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    JAOSTON KOKOUKSEN MUISTIO 2005  
      

 

 

Kokousaika 30.09.2005 klo 18.30 -  

Kokouspaikka Koulutuskeskus Tavastia Hämeenlinna 

       

 

1. Kokouksen avaus 

Jaoston puheenjohtaja Hanna Oinonen avasi kokouksen. 

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

Antti Kahila kutsuttiin ja valittiin  puheenjohtajaksi ja valittiin  Ulla Hildén  sihteeriksi, Jarmo Paukku ja 

Hilkka Tuominiemi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin jaoston kokous laillisesti kokoon kutsutuksi syyskurssin ohjelman yhteydessä ja Opettaja-lehdessä. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja (1.10. 2004) 

Luettiin edellisen jaoston kokouksen pöytäkirja. 

  

6.  Toimintakertomuksen ( 2004) käsittely ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2004  ( liite 1 ) 

  

7. Tilikertomuksen (2004) ,tilintarkastajien lausunnon sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

Rahastonhoitaja esitti tilikertomuksen (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastajien lausunto luettiin. Päätettiin 

vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus puheenjohtajalle ja muille johtokunnan jäsenille. liite 2 

 

8.  Toimintasuunnitelman  (2005) hyväksyminen 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite 3 

 

9. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä 

tilintarkastajien palkkiot 

Hyväksyttiin entinen käytäntö, jonka mukaan johtokunnan jäsenten kokousmatkat korvataan matkalaskun 

mukaisesti.  Kokouspalkkioita ei makseta, mutta päätettiin entisen käytännön mukaan 85 € suuruisesta 

kulukorvauksesta puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle. 

Tilintarkastajien  palkkio maksetaan laskun mukaan. 

 

10. Jaoston jäsenten maksama jäsenmaksu 

Päätettiin, että jäsenmaksu on edelleen 20 €. 

 

11.  Jaoston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2006 

Hyväksyttiin jaoston talousarvio vuodelle 2006. Liite 4 
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12. Johtokunnan jäsenten valinta 
Valittiin uusi jaoston puheenjohtaja ja johtokunta vuosiksi 2006-2007   

 

Puheenjohtajaksi Maire Saukko Oulusta, muut johtokunnan jäsenet: 

Ulla Hildén Seinäjoki, Päivi Laaksonen- Reuna Turku, Mauri Manninen Kuopio,  Anne-Marie Mäkinen 

Tampere, Marja-Leena Stenberg Kokkola, Jukka Tarvainen Tampere. 

 

13.Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta (tilikausi 2006) 

Tilintarkastajiksi valittiin tilikaudelle 2006 Hanna Oinonen ja Pirjo Makkonen ja varalle Jukka Aaltonen ja 

Heikki Nuutinen. 

 

14. Muut asiat 

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus seniorijäsenistä ja muista jäsenasioista 

 a) eläkkeelle siirtymisen jälkeen jäsenyys on maksuton ja osallistumisoikeus on toimintaan 

b) eläkeläisille ei myönnetä ulkomaan matkatukea ja kotimaan kursseista myönnetään 50 % ale, edellyttäen, 

että kurssilla on tilaa. 

c) Jaosto on elintarvikealan opettajien oma jaosto.  Uudet jäsenet hyväksytään aina johtokunnassa, jolloin 

voidaan valvoa, mm että jäsenyyttä ja matkatukea ei käytetä väärin. 

 Viime vuonna jäsenmaksun maksaneille catering-alan opettajille ei tarjota enää jäsenyyttä.  Päätettiin, että 

ulkomaan matkoille otetaan muita opettajia esim. catering vain jos tilaa on. 

 

Hilkka Tuominiemi AEL :stä välitti  Opetushallituksen  tarkastaja  Pirkko Laurilan pyynnön, että   

opetusssuunnitelmien perusteiden  puutteet, lisäykset ja painotukset saataisiin opettajakunnalta jaoston kautta 

uusien  opsien perusteiden pohjatyöhön. 

  

 

15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19,20. 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

 

Antti Kahila      Ulla Hildén 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

Jarmo Paukku     Hilkka Tuominiemi
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1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 
 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja (1.10. 2004 Helsinki) 

 

  

6.  Toimintakertomuksen ( 2004) käsittely ja hyväksyminen 

  

7. Tilikertomuksen (2004) tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

 

8.  Toimintasuunnitelman  (2005) hyväksyminen 

 

Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä 

tilintarkastajien palkkiot 

 

10.  Jaoston jäsenten maksama jäsenmaksu 

 

11.  Jaoston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2006 

 

12. Johtokunnan jäsenten valinta 
Johtokunta valittu  6.6. 2003 vuosiksi  2004 –2005   

 

Ulla Hildén , sihteeri, Seinäjoki, Satu Nygård, Helsinki, Anne-Marie Mäkinen, rahastonhoitaja, 

Tampere,Hanna Oinonen, puheenjohtaja, Tampere, Ilkka Pellinen, Seinäjoki, Maire Saukko, OuluMarja-

Leena Stenberg, Kokkola 

 

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta (tilikausi 2006) 

 

14.  Muut asiat 

 

15.  Kokouksen päättäminen 
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