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VALTUUSKUNNAN SYYSKOKOUS
Aika:

sunnuntai 15.11.2020 klo 10.21- 14.38

Paikka:

Eläinlääkäriliiton toimisto, Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki, Teams-kokous

Läsnä:

Nurmi Hanna
Lahti Päivi
Ala-Kurikka Eve
Dahlsten Elias
Hallman Isa
Haukipuro Martta
Havukainen Tarja
Johansson Venla
Jokinen Olli
Kallio-Kujala Ira
Kiili Markus Tapio
Kiviniemi Katri
Kuusisto Jukka
Kyösti Heidi
Lampinen Kimmo
Laukkanen-Ninios Riikka
Nevas Mari
Nyberg Matti
Pyykönen Päivi
Saarikivi Marita
Sarpanen Sinikka
Sovijärvi Ava
Suolaniemi Jenni
Tulokas Anu
Tuuri Leena
Wahlroos Chita
Wahlroos Timo
Viitanen Minna

valtuuskunnan puheenjohtaja
valtuuskunnan varapuheenjohtaja
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen varajäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen, paikalla §§1-13
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen puheenjohtaja
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, paikalla §§ 1-13
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen, hallituksen jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen

Sadinmaa Jussi
Hartikainen Kaisa

valtuuskunnan varajäsen
valtuuskunnan varajäsen

Granholm Heidi
Meriläinen Henrik
Hiltunen Kirsi-Maarit
Kummala Elina
Ruoho Olli
Jalkanen, Sointu
Nousiainen, Pirkko
Hella, Oskari

opiskelijajäsen
opiskelijajäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen varajäsen
toiminnanjohtaja, sihteeri
toimitusjohtaja, talouspäällikkö Tilipalvelu Elli Oy
kirjanpitäjä, Tilipalvelu Elli Oy
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Poissa:

Kurenlahti Veera

toimistoeläinlääkäri

Illukka Elina
Vesterinen Heidi

valtuuskunnan jäsen
valtuuskunnan jäsen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.21.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Päätös:

Valittiin Sointu Jalkanen kokouksen sihteeriksi sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Isa Hallman ja Martta Haukipuro, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina. Asiakohdassa §11 Martta Haukipuron tullessa
valituksi ehdokkaaksi hallituksen varajäseneksi, valittiin hänen tilalleen
ääntenlaskijaksi Matti Nyberg.

3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti sen jäsenille vähintään kaksi
viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on lähetetty 29.10.2020
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla.

Päätös:

Todettiin kahdenkymmenen kahdeksan (28) varsinaisen valtuuskunnan
jäsenen, kahden (2) varajäsenen ja kahden (2) opiskelijajäsenen läsnäolo,
sekä kahden (2) hallituksen jäsenen, yhden (1) hallituksen varajäsenen,
kahden liiton toimiston työntekijän ja kahden liiton kirjanpitotoimiston
työntekijän läsnäolo.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista.
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5 § Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 esittely ja yleiskeskustelu

Liiton puheenjohtaja esitteli edellisen päivän ryhmätöiden yhteenvedon liittyen
tavoitesuunnitelmaan 2021–2023 ja toimintasuunnitelmaan 2021.

Päätös:

