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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS  
Aika  27.11.2021 kello 14.00-15:09 
Paikka  Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, 00530 Hakaniemi  
 

Kokouksen pöytäkirja  
 
  

1. Kokouksen avaus  

Ammattiosaston puheenjohtaja Mikael Fogelholm avasi kokouksen.  Fogelholm kertoi alkuun 

taustatietoja ammattiosastosta. Ammattiosasto on perustettu 25.8.1907. Kuulumme ammattiliitto 

PAMiin ja Pam Helsinki Uusimaan aluetoimiston piiriin.  Jäseniä on tällä hetkellä yli 10 500 ja olemme yksi 

suurimmista ammattiosastoissa PAMissa. Olemme edustettuina liiton valtuustossa.  

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ammattiosaston Syyskokoukseen.  

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouskutsu on julkaistu Pam- lehdessä nro 7, joka ilmestyi 10.11.2021 sekä ammattiosaston www-

sivulla, sekä Facebook-sivuilla.  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 Jenni Tuomainen ja Nea Ikonen. 

3.4 valitaan ääntenlaskijat 

Päätimme valita ääntenlaskijat tarvittaessa  

4. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 

Toimintasuunnitelma jaettiin kaikkien nähtäväksi.  Ammattiosaston taloudenhoitaja Margit Kangasniemi 

esitteli talousarvion.   

Kangasniemi kävi lävitse talousarviota kohdittain. Hän kertoi, että koulutuksia ei ole pystytty tarjoamaan 

tänä vuonna toivotusti, johtuen Koronan aiheuttamista haasteista. Tavoitteena ja toiveena on pystyä 

tarjoamaan koulutuksia paremmin tulevana vuonna.  
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Koronan vuoksi suunniteltuja virkistystapahtumia on jouduttu perumaan, mutta toiveena on pystyä 

järjestämään niin tulevan vuonna.  

-Marjut Kangas kysyi millaisen hyvityksen museokortista ammattiosaston jäsen saa.  

- Margit Kangasniemi kertoi hyvityksen olevan 30 € ja, että tietoa museokorista löytyy kotisivuiltamme.           

Koronasta johtuen Nuorisotoiminta ei ole oikeastaan ollut viime vuonna lankaan, ja ensi vuonna 

suunnitelmissa on elvyttää nuorisotoimintaa, kertoi Kangasniemi.  

Ammattiosaston tila Tietoranta on ammattiosaston omistuksessa, joten siitä maksetaan hoitovastiketta. 

Ammattiosasto vuokraa tilaa ja saa siitä vuokratuloja.  Vuokratuloja on tullut aiempia vuosia vähemmän 

johtuen Koronasta.   

Postin hinnoittelupalvelusta on suunniteltu luovuttavaksi ja asiasta johtokunta tekee päätöksen.  

- Marjut Kangas kysyi, että käytetäänkö Tietorannassa ulkopuolista siivoajaa?  

- Margit Kangasniemi kertoi, ettei käytetä ja hän vastaa siivouksesta. Siivouskulut taloussuunnitelmassa 

pitävät sisällään mattojen pesupalvelun.  

- Marjut Kangas pyysi avaamaan mikä on SASKia ja miksi olemme kannatusjäseniä? 

Ammattiosaston solidaarisuusvastaava Päivi Toroila kertoi, että Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus 

keskus SASK on kansainvälinen työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka edistää työntekijöiden oikeuksia, 

ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.  Muun muassa 

ulkoministeriö on tukenut SASKin toimintaa jo usean vuoden ajan.  SASK tukee kehittyvien maiden 

työntekijöitä, jotta he pystyvät itse parantamaan asemaansa työpaikalla ja koko yhteiskunnassa.  

Toiminnan ajatuksena on tukea maan omia resursseja ja avustaa heitä itse toimimaan ja perustamaan 

itsenäisiä ammattiliittoja. Näin päästään vaikuttamaan yhteiskuntaan laajemminkin esimerkiksi 

parantamalla työlainsäädäntöä. Nämä toiminnat taas lisäävät köyhienkin työntekijöiden mahdollisuutta 

osallistua yhteiskuntaan ja sitä kautta yhteiskunnan vakautta.  

Toroila kertoi, että Pohjoismaissa työntekijöiden asema on vakaa ja haluamme jakaa tätä osaamista 

kolmansiin maihin, sillä maailman mittakaavassa olemme hyvin pieniä.  

SASKin toimintaan voi tutustua heidän kotisivuillaan www.sask.fi . 

 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm kertoi, että koska ammattiosastomme on kannattajajäsen niin 

jäsenillämme on paremmat mahdollisuudet päästä SASKin järjestämiin koulutuksiin.  Fogelholm kertoi   

myös Qatar-kisojen ympärillä olevista epäkohdista, jossa stadionit on rakennettu siirtotyövoimalla ja 

tuhansien ihmisten kuolleen johtuen huonoista työoloista ja kuumuudesta. SASKin projekti keskittyy 

parantamaan Qatariin lähtevien siirtotyöntekijöiden asemaa.  

