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 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  

Aika: 28.4.2021 Klo 17.00-18:15 

Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Helsinki ja Teams yhteydellä. 

Kokous nauhoitetaan. 

Osallistujia 18 

Osallistujaluettelo liite1. 

 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus  

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

tervetulleeksi ammattiosaston sääntömääräiseen vuosikokoukseen.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on julkaistu PAM-lehdessä 7.4.2021 nro/2021 ja muistutettu kokouksesta 

Facebookissa, sekä kotisivuilla.  

 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokousvirkailijoiden valinta  

3.1. valitaan puheenjohtaja  

valittiin puheenjohtajaksi Mikael Fogelholm 

3.2. valitaan sihteeri  

valittiin sihteeriksi Saana Suomi 

3.3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2kpl)  

valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Kaja Helminen ja Mari Laasio 

3.4. valitaan ääntenlaskijat (2kpl) 

valittiin ääntenlaskijoiksi Janne Toppar ja Sari Suhonen 

4. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esityslista kokoukselle työjärjestetyksi esitetyssä muodossa. 
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5. Ilmoitusasiat  

Eiliseksi suunniteltu Onko lomaliksa oikein- tapahtuma jouduttiin perumaan Teamsin 

maailmanlaajuisen häiriötilanteen vuoksi. Tapahtumalle etsitään uusi ajankohta, joka 

ilmoitetaan Facebookissa sekä kotisivuilla.   

 

6. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.  

Toimintakertomukseen kohtaan Ammattiosaston edustuksia vuonna 2020 lisättiin PAM:in 

työsuojelufoorumin jäseneksi Kati Salonen ja Christa Pessi, sekä TSL Helsingin Mari Vasama. 

 

Hyväksyttiin toimintakertomus ammattiosaston edustuksiin tehtyjen muutosten jälkeen. 

 

7. Käsitellään vuoden 2020 tilikertomus sekä tilinpäätös  

Puheenjohtaja esitteli tilikertomuksen 2020. 

Kysymyksiä heräsi muutamista kohdista.  

Kokouspalkkioihin varatussa kulussa oli merkitty kasvua. Puheenjohtaja kertoi tämän olevan 

vain varaus, sillä Syyskokouksessa 2020 päätettiin pitää kokouspalkkiot ennallaan.  

Lahjoitukset 2000 vuodelle 2021 on ollut tapana tukea mm SASK:in opintomatkalle lähteviä, 

sekä kuntavaaliehdokkaita. Tukien myöntämisestä päättää johtokunta.  

Työterveyskuluihin kuuluu muun muassa kuntotarkastukset ja osa näistä kuluista saadaan 

Kelalta takaisin, mutta nämä palautukset kirjautuvat ensi vuodelle.  

PAM ei ole tehnyt yleistä linjausta tapahtumien jäsenmaksu palautteen kannusteosaan 

muuttumisesta, joten uskomme kannusteosan pysyvän ennallaan.   

 

Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa. 

 

8. Esitetään toiminnantarkastajan kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös 

Kuultiin toiminnantarkastajan lausunto toimintavuodelta 2020. 

 

Vahvistettiin tilinpäätös. 
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9. Päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta 

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle. 

 

10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä  

Päätettiin siirtää syntynyt ylijäämä 61 222,52 € pääomaan johtokunnan esityksen mukaisesti. 

 

11. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat  

Kati Salonen  kysyi kotisivujen tilanteesta ja esitti toiveen, että kotisivuille lisättäisiin 

materiaalia, sekä että kaikki tapahtumat lisättäisiin myös kotisivuille. Keskustelua syntyi Onko 

Lomaliksa oikein tapahtumasta, jota oli markkinoitu Facebook sivuilla sekä lähetetty postilla 

tieto tapahtumasta, mutta kotisivujen tapahtumat kohtaan ei tätä ollut nostettu.  

Puheenjohtaja kertoi, että kotisivuille pyritään viemään ajankohtaisia asioita, ja että sivujen 

kehitystyö jatkuu myös tänä vuonna.  

Tiedotusvastaava Mila Kangasniemi kertoi suunnitelmistaan parantaa kotisivujen visuaalista 

ilmettä vuoden aikana. Mila toivotti kaikki kiinnostuneet mukaan tiedottamisen 

kehitysryhmään. Ryhmään toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Milaan.  

 

12. Muut esille tulevat asiat  

Linnanmäkirannekkeita voi tilata kotisivuiltamme. Ammattiosasto tukee myös museokortin 

hankintaa ja ohjeet tästä löytyvät kotisivuilta.  
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13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm kiitti kaikki osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 18:15 

 

 

 

       

Mikael Fogelholm, puheenjohtaja  Saana Suomi, sihteeri 

 

Liitteet:   1.Osallistujaluettelo 

  2.Kokouksen asialista            

 

 

Pöytäkirja tarkastettu   Helsingissä ___________  

 

       

Kaja Helminen   Mari Laasio 
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