
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 

Kokouksen 

PÖYTÄKIRJA 9/2021 

aika: 

paikka: 

asiat: 

perjantai 24.9.2021 - tiistai 28.9.2021 

Sähköpostikokous 

esityslistan mukaiset asiat 

(x) läsnä olleet,(-) poissaolleet 

Yhtymä hallitus 

Jäsen 
(x) Korvensyrjä Kalervo 
(x) Aro Pekka 
(x) Kemppainen Elina 

(x) Mattsson Kaj 
(x) Nurmi Satu 
(x) Rautanen Hannu 

Varajäsen 

(x) Lehtonen Tiina 

Muut osallistujat 
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj. 
(x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj. 
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; 
esittelijä 
(x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja 
(x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto 
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 

sähköinen allekirjoitus 
Kalervo Korvensyrjä 
yhtymähallituksen puheenjohtaja 

sähköinen allekirjoitus 
Satu Villa 
yhtymähallituksen sihteeri 
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Kokouksen 

aika: 

paikka: 

asiat: 

perjantai 24.9.2021 - tiistai 28.9.2021 

Sähköpostikokous 

esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA 

§ Käsiteltävä asia 
95 KOKOUKSENA V AAMINEN 
96 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
97 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR 

KAST AJIEN VALINTA 
98 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA TILIKUNTA OY:N YLIMÄÄRÄISEEN 

YHTIÖKOKOUKSEEN 
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ Kokouspäivä 
YHTYMÄHALLITUS 28.9.2021 
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96 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Yhtymähallitus 28.9.2021 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020: 

119 § Kokousaika ja -paikka 
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, 
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistöjä 
senistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoit 
tamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokous 
ajan. 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

120 § Kokouskutsu 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara 
puheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä 
vät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksente 
kotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköi 
sessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennes 
sä asia on käsiteltävä sähköisesti. 

Kokouskutsu/esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista 
ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään viimeistään seitsemän 
(7) ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

Kokouskutsu/esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo 
oikeus tai -velvollisuus yhtymähallituksen päättämällä tavalla. 

Yhtymähallitus käsittelee kokouksessaan yhtiökokousedustajan valintaa Tilikunta 
Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 1.10.2021 klo 13 .00 alkaen. Kutsu kokoukseen 
on saapunut torstaina 23.9.2021. Asiaa ei ole siten mahdollista käsitellä yhtymähalli 
tuksen varsinaisessa kokouksessa, eikä aikataulun vuoksi ole ollut mahdollista noudat 
taa kokouskutsun lähettämisessä 7 päivän aikaa. 

Hallintosäännössä § 120 on huomioitu mahdollisuus käsitellä asia sähköisessä päätök 
sentekomenettelyssä 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ectrorucally signed / Sähköisesti allekirjoitettu/ Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet VISMA S1c 



PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ Kokouspäivä 4 
YHTYMÄHALLITUS 28.9.2021 
97 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANT ARKAST AJIEN 
VALINTA 
Yhtymähallitus 28.9.2021 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 29.9.2021 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi 
tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 30.9.2021 sekä samasta ajan 
kohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla. 

Kokouksen sihteeri lähettää pöytäkirjan, johon on sisällytetty kaikkien yhtymähallituksen jäsenien 
hyväksyntä pöytäkirjan tarkastajille sekä 

Tarkastusmenettely: 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) teh 
dään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) 
Päätösehdotus: 

Esitys: 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että 
pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 29.9.2021 mennessä. 
Pekka Aro ja Elina Kemppainen. 

Päätös: Valittiin Pekka Aro ja Elina Kemppainen 
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PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ Kokouspäivä 5 
YHTYMÄHALLITUS 28.9.2021 
98 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA TILIKUNTA OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YH 
TIÖKOKOUKSEEN 
Yhtymähallitus 28.9.2021 

Peimarin koulutuskuntayhtymä on Tilikunta Oy:n osakas ja omistaa 2 kpl yhtiön 
osakkeita. Tilikunta Oy tuottaa Peimarin koulutuskuntayhtymälle palkanlaskentapal 
veluja. 

