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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
Aika 28.11.2020 kello 16.00 

Paikka Paasitorni, Siltasaari-Sali Paasivuorenkatu 5 A 1krs 
Läsnä liite 
 

Kokouksen pöytäkirja  
  

1. Kokouksen avaus  

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen, ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

Puheenjohtaja onnitteli 20 – vuotta täyttänyttä PAMia, sekä kertoi ilouutisen, että olemme jälleen suurin 

ammattiosasto.  Kokous nauhoitetaan.  

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on julkaistu Pam- lehdessä 21.10.2020 ja ammattiosaston www-sivulla, ja yhdistyksen 

Facebook-sivuilla.  Kokouskutsussa, ei ole kerrottu mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etänä, mutta 

tieto tästä mahdollisuudesta on lähetetty kaikille kokoukseen ilmoittautuneille.  Todettiin kokous laillisesti 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Kokousvirkailijoiden valinta 

3.1 valitaan puheenjohtaja 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mikael Fogelholm. 

3.2 valitaan sihteeri  

Valittiin kokouksen sihteeriksi Saana Suomi.  

3.3 valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Toroila sekä Olga Karjalainen. 

3.4 valitaan ääntenlaskijat 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Kaja Helminen sekä Sari Suhonen.   Jaana Manninen vastaa sähköisen 

äänestyksen toteuttamisesta, joten ääntenlasikoita ei tarvita, mutta sovimme, että valitut toimivat 

vaalitarkkailijoina.  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista käytiin lävitse ennen hyväksymistä, sillä virheen vuoksi esityslistaa ei ollut toimitettu 

ennakkoon osallistujille. Puheenjohtaja pahoitteli tapahtunutta virhettä.  Esityslista oli nähtävillä 

kokouksen ajan näytöllä.   

Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestetyksi esitetyssä muodossa. 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 

Toimintasuunnitelma jaettiin kaikkien nähtäväksi.  Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. 

Toimintasuunnitelma löytyy tämän pöytäkirjan liitteenä.   
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-Mira Veera Auer esitti, että toimintasuunnitelmassa nostettaisiin esille järjestötoiminnan tavoitteet 

järjestön sisällä. Hän toivoi selkeää mainintaa järjestötyöstä.  Auer ehdotti toimintasuunnitelmaan 

lisättäväksi AY- toiminta kohtaan teksti: ”Kauppatyöntekijät jatkaa vaikuttamista valtuustossa liiton 

linjauksiin ja järjestötoiminnan kehittämiseksi. Pyrimme vaikuttamaan ja lisäämään PAM:in toiminnan 

vaikuttavuutta, avoimuutta sekä jäsendemokratiaa. Ammattiosasto tekee myös valtuustotyössä 

yhteistyötä muiden ammattiosastojen kanssa.”  

                      Päätettiin lisätä ehdotettu muutos.  

- Varapuheenjohtaja Toni Heino kiitti Mira Veraa hyvästä palautteesta. Heino nosti esille myös 

Triangelitoiminnan, johon kuuluu kolme ammattiosastoa, jotka ovat kokoontuneet kerran vuodessa. 

Tapaamisen lopputuloksena on annettu julkilausuma. Toimintasuunnitelmaan tehdään tästä 

Triangelista lisäys edunvalvonta – otsikon alle.  

Heino kertoi vuoden olleen hyvin haastava myös tapahtumien osalta. Ammattiosasto oli tehnyt paljon 

hyviä suunnitelmia, joihin korona on vaikuttanut suuresti. Tilanteen kehittymisestä ei ole tietoa, joten 

tuleva johtokunta joutuu mahdollisesti muokkaamaan tehtyä suunnitelmaa.  

 

Puheenjohtaja esitteli talousarvion.  

- Mira-Veera Auer kiitteli esitystapaa missä myös edellisen vuoden menot näkyvät selvästi.  Hän kyseli 

mistä virkistys- ja harrastustoiminnan kulut olivat olleet vuonna 2018 ja 2019? Vuonna 2018 on järjestetty retki 

Kolille ja vuonna 2019 Budapestiin, vuonna 2020 ei järjestetty vastaavaa matkaa.  Suuremmat kulut johtuvat 

tästä asiasta.  