Merkittiin liiton puheenjohtajan esitys sekä käyty keskustelu tiedoksi.
Suomen eläinlääkäriliiton tavoitesuunnitelmaan vuosille 2021-2023
toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi esiteltiin visioksi Kaikki eläinlääkärit
haluavat kuulua liittoon ja missioksi Terve ja hyvinvoiva eläinlääkäri
ja Yhtenäinen eläinlääkärikunta ja yhteiskunnallisesti vaikuttava liitto
Seminaarissa liiton kärkitavoitteiksi ryhmätöiden perusteella nousivat:
Jäsenpito ja jäsenhankinta
Jäsenten hankkimiseksi ja jäsenmäärän pitämiseksi on huomioitava:
- jäsenten kuuleminen ja vuoropuhelu toiveista liiton toiminnan suhteen
- kaikkien sektorien huomioiminen
- digitalisaation edistäminen, jotta liitto vastaa jäsenten vaatimuksiin
nykyaikaisesta palvelusta
- ammattikunnan sisäisen vastakkainasettelun vähentäminen ja
kollegiaalisuuden esillä pitäminen
- eläinlääkärikunnan yhteinen visio paikasta yhteiskunnassa ja työn
merkityksestä jokaisella sektorilla.
Digitalisaatio mukaan lukien viestinnän parantaminen
- Toimintoja ja palveluja on digitalisoitava taloudelliset realiteetit
huomioiden.
- Digitalisaatiota hyödynnetään liiton koulutus- ja muissa tapahtumissa
esim. tarjoamalla virtuaalista osallistumista fyysisen osallistumisen
rinnalla.
- Digitalisaation eteenpäin viemiseksi täytyy tehdä taloudellisia
investointeja; se on kuitenkin myös keino luoda liitolle uusia
tulonlähteitä.
- Viestintä on avointa, positiivista ja ammattikunnan yhtenäisyyttä ajavaa.
- Viestinnän parantamisessa on panostettava liiton tekemän työn
viestintään jäsenille (sisäinen viestintä), esim. valiokuntatyöskentelyn
esiin nostaminen tiiviinä nostoina.
- Nopeisiin tiedotuskanaviin ja sosiaaliseen mediaan panostaminen.
- Tarvittaessa myös ulkopuolisen viestintäavun hankkiminen
Työelämän murroksen haasteisiin vastaaminen
Monisäikeinen haaste, johon vaikuttavat mm.
- sukupolvien väliset erot työhön suhtautumisessa
- työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen
- kunnaneläinlääkärijärjestelmän muutokseen vaikuttaminen
- eläinlääkärien palkkatasosta huolehtiminen
Haasteisiin vastaaminen vaatii resursseja ja aikaa tulevaisuustyölle
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Seminaarissa suunniteltujen yleistavoitteisten kärkitavoitteiden lisäksi
tavoitesuunnitelmassa tulee olla sektorikohtaisia tavoitteita ja
toimenpiteitä vuodelle 2021.
Yleinen edunvalvonta
-Yleiset tavoitteet
-Yksityisen sektorin työntekijät
-Kuntasektori
-Valtiosektori
-Yliopistosektori
-Ammatinharjoittajat ja yrittäjät
-Yksilöedunvalvonta
Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen
-Eläinlääkäriliitto vaikuttajana
-Yhteinen terveys- One health
-Eläinlääkärien koulutus ja työllisyys
-Eläinten hyvinvointi
Muut
Eläinlääkärin professio, kollegiaalisuus ja ammattietiikka
Jäsenyyden vahvistaminen ja jäsenpalvelut
Kansainväliset asiat ja kansainvälinen edunvalvonta
Opiskelijatoiminta
Viestintä ja Suomen Eläinlääkärilehti
Eläinlääkäripäivät
Hallinto ja henkilöstö
Talous

6 § Tavoitesuunnitelman 2021–2023 ja toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin valtuuskunnan ohjeistus liiton tavoitesuunnitelman 2021–
2023 ja toimintasuunnitelman 2021 laatimiseksi ja valtuutettiin hallitus
laatimaan tavoite- ja toimintasuunnitelmat loppuun ja tuomaan
valtuuskunnan kevätkokoukseen 2021 esiteltäviksi.

7 § Talousarvion 2021 esittely ja yleiskeskustelu

Liitteet:

Talousarvioesitys 2021 (sis. kolme erilaista skenaariota: Eläinlääkäripäivien
perinteinen, virtuaalinen ja hybriditoteutus)
Talousarvion 2021 perustelut
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksut 2021 (kaksi erilaista taulukkoa)
Jäsenmaksuohje 2021

Talouspäällikkö Pirkko Nousiainen, Fennovet Oy/Tilipalvelu Elli Oy, esittelee hallituksen
talousarvioesityksen vuodelle 2021.
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Päätös:

Merkittiin talouspäällikkö Pirkko Nousiaisen esitys ja asiassa käyty
keskustelu tiedoksi.

8 § Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2021

Jäsenmaksun määräytyminen esitetään pidettäväksi ennallaan ollen 1,35 % viimeksi
vahvistetun verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta elinkeinotoiminnan
tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja alaraja 135 euroa. Vuoden 2021
jäsenmaksu maksetaan vuoden 2019 verotuspäätöksen tulojen perusteella.
Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen oikeuttavat
perusteet esitetään pidettävän pääosin ennallaan.
Oikaisupyyntö vuoden 2020 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi viimeistään 31.1.2021
mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei oikaista.

Päätös:

Valtuuskunta vahvisti jäsenmaksun vuodelle 2021 ja päätti, että
-pitää jäsenmaksun ennallaan eli se on 1,35 % viimeksi vahvistetun
verotuksen yhteenlasketuista palkkatuloista ja mahdollisesta
elinkeinotoiminnan tuloksesta. Jäsenmaksun yläraja on 490 euroa ja
alaraja 135 euroa. Vuoden 2021 jäsenmaksu maksetaan vuoden 2019
verotuspäätöksen tulojen perusteella;
-Jäsenmaksuohjeessa olevat jäsenmaksun alennukseen ja poikkeukseen
oikeuttavat perusteet pidetään ennallaan;
-Opiskelijajäsenmaksu on 40 euroa
-Oikaisupyyntö vuoden 2020 jäsenmaksua koskien esitetään tehtäväksi
viimeistään 31.1.2021 mennessä. Tätä aiemman vuoden jäsenmaksua ei
oikaista.

9 § Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuonna 2021

Esitetään, että luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta
heille myönnetään alennus Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään,
mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut toimielimen toimintaan ja on
eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on
toimielinten puheenjohtajille 260 euroa ja toimielinten jäsenille 130 euroa. Alennuksen saa
kustakin toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin kuluvan vuoden
tehtävistä.
Esitetään, että avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa palkkioita liiton
tehtävistä. Palkkiot maksetaan kulloinkin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.
Avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot.
Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten
korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla
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autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan
yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen
kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai
matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain
vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.

Päätös:

Valtuuskunta päätti luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten
korvaukset vuodelle 2021 esityksen mukaisesti

-

luottamustoimissa toimiville liiton jäsenille ei makseta
kokouspalkkioita, mutta heille myönnetään alennus
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuista. Alennus myönnetään,
mikäli luottamushenkilö on tilivuoden aikana osallistunut
toimielimen toimintaan ja on Eläinlääkäripäiville ilmoittautuessaan
kertonut haluavansa hyödyntää alennuksen. Alennus on
toimielinten puheenjohtajille 260 euroa ja alennus toimielinten
jäsenille on 130 euroa. Alennuksen saa kustakin
toimielintehtävästä erikseen ja se myönnetään vain kunkin
kuluvan vuoden tehtävistä;

-

avaintehtävissä oleville luottamushenkilöille voidaan maksaa
palkkioita liiton tehtävistä. Nämä palkkiot maksetaan kulloinkin
hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti.
Luottamustoimisille avainhenkilöille varaudutaan tarvittaessa
maksamaan yhteensä 1 000 euron palkkiot;

-

matkakustannukset korvataan valtion virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla autolla
tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka
olisi tullut maksamaan yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä
olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten
laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun
hinta tai matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan
verohallituksen vuosittain vahvistaman päätöksen mukaista
päivärahaa.

10 § Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

Talousarvion perustelut -liitteestä käyvät ilmi yksityiskohtaiset tiedot.

YLEISTÄ
Palkat ja palkkiot
Liitossa työskentelee v. 2021 seitsemän kokoaikaista työntekijää.
Liiton henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja kuusi muuta työntekijää. Puheenjohtaja on
luottamustoiminen ja osa-aikainen.
Esitys

Liiton palveluksessa on 1.3.2020 alkaen ollut kokoaikainen toimistoeläinlääkäri.
Esitetään, että toimistoeläinlääkärin tehtävä vakinaistetaan 1.1.2021 alkaen.
Palkat ja palkkioiden yhteiskustannukset
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Toimiston henkilöstö
411 000 e
Luottamustoimisten palkkiot
65 100 e
Kokouspalkkiot normaalityöajan ulkopuolisista kokouksista 2 000 e
Tilapäiset palkat ja palkkiot (mm. vero-opas)
6 000 e

3100, 3110, 3120 Hallituksen, valiokuntien ja valtuuskunnan matka- ja majoituskulut
Luottamushenkilöiden matkakustannukset esitetään korvattavaksi matkakustannusten
korvaamisesta tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Esimerkiksi omalla
autolla tehdystä matkasta suoritetaan korvaus sen mukaan, mitä matka olisi tullut maksamaan
yleisiä kulkuneuvoja käyttäen, mikäli tämä olisi ollut edullisempaa. Yleisten kulkuneuvojen
kustannusten laskemisessa voidaan käyttää yleisiä taksoja (esim. kertalipun hinta tai
matkahuollon taulukot). Luottamushenkilöille maksetaan verohallituksen vuosittain
vahvistaman päätöksen mukaista päivärahaa.
Esitys

3100-3001
Esitetään, että hallitus kokoontuu virtuaalisesti joka toiseen kokoukseen.
3110-3111
Esitetään, että valiokuntien kaikki kokoukset pidetään virtuaalisesti vuonna 2021.

JÄSENPALVELU

3220 Muut kulut, jäsenpalvelu
Esitys

Esitetään, että otetaan käyttöön Eläinkollega-palvelu, kustannus n. 2000 e.
3222 Jäsenten koulutus/jäsentapahtumat
Suunnitelmissa on järjestää jäsenille yksi koulutuspäivä, johon on mahdollista osallistua myös
internetin kautta (webinaari). Lisäksi järjestetään kaksi jäseniltaa eri teemoista.

Esitys

Esitetään, että menokohdalle varataan 10 000 euroa jäsenten johtamiskoulutusta
varten. Kulut yhteensä 14000 e.

Päätös:

Valtuuskunta hyväksyi
-esityslistan liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 perusteluista
ilmenevine esityksineen tarkennuksella, että Eläinkollega-palvelun
kohdalle merkitty kustannus noin 2000 euroa tarkoittaa palvelun
kuukausikustannusta.
Valtuuskunta päätti, että Eläinlääkäripäivät 2021 järjestetään virtuaalisesti
esityslistan liitteenä olevan talousarviossa esitetyn
virtuaalieläinlääkäripäivistä tehdyn skenaariolaskelman mukaisesti.
Valtuuskunta valtuutti liiton suunnittelemaan paikan päälle Helsinkiin
järjestettävän avajaistilaisuuden, jonka kustannuksiin varataan
talousarvioon 20 000 euroa. Lisäksi valtuuskunta päätti, että hallitus voi
harkita avajaistapahtumaan pääsymaksua, jotta maakunnat eivät koe
eriarvoisuutta tilaisuuden ollessa Helsingissä.

11 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
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Liite:

Suomen Eläinlääkäriliiton säännöt

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikaudet:
2018-2020
2019-2021
2020-2022

Elias Dahlsten ja Anu Tulokas
Ira Kallio-Kujala ja Elina Kummala
Isa Hallman ja Kirsi Hiltunen

Liiton sääntöjen 18 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista
jäsentä. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kaksi varajäsentä. Kaikkien hallitukseen valittujen
tulee olla liiton jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollisuuksien mukaan vastata
jäsenkunnan jakaumaa.
Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa vuosittain
kaksi. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vain kahdeksi
täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Tämä ei koske liiton puheenjohtajaa ja hallituksen
varajäseniä.
Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta
tämän ollessa estyneenä tai tämän erottua kesken toimikauden. Varajäseniä valittaessa
heidät tulee asettaa järjestykseen, jonka mukaisesti he tulevat tarvittaessa varsinaisen
jäsenen sijaan.
Liiton sääntöjen 18 §:ssä todetaan edelleen, että hallituksen jäsenten vaalissa jokainen
valtuuskunnan jäsen saa äänestää enintään niin useaa ehdokasta kuin hallitukseen kulloinkin
valitaan ja että hallitukseen valittu valtuuskunnan jäsen tai varajäsen säilyttää jäsenyytensä tai
varajäsenyytensä valtuuskunnassa.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Elias Dahlsten ja Anu Tulokas. Molemmat ovat toista
kauttaan ja eivät voi siten tulla valituiksi uudelleen varsinaiseksi jäseneksi.
Hallituksen erovuoroisia varajäseniä ovat Olli Jokinen ja Olli Ruoho.