Tilikunta Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 klo 13. Yhtiökokouk 
sen asialista on liitteenä. 

Hallinto säännön 16 § :n mukaan yhtymähallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa 
heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 

Liite 38 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

Kutsu Tilikunta Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus nimeää Tilikunta Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaksi 
1.10.2021 talousjohtaja Satu Villan. 

Asian käsittely: 
Ei päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Kopio: 

Aihe: 
Liitteet: 

Satu Nurmi < nurmenpuutarha@gmail.com > 
perjantai 24. syyskuuta 2021 20.55 
Villa Satu 
Kalervo Korvensyrjä; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; Tiina Lehtonen; Rautanen 
Hannu; Elina Kemppainen; kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; Harkkila likka; Luoma 
aho Maria; Holmberg Katja 
Re: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 
image001.png 

Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98 
Satu Nurmi 

Satu 

pe 24. syysk. 2021 klo 12.51 Villa Satu <satu.villa@livia.fi> kirjoitti: 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 

virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan palkanlaskentapalveluista. Eilen 
torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan 
yhtiökokousedustajat valitsee yhtymähallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa 
sähköpostikokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän 
hallintosäännössä. 

Liitteenä on asialista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. Jos ehdit 
osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. Toivottavasti 
tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä 
seuraavasti: "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset 
pykäliin 95-98" 
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11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai 
ehdotuksen asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa sähköpostilla 
seuraavasti oman ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 
asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä 
xx-xx. Ehdotan asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen 
uuden ehdotuksen ... " 

Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

Kun vastaatte tähän sähköpostiin, niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on päättynyt, niin 
liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina Tuorlassa 
klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 

Talousjohtaja 

Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia 

050 357 2205 

satu.villa@livia.fi 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Kopio: 

Aihe: 

Tiina Lehtonen <tiinalehtonen@gmail.com> 
perjantai 24. syyskuuta 2021 18.13 
Villa Satu 
Kalervo Korvensyrjä; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; 
nurmenpuutarha@gmail.com; hannu.rautanen@kaarina.fi; Elina Kemppainen; 
kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Re: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

Terveisin, 
Tiina Lehtonen 

Villa Satu <satu.villa@livia.fi> kirjoitti 24.9.2021 kello 12.51: 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 
virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan 
palkanlaskentapalveluista. Eilen torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen 
yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan yhtiökokousedustajat valitsee yhtymähallitus. 
Juttelimme Kalervo n kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa sähköpostikokous voisi olla 
tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän hallintosäännössä. 

Liitteenä on asia lista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1) kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen 
osallistua. Jos ehdit osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2) pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja 
Elina. Toivottavasti tämä sopii teille. 

3) kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä 
seuraavasti: "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt 
päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai 
ehdotuksen asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa 
sähköpostilla seuraavasti oman ehdotuksesi mukaisesti: " Hyväksyn 
yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 
xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä xx-xx. Ehdotan asian 
palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen uuden 
ehdotuksen ... " 
Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

Kun vastaatte tähän sähköpostiin. niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on 
päättynyt, niin liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 
1 
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Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna 
lauantaina Tuorlassa klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 
Talousjohtaja 
Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Ammattiopisto Livia 
050 357 2205 
satu.villa@livia.fi 

<image00l.png> 

<Esityslista 28.9.2021 spkokous.pdf> 
<Liite 38 Tilikunta_ylimäärä inen_yhtiökokous_kutsu_20211001. pdf> 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 

Kopio: 
Aihe: 

Elina Kemppainen <e1inalle2009@hotmail.com> 
perjantai 24. syyskuuta 2021 18.04 
Villa Satu; Kalervo Korvensyrjä; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; Tiina Lehtonen; 
nurmenpuutarha@gmail.com; hannu.rautanen@kaarina.fi 
kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Re: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Hei! 

Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98. 

Elina Kemppainen 

From: Villa Satu <satu.villa@livia.fi> 
Sent: Friday, September 24, 202112:51:30 PM 
To: Kalervo Korvensyrjä <kalervo.korvensyrja@gmail.com>; pekka.aro@gmail.com <pekka.aro@gmail.com>; Kaj 
Mattsson <kaj.mattsson@abofish.net>; Tiina Lehtonen <tiinalehtonen@gmail.com>; nurmenpuutarha@gmail.com 
<nurmenpuutarha@gmail.com>; hannu.rautanen@kaarina.fi <hannu.rautanen@kaarina.fi>; Elina Kemppainen 
<elinalle2009@hotmail.com> 
Cc: kari@esnet.fi <kari@esnet.fi>; Minna Vuorio-Lehti <mivule@utu.fi>; Harkkila likka <llkka.Harkkila@livia.fi>; 
Luoma-aho Maria <Maria.Luoma-aho@livia.fi>; Holmberg Katja <Katja.Holmberg@livia.fi> 
Subject: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 
virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan palkanlaskentapalveluista. Eilen 
torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan 
yhtiökokousedustajat valitsee yhtymä hallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa 
sähköpostikokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän 
hallintosäännössä. 

Liitteenä on asia lista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. Jos ehdit 
osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. Toivottavasti 
tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä seuraavasti: 
"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai ehdotuksen 
asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa sähköpostilla seuraavasti oman 
ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt 
päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä xx-xx. Ehdotan asian 
palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen uuden ehdotuksen ... " 
Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 
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Kun vastaatte tähän sähköpostiin, niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on päättynyt, niin 
liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina Tuorlassa 
klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 
Talousjohtaja 
Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Ammattiopisto Livia 
050 357 2205 
satu.villa@livia.fi 

L1V'i'ä 
nuhneutraah opisto 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 

Kopio: 

Aihe: 

Kalervo Korvensyrjä < kalervo.korvensyrja@gmail.com> 
perjantai 24. syyskuuta 2021 17.28 
Villa Satu; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; 'Tiina Lehtonen'; 
nurmenpuutarha@gmail.com; hannu.rautanen@kaarina.fi; 'Elina Kemppainen' 
kari@esnet.fi; 'Minna Vuorio-Lehti'; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg 
Katja 
VS: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Tervehdys, 

"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

-kalervo 

Lähettäjä: Villa Satu [mailto:satu.villa@livia.fi] 
Lähetetty: 24. syyskuuta 2021 12:52 
Vastaanottaja: Kalervo Korvensyrjä; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; Tiina Lehtonen; 
nurmenpuutarha@gmail.com; hannu.rautanen@kaarina.fi; Elina Kemppainen 
Kopio: kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; Harkkila Ilkka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Aihe: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 
Tärkeys: Suuri 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 
virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan palkanlaskentapalveluista. Eilen 
torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan 
yhtiökokousedustajat valitsee yhtymä hallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa 
sähköposti kokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän 
hallintosäännössä. 

Liitteenä on asia lista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. Jos ehdit 
osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. Toivottavasti 
tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä seuraavasti: 
"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai ehdotuksen 
asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa sähköpostilla seuraavasti oman 
ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt 
päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä xx-xx. Ehdotan asian 
palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen uuden ehdotuksen ... " 
Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

sctronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu/ Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet VISMA S1c 



Kun vastaatte tähän sähköpostiin, niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on päättynyt, niin 
liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina Tuorlassa 
klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 
Talousjohtaja 
Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Ammattiopisto Livia 
050 357 2205 
satu.villa@livia.fi 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 

Kopio: 
Aihe: 

Rautanen Hannu < Hannu.Rautanen@kaarina.fi > 
perjantai 24. syyskuuta 2021 15.54 
Villa Satu; Korvensyrjä Kalervo; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; Lehtonen Tiina 
I.; nurmenpuutarha@gmail.com; Elina Kemppainen 
kari@esnet.fi; Vuorio-Lehti Minna; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
VS: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Tervehdys! 