- Auerin toinen huomio oli, että virkistystilaisuuksien kulut ovat laskeneet merkittävästi. 

o Puheenjohtaja kertoi, että nykyisen johtokunnan näkemys on ollut se, että virkistystapahtumissa on 

omavastuu ollut vähintään 50%, joka on ollut aiempaa vuosia suurempi. Poikkeuksena on ollut 

perheretken omavastuu, joka on haluttu pitää pienempänä.  

- Christa Pessi kommentoi, että koulutustoimintaan on varattu vähemmän rahaa kuin aiemmin. 

o  Puheenjohtaja kertoi, että tähän on päädytty koska koulutuksiin on osallistuttu huonosti ja kursseja on 

jouduttu peruttamaan. Puheenjohtaja toivoi ajatuksia siitä mitkä koulutukset olisivat kiinnostavia ja 

esittämään ehdotukset viimeistään 10.12.2020  

o Varapuheenjohtaja Heino kiitti Pessiä hyvästä palautteesta koskien koulutuksia ja muistutti kaikkia 

mahdollisuudesta osallistua myös PAMi:in järjestämiin monipuolisiin koulutuksiin.  

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin ehdotetuilla kommenteilla.  

Kokous keskeytettiin kello 18:00 tauon ajaksi. Kokousta jatkettiin klo 18:10 

6. Päätetään johtokunnan toimikauden pituudesta 

Johtokunta esitti toimikauden pituudeksi kaksi (2) vuotta. 

Päätettiin johtokunnan toimikauden pituudeksi kaksi (2) vuotta.  
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7. Valitaan osaton toimihenkilöt päätetyn mukaiselle toimikaudelle 

7.1 valitaan puheenjohtaja 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Mikael Fogelholmia ja Kati Salosta. 

Ehdokkaiden esittelypuheenvuorot. 

- Mila Kangasniemi kiitti ehdokkaita esittelypuheenvuoroista, ja esitti ehdokkaille kysymyksen miten he 

aikovat vaikuttaa häiritsevään ja epäasialliseen käytöksen karsimiseen työpaikoilla, sekä mitä aikovat 

tehdä jäsenhankinnan eteen? 

o Ehdokkaat vastasivat kysymykseen. 

- Margit Kangasniemi kysyi millainen esimies ehdokas olisi?  

o Ehdokkaat vastasivat kysymykseen.  

- Toni Heino kysyi miten ehdokkaat aikovat aktivoida johtokunnan jäseniä sekä aktiiveja?  

o  Molemmat ehdokkaat vastasivat kysymykseen.   

Kannatuspuheenvuorojen jälkeen Jaana Manninen kertoi ohjeet sähköiseen äänestykseen.  

 Äänioikeutettuja oli läsnä/etänä 33 henkilöä. Ääniä annettiin 31 kappaletta, jotka jakautuivat 

seuraavasti: Mikael Fogelholm 23 ääntä, Kati Salonen 8 ääntä ja 2 tyhjää  

Mikael Fogelholm valittiin puheenjohtajaksi.  

  

7.2 valitaan varapuheenjohtaja 

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Päivi Toroilaa ja Mari Vasamaa. 

Ehdokkaiden esittelypuheenvuorot.  

- Toni Heino kysyi ehdokkaalta millaisia varapuheenjohtajia he olisivat?  

o Ehdokkaat vastasivat kysymykseen 

 Kannatuspuheenvuorojen jälkeen äänestettiin.  

Ääniä annettiin 31. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänin 23/31 Päivi Toroila.  

Äänioikeutettuja oli läsnä/etänä 33 henkilöä. Ääniä annettiin 33 kappaletta, jotka jakautuivat seuraavasti: 

Päivi Toroila 23 ääntä, Mari Vasama 9 ääntä. 

Päivi Toroila valittiin varapuheenjohtajaksi. 

7.3 valitaan sihteeri 

Sihteeriksi ehdotettiin Saana Suomea 

7.4 päätetään muiden johtokunnan jäsenten (3-10) ja joko 

henkilökohtaistenvarajäsenten tai yleisvarajäsenten (vähintään 3) määrästä 

Johtokunta esittää varsinaisten jäsenten määräksi kahdeksan(8), sekä yleisvarajäsenten 

määräksi(3) 
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Varsinaiseten jäsenten määräksi päätettiin kahdeksan (8), sekä yleisvarajäsenten määräksi kolme (3)  

7.5 valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 

Johtokuntaan ehdotettiin: 

Olga Karjalainen, Nea Ikonen, Toni Heino, Mari Vasama, Sari Suhonen, Kaja Helminen 

Marko Lipponen, Juha Palin, Anna- Liisa Kettunen, Janne Toppar, Kira Westerholm, Mila Kangasniemi ja 

Mari Laasio.  

Anssi Saarela ehdotettiin, mutta hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä.  

Ehdokkaat pitivät lyhyen esittelyn. 

Pidettiin sähköinen äänestys.  

Johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi (8) valittiin  

Nea Ikonen (23), Kaja Helminen (23), Toni Heino (21) , Anna-Liisa Kettunen (19) , 

Sari Suhonen (19), Olga Karjalainen (18), Mila Kangasniemi (17) sekä Juha Palin (16) 

Yleisvarajäseneksi valittiin (3) 

Mari Laasio (14), Mari Vasama (12) Janne Toppar (11)  

8. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista 

Johtokunta esittää, että palkkiot pidetään ennallaan.  

Palkkioiksi päätettiin   puheenjohtaja 75€, varapuheenjohtaja 55€, sihteeri 55€, taloudenhoitaja 75€, sekä  

johtokunnan jäsenet 40€.  

9. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi 2021 toiminnantarkastajat  

Johtokunta esittää toiminnantarkastajaksi Seija Rouhiaista ja varatoiminnan tarkastajaksi Pauli Purmosta.  

Päätettiin, että Seija Rouhiainen toimii varsinaisena toiminnantarkastajana ja Pauli Purmonen   

varatoiminnantarkastajana. 

10. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat / 

puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen puheenvuoro 

20-vuotis syntymäpäivää juhlivan PAM:in puheenjohtaja Annika Rönni- Sällinen kertoi puheenvuorossaan 

vuoden 2021 strategisista tavoitteista. Hän mainitsi muun muassa koronan aiheuttamasta kiireisestä 

keväästä ja siitä miten eri aloille epidemia on vaikuttanut eri tavoin. Hän kertoi työelämä 2020 hankkeen 

etenemisestä, luottamusmiesten tukiverkoston vahvistamisen tärkeydestä, sekä kassa- järjestelmän 

muutostarpeista.  Erityisesti hän nosti esille tulevat kuntavaalit ja rohkaisi asettumaan ehdolle tai 

tukijoukkoihin.  

- Christa Pessi kysyin mikä on tilanne Tes:siin tulleen häirintäkirjauksen osalta, sillä tämän kirjauksen 

ohjeistusta  odotetaan jo kovasti? 
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o Annika Rönni- Sällinne totesi, että hänen tulee tiedustella asiaan sopimusalalautakunnasta ja 

lupasi kiirehtiä asiaa.  Mikael Fogelholm kertoi, että asia ei ole edennyt koronanvuoksi. Työryhmät 

( PAM/KL) ovat jälleen kokoontuneet tauon jälkeen ja toivomme, että asia etenee ripeästi.  

- Toni Heino kiitti hyvästä puheenvuorosta ja toivoi vielä kuntavaalien tilanteesta lisänäkemystä 

o Rönni- Sällinen kerto, että ehdokkaita varten valmistellaan taustamateriaalia.   

- Päivi Toroila kysyi olisiko jo kilpailukieltosopimuksen tulkinnoista lisätietoa.   

o Rönni – Salminen kertoi, että muutoksia on tulossa ja muutoksen ytimenä on palkanmaksu 

kilpailukieltoaikana.   

- Janne Toppar kertoi haastavista asiakaskohtaamisen tilanteista, jossa esimiehenä on haastavaa saada 

molemmat osapuolet pidettynä tyytyväisenä.  

 

11. Päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta 

Johtokunta esittää, että osasto kutsuttaisiin koolle jollakin näistä tavoista PAM-lehti, Facebook -sivut tai 

yhdistyksen kotisivut tai postiviidakon kautta.  

                Päätettiin, että osasto kutsuttaisiin koolle jollakin näistä tavoista PAM-lehti, Facebook -sivut, yhdistyksen  

 kotisivut tai postiviidakon kautta.  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm kiitti kaikki osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 20:04. 

 

  

 

       

Mikael Fogelholm, puheenjohtaja Saana Suomi, sihteeri 

 

Liitteet:   1.Osallistujaluettelo 

   2.Kokouksen asialista 

   3.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 

                                    4.Äänestysdokumentit  
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Pöytäkirja tarkastettu   Helsingissä ___________  

 

       

Olga Karjalainen   Päivi Toroila  
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