
 

 

 

  

OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys 

Toimintakertomus 
1.1.-31.12.2020       Y-tunnus: 1058724-7 

 



1. YLEISTÄ 

Toimintavuosi 2020 oli OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry:n 25:s. Kulunutta vuotta leimasi 

vuoden 2020 alkupuolella nopeasti levinnyt maailmanlaajuinen Korona-pandemia. Rajoitusten 

vuoksi kokouksia ja koulutuksia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Tästä johtuen yhdistyksen 

kevät- ja syyskokous pidettiin syksyllä samana päivänä 2.10.2020 peräkkäin.  

 

Rajoitukset ja etäopetukseen siirtyminen aiheuttivat työmäärän lisäystä jäsenistölle ja loivat 

haasteita työssä jaksamiseen. 

       

OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistyksen tehtävänä on 

1. valvoa ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa, 

2. tukea järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa, 

3. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja tarvittaessa, 

4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmiä- ja luentotilaisuuksia, 

5. mahdollisesti järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja 

liikuntatapahtumia, 

6. huolehtia viestinnästä jäsenille sähköpostitse/netitse. 

 

2. JÄSENET JA JÄSENYHDISTYKSET 

       Yhdistyksessä oli 71 jäsentä vuoden 2020 lopussa. 

Yleissivistävät opettajat - YSI 56 

Varhaiskasvatuksen opettajat - VOL 9 

Suomen musiikinopettajien liitto - SMOL 6 

 

 

3. HALLINTO 

      Yhdistyksemme hallinnosta vastaavat hallitus (puheenjohtaja ja 7 jäsentä) sekä 2      
      sääntömääräistä kokousta. 

 

3.1. Kevät- ja syyskokous 

      Kevätkokous oli Taiteilijaresidenssissä 2.10.2020 klo 18.00 alkaen. 

      Kokouksen alussa puheenjohtaja Katariina Ruokamo ja pääluottamusmies Petri Kärri kertoivat  

      ajankohtaisista asioista. Itse kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Paikalla oli 12  

      jäsentä. Puheenjohtajana toimi Katariina Ruokamo ja sihteerinä Marjo Murto. 



       

 

       

     Syyskokous järjestettiin kevätkokouksen jälkeen 2.10.2020 klo 18.30. 

     Kokouksessa oli esillä kokouksen sääntömääräiset asiat ja lopuksi tarjoiltiin    

     pizzat. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

     Katariina Ruokamo ja sihteerinä Marjo Murto. 

 

3.2. Hallituksen kokoukset 

     Yhdistyksemme hallitus kokoontui toimintavuoden 2020 aikana 10 kertaa, näistä 5 etänä. 

     Kokouksiin kutsuttiin jäsenten lisäksi pääluottamusmies ja muut luottamusmiehet sekä    

     työsuojeluvaltuutettu. 

     Hallituksen kokoonpano, toimihenkilöt ja heidän osallistumisensa kokouksiin vuonna 2020: 

   

varsinainen jäsen  varajäsen  

Puheenjohtaja Katariina 
Ruokamo 

10 Varapj. Hannu Soppela  

Sihteeri Marjo Murto 10 Pauliina Lahtela 0 

Tiedotussihteeri ja ATK-
vastaava Rauno Ala-Poikela 

6 Seija Pöyliö 0 

Rahastonhoitaja Marjo Murto 10 Pauliina Lahtela 0 

Virkistystoiminnan asiamies 
Liisa Kelloniemi 