Päätös:

Valtuuskunta päätti
-valita kaksi varajäsentä ja muuttaa esityslistan työjärjestystä siten, että
1. varajäseneksi valitaan eniten ääniä saanut ehdokas ja 2. varajäseneksi
ehdokas, joka saa toiseksi eniten ääniä.
-valita hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021–2023 Olli Jokisen ja
Karoliina Mikolan
- valita hallituksen 1. varajäseneksi Martta Haukipuron ja 2. varajäseneksi
Elias Dahlstenin toimikaudelle 2021
Valtuuskunnan kokous pidettiin virtuaalisesti. Hallituksen henkilövaalia
varten oli käytössä Webropol -kysely- ja raportointityökalu, joka
mahdollisti suljetun äänestyksen ja äänestystuloksen tarkastuksen
ääntenlaskijoiden toimesta sekä ajantasaisen tuloksen raportoinnin
kokouksessa.
Varsinaisten hallituksen jäsenten vaalissa äänestyksessä ehdokkaita
eroavien tilalle oli kaksi ja heidät valittiin suoraan ilman äänestystä.
Webropol- työkalua käytettiin varajäsenten äänestyksessä ehdokkaita
ollessa viisi. Äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas valittiin 1.
varajäseneksi.
Toisen varajäsenen valinnassa kaksi ehdokasta sai saman äänimäärän.
Liiton sääntöjen § 16 Valtuuskunnan kokoukset mukaisesti vaalissa
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tasatulos ratkaistaan arvalla. Arvonta 2. varajäsenen valitsemiseksi
suoritettiin AnnaBet Randomizer -nimien ja numeroiden arvontakoneella
verkossa.

12 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan yhdistys, jonka säännöissä on määrätty useamman
tilintarkastajan valinnasta, voi yhden laillistetun tilintarkastajan lisäksi valita ns.
toiminnantarkastajan, joka voi olla myös maallikko.
Vuonna 2020 liiton tilintarkastajana on toiminut tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys KPMG
Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros ja liiton toiminnantarkastajana ELT Ari
Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä on toiminut ELL Ari-Matti Pyyhtiä.
Toiminnantarkastajat ja tilintarkastaja ovat lupautuneet olemaan edelleen käytettävissä.

Päätös:

Valittiin tilintarkastajaksi KPMG-yhtiö sekä toiminnantarkastajaksi Ari
Hörman ja varatoiminnantarkastajaksi Ari-Matti Pyyhtiä vuodelle 2021.

13 § Valtuuskunnan kannanotto
Liite:

Kannanottoluonnos lemmikkieläinten hammasterveydestä (lemmikin
hammasterveys_valtuuskuntaan)

Eläinsuojeluvaliokunta esittää valtuuskunnalle kannanottoluonnoksen lemmikkieläinten
hammashoidon tarpeellisuudesta.

Päätös:

Valtuuskunta merkitsi käymänsä keskustelun tiedoksi ja päätti palauttaa
kannanottoluonnoksen Lemmikkieläinten hammasterveydestä takaisin
valmisteluun eläinsuojeluvaliokuntaan. Lisäksi valtuuskunta totesi, että
kyseessä ei ole valtuuskunnan vaan hallituksen kannanotto.
Valtuuskunta valtuutti hallituksen julkaisemaan kannanoton sen jälkeen,
kun valtuuskunnan esille nostamat sisällölliset asiat tekstin
terävöittämisestä on huomioitu ja lausunnon kielenhuoltoa vaativat
kohdat korjattu.

14 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita mahdollisia asioita.

15 § Ilmoitusasiat
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Todettiin, että valtuuskunnan seminaari ja kevätkokous pidetään 22.-23.5.2021.
Kokouksessa tiedotettiin, että talouspäällikkö Pirkko Nousiainen jää eläkkeelle
vuodenvaihteessa. Hän esitti kiitokset valtuuskunnan jäsenille pitkästä yhteistyöstä
vuosien varrella.
Valtuuskunnan puheenjohtaja Hanna Nurmi esitti Nousiaiselle kiitokset valtuuskunnan
puolesta vuosikymmenien pitkästä työstä liiton hyväksi ja toivotti antoisia eläkepäiviä.
Puheenjohtaja esitti samalla valtuuskunnalle kiitokset tasokkaasta ja runsaasta
keskustelusta.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.38

Vakuudeksi:

Hanna Nurmi
puheenjohtaja

Sointu Jalkanen
sihteeri

Isa Hallman
pöytäkirjantarkastaja

Martta Haukipuro
pöytäkirjantarkastaja

