.30
19.03.2018 hallitus
klo 16.30
18.04.2018 vuosikokous
klo 18.00, Maskun Hemmingin koulu
07.05.2018 hallitus ja valtuutetut klo 17.00
22.05.2017 työvaliokunta
klo 16.30
28.05.2017 hallitus
klo 16.30

Päätös:

Todettiin kokousaikataulu.

18 – 78

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Puheenjohtaja Sirpa Suomi

Sihteeri Tuija Mäntsälä