Toroila kertoi, jos SASKin toiminta kiinnostaa niin yksittäinen henkilö voi myös ryhtyä lahjoittajaksi.  
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      Hyväksyimme talousarvion vuodelle 2022 esitetyssä muodossa.  

 

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm esitteli toimintasuunnitelma luonnoksen vuodelle 2022.  

              Hän kävi suunnitelman lävitse otsikoittain ja kertoi tiivistetysti tärkeimmät asiat.  

Työvaliokunta on toimielin, joka valmistelee ennakkoon johtokuntaan vietäviä asioita ja tekee alustavan 

esityslistan kokouksille. 

Edunvalvonnassa pyrimme ottamaan huomioon kaiken yhteiskunnassa tapahtuvan liikehdinnän, joka 

vaikuttaa jäsenistömme työelämään. Edunvalvonta tekee aloitteita valtuustolle, sekä 

sopimustoimikunnille työsopimuksen kehittämiseksi.  Triangeli tapaamiset ovat kolmen suurimman 

ammattiosaston tapaamiset. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, sekä tapana on ollut 

tehdä julkilausuma yhdessä ajankohtaisesta asiasta.  

Pitsaa & Pulinaa on informatiivinen keskustelu – ja koulutustapahtuma luottamushenkilöille, sekä 

aiheesta kiinnostuneille jäsenille. Tapahtuma halutaan olevan matalan kynnyksen tapahtuma, johon on 

helppo osallistua.  

Tiedotustoiminnassa kotisivumme ovat yksi tärkeimmistä tiedotuskanavista. Käytämme postiviidakkoa 

tarpeen mukaan. Puheenjohtaja muistutti osaston Istagram ja Facebook kanavista, ja kehotti ottamaan 

nämä seurantaan ajankohtaisen tiedon saamiseksi.   

Koulutustoiminnassa hyödynnämme muun muassa PAMin kurssitarjontaa. Tarjoamme myös 

jäsenillemme kohdennettuja kursseja.   

Nuorisotoiminta on ammattiosastollemme tärkeää, sillä jäsenistämme lähes puolet ovat alle 31- vuotiaita 

nuoria. Nuorisovastaava järjestää nuorisolle kohdennettuja tapaamisia.  

Solidaarisuus – ja kansainvälinen toiminta pitää sisällään elokuussa aloitetun HERO – pilotin, sekä 

osallistumisia mm Nenäpäivä keräykseen ja Reilunkaupan some kampanjaan.  

Puukhollarit ovat eläkeläisjäsenistä koostuva itsenäisesti toimiva jaos.  Heidän toimintasuunnitelmansa 

vuodelle 2022 ovat vielä avoimena johtuen Korona tilanteesta.   

 

Hyväksyimme toimintasuunnitelman 2022 esitetyssä muodossa. 

       

6. Valitaan tilikauden 2022 toiminnantarkastaja 

Nykyinen toiminnantarkastaja Seija Rouhiainen on lupautunut jatkamaan tehtävässään.  

Valitsimme tilikauden 2022 toiminnantarkastajaksi Seija Rouhiaisen.  
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7. Käsitellään jäsenten, johtokunnan ja liiton hallituksen esittämät asiat/ Helsinki- Uusimaa 

alueen tervehdyksen esittää Aluepäälikkö Johanna Sparf 

Aluepäällikkö Johanna Sparf on estynyt osallistumaan sairastumisen vuoksi. 

Puheenjohtaja kertoi, että ammattiosasto on tehnyt lahjotuksen Nenäpäivä-säätiön järjestämään 

hyväntekeväisyyskampanjaan. Nenäpäivä -keräyksen varoilla autetaan maailman kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevia lapsia. 

 

8. Päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta 

Puheenjohtaja esitti, että jatkaisimme kokousten koollekutsumisessa kuten aiemminkin niin, että 

ilmoitamme kokouksesta PAM lehdessä tai kotisivuilla tai postiviidakolla tai Facebookissa.   

 

Päätimme ilmoittaa kokouksista PAM lehdessä, kotisivuilla, postiviidakolla tai Facebookissa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm kiitti kaikki osallistumisesta, ja päätti kokouksen kello 15:09 

 

  

 

       

Mikael Fogelholm, puheenjohtaja Saana Suomi, sihteeri 

 

Liitteet:   1.Osallistujaluettelo 

   2.Kokouksen asialista 

   3.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 

 

Pöytäkirja tarkastettu   Helsingissä ___________  

 

       

Nea Ikonen   Jenni Tuomainen 
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