"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

Hannu Rautanen 

Lähettäjä: Villa Satu <satu.villa@livia.fi> 
Lähetetty: 24. syyskuuta 202112:51 
Vastaanottaja: Korvensyrjä Kalervo; pekka.aro@gmail.com; Kaj Mattsson; Lehtonen Tiina I.; 
nurmenpuutarha@gmail.com; Rautanen Hannu; Elina Kemppainen 
Kopio: kari@esnet.fi; Vuorio-Lehti Minna; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Aihe: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 

virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan 
palkanlaskentapalveluista. Eilen torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 
Hallintosääntömme mukaan yhtiökokousedustajat valitsee yhtymähallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja 
totesimme, että tässä tapauksessa sähköpostikokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä 
mahdollisuus on huomioitu myös meidän hallintosäännössä. 

Liitteenä on asialista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. 
Jos ehdit osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. 
Toivottavasti tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 
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1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä 
seuraavasti: "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt 
päätösehdotukset pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai 
ehdotuksen asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa 
sähköpostilla seuraavasti oman ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 
28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy 
päätösehdotuksia pykälissä xx-xx, Ehdotan asian palauttamista uudelleen 
valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen uuden ehdotuksen ... " 
Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

Kun vastaatte tähän sähköpostiin, niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on 
päättynyt, niin liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina 
Tuorlassa klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 

Talousjohtaja 

Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia 

050 357 2205 

satu.villa@livia.fi 

2 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Kopio: 

Aihe: 

Kaj Mattsson <kaj.mattsson@abofish.net> 
perjantai 24. syyskuuta 2021 14.00 
Villa Satu 
Kalervo Korvensyrjä; pekka.aro@gmail.com; Tiina Lehtonen; 
nurmenpuutarha@gmail.com; hannu.rautanen@kaarina.fi; Elina Kemppainen; 
kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Re: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

Ok on elikkä "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98". 

Den fre 24 sep. 2021 kl 12:51 skrev Villa Satu <satu.villa@livia.fi>: 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 

virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan palkanlaskentapalveluista. Eilen 
torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan 
yhtiökokousedustajat valitsee yhtymähallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa 
sähköpostikokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän 
hallintosäännössä. 

liitteenä on asia lista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. Jos ehdit 
osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. Toivottavasti 
tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä 
seuraavasti: "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset 
pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai 
ehdotuksen asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa sähköpostilla 
seuraavasti oman ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 
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asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä 
xx-xx. Ehdotan asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen 
uuden ehdotuksen ... " 

Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

Kun vastaatte tähän sähköpostiin. niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on päättynyt, niin 
liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina Tuorlassa 
klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 

Talousjohtaja 

Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia 

050 357 2205 

satu.villa@livia.fi 

L1V'ä'ä 
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Villa Satu 

Lähettäjä: 
Lähetetty: 
Vastaanottaja: 
Kopio: 

Aihe: 

Pekka Aro < pekka.aro@gmail.com > 
perjantai 24. syyskuuta 2021 13.16 
Villa Satu 
Kalervo Korvensyrjä; Kaj Mattsson; Tiina Lehtonen; nurmenpuutarha@gmail.com; 
hannu.rautanen@kaarina.fi; Elina Kemppainen; kari@esnet.fi; Minna Vuorio-Lehti; 
Harkkila likka; Luoma-aho Maria; Holmberg Katja 
Re: Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous/sähköpostikokous 

"Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin 95-98". 
Pekka Aro 

pe 24. syysk. 2021 klo 12.51 Villa Satu (satu.villa@livia.fi) kirjoitti: 

Jakelu: yhtymähallituksen pj. ja jäsenet, yhtymävaltuuston varapj:t, 

virkamiehet ja henkilöstön edustaja 

Hei, 

Olemme osakkaita Tilikunta Oy:ssä, joka on keväästä alkaen tuottanut meille osan palkanlaskentapalveluista. Eilen 
torstaina 23.9. saimme yllättäen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintosääntömme mukaan 
yhtiökokousedustajat valitsee yhtymähallitus. Juttelimme Kalervon kanssa ja totesimme, että tässä tapauksessa 
sähköpostikokous voisi olla tarkoituksenmukainen ja onneksi tämä mahdollisuus on huomioitu myös meidän 
hallintosäännössä. 

Liitteenä on asialista ja siihen sekä kokouksen kulkuun liittyen muutama asia 

1. kokous on "avoinna" tiistaihin 28.9. klo 24.00 saakka, eli siihen asti voi kokoukseen osallistua. Jos ehdit 
osallistumaan nopeammin olisi se tietysti kaikkein parasta. 

2. pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisellä allekirjoituksella ja vuorossa on Pekka ja Elina. Toivottavasti 
tämä sopii teille. 

3. kokoukseen osallistuminen tapahtuu seuraavasti: 

1) jos kaikki esityslistan päätösehdotukset käyvät sinulle, vastaa sähköpostiviestillä 
seuraavasti: "Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 asialistassa esitetyt päätösehdotukset 
pykäliin 95-98" 

11) jos osa päätösehdotuksista käy, mutta osa ei käy, jos teet uuden ehdotuksen tai 
ehdotuksen asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi vastaa sähköpostilla 
seuraavasti oman ehdotuksesi mukaisesti:" Hyväksyn yhtymähallituksen 28.9.2021 
asialistassa esitetyt päätösehdotukset pykäliin xx-xx, en hyväksy päätösehdotuksia pykälissä 
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xx-xx, Ehdotan asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi/pöydälle pantavaksi/teen 
uuden ehdotuksen ... " 

Tässä tapauksessa järjestämme vielä jatkokokouksen. 

Kun vastaatte tähän sähköpostiin. niin vastatkaa kaikille jakelussa mukana oleville. Kun kokous on päättynyt, niin 
liitän kaikki sähköpostiviestit asiaan liittyen pöytäkirjaan, joka tarkistetaan. 

Mahtaisiko tämä onnistua näin? 

Mukavaa syksyistä viikonloppua ja muistakaa vierailla Livia-torin kekri-markkinoilla huomenna lauantaina Tuorlassa 
klo 10-14. 

t. satu 

Satu Villa 

Talousjohtaja 

Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia 

050 357 2205 

satu.villa@livia.fi 
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PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ 
YHTYMÄHALLITUS 
OIKAISUV AATIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS 

Kokouspvm. 
28.9.2021 

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal 
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 95-97 

2.OIKAISUV AATIMUS- JA VALITUSOIKEUS 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen 
sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit 
tömästi vaikuttaa. 

3. OIKAISUV AA TIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Pykälät: 98 

OIKAISUV AATIMUSVIRANOMAINEN 
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ 

AIKA 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

OIKAISUV AATIMUKSEN SISÄLTÖ 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

4. V ALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Pykälät: 

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen te 
kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksenjohdosta muutettu (Kuntalaki 137 §): 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 
3) Päätös on muuten lainvastainen 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

valitusviranomainen 
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite 
päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt 

asiassa 



PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ 
YHTYMÄHALLITUS 
OIKAISUV AA TIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS 

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. 

Kokouspvm. 
28.9.2021 
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V ali tusasiakirj a t 

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä 

V ALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE 
Turun hallinto-oikeus 
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https :// asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet. 

VALITUSAIKA 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta. 

5. NÄHTÄVÄNÄ OLO 
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 
(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 29.9.2021 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh 
tymän intemet-sivulla. 


