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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS   Pöytäkirja 

Aika: 11.8.2020 Klo 17.00-18.48 

Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Helsinki 

Läsnä: Seitsemäntoista (17) ammattiosaston jäsentä 

Osallistujaluettelo    Liite 1 

 

1. Kokouksen avaus  

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

tervetulleiksi korona pandemian johdosta poikkeuksellisesti elokuussa pidettävään 

ammattiosaston sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokouksesta on ilmoitettu PAM – lehdessä numero 6-7 ilmestynyt 17.6.2020, osaston koti- ja 

Facebook sivuilla 28.7.2020 alkaen. 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokousvirkailijoiden valinta  

3.1. valitaan puheenjohtaja  

Valittiin puheenjohtajaksi Mikael Fogelholm. 

 

3.2. valitaan sihteeri  

Valittiin sihteeriksi Toni Heino. 

 

3.3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2kpl)  

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Helonheimo ja Olga Karjalainen. 

 

3.4. valitaan ääntenlaskijat (2kpl) 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Tuula Helonheimo ja Kati Salonen. 
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4. Esityslistan hyväksyminen  

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

5. Ilmoitusasiat 

5.1. Helsinki-Uusimaa alueen terveiset toimitsija Jari Järn 

 

Jari Järn kertoi poikkeuksellisen kevään ja kesän vaikutuksista ammattiliiton toiminnassa. 

 

Aluetoimisto on normaalisti auki ja aulahenkilö ohjaa asiakkaita, jotta toimitiloissa on 

kulloinkin rajoitettu määrä asiakkaita sisällä. PAM suosittelee sähköistä asiointia mikäli 

suinkin mahdollista. 

 

Kassalle on rekrytoitu lisää (25hlöä) omaa henkilökuntaa sekä siirretty tilapäisesti 

aluetoimistosta työntekijöitä ja sähköisessä asiakaspalvelussa on apuna robotti. 

Henkilökunnan kesken on sovittu ylitöiden tekemisestä sekä työnjärjestelyistä. 

 

Keskustoimistolle on palkattu 3 työelämätiedottajaa määräajaksi. Kevätkokouksen hetkellä 

ammattiliitolla on 233 erimielisyys asiaa kesken. Erimielisyyksien määrän ennustaminen 

syksylle on hankalaa. 

 

Kassan vastausajat ovat palanneet kohtuulliseen. 

 

Kesällä ammattiliiton jäsenistöstä oli noin ¼ lomautettuina. Mara alalla jopa 2/3 jäsenistä 

lomautettuna. PAM on maksanut kesäkuussa etuuksia jäsenille 35me. 

 

Maahanmuuttajataustaisten jäsenten viestintää on pyritty helpottamaan julkaisemalla 

mahdollisimman useille kielille käännettyjä asiointioppaita. 

 

Keskusjärjestöt ja eduskunnan hallitus sopivat poikkeusjärjestelyillä talkoohengessä 

tilapäisistä muutoksissa työelämän säännöstössä.  
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6. Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019. 

Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa. 

 

7. Käsitellään vuoden 2019 tilikertomus sekä tilinpäätös  

Taloudenhoitaja esitteli tilikertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2019. 

Kokousväki esitti muutamiin kohtiin tarkentavia kysymyksiä, joihin saatiin vastaus 

taloudenhoitajalta.  

Hyväksyttiin tilikertomus sekä tilinpäätös esitetyssä muodossa. 

 

8. Esitetään toiminnantarkastajien kertomus ja vahvistetaan tilinpäätös  

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien kertomuksen vuodelta 2019. 

Kertomuksessa todettiin tilinpäätöksen sisältävän lain edellyttämät asiat ja että toiminnassa ei 

ole havaittu laiminlyöntiä. 

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019. 

 

9. Päätetään johtokunnan tili- ja vastuuvapaudesta 

Päätettiin myöntää tili ja vastuuvapaus johtokunnalle. 

 

10. Päätetään ylijäämän käyttämisestä 

Johtokunta esittää että syntynyt ylijäämä 23 161,85e siirretään osaston omaan pääomaan. 

Päätettiin siirtää syntynyt ylijäämä 23 161,85e omaan pääomaan esitetyn mukaisesti. 

 

11. Valitaan tarvittaessa johtokuntaan yksi (1) varajäsen eronneen tilalle  

Valittiin Nea Ikonen johtokunnan varajäseneksi loppukaudelle. 
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12. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat  

Kokousväki esitti ulkoilmatapahtumia, todettiin että vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa oli 

useita matalankynnyksen jäsenhankinta sekä jäsentapahtumia, joista lähes kaikki jouduttiin 

perumaan poikkeuslain kokoontumisrajoitusten johdosta. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa 

laadittaessa otetaan huomioon matalan kynnyksen jäsentapahtumien järjestäminen. 

 

Ammattiosaston nuorisovastaava Nea Ikonen kertoi nuorisotoiminnan lähteneen käyntiin ja 

toimivan koronarajoitusten puitteissa. 

 

13. Muut esille tulevat asiat  

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18.48. 

 

 

 

 

 __________________  __________________ 

 Mikael Fogelholm  Toni Heino 

 Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 Liitteet  1. osallistujalista 

   2. kokouksen esityslista 

 

 Pöytäkirja tarkastettu  Helsingissä __.__.2020 

 

 __________________  __________________ 

 Mika Helonheimo  Olga Karjalainen 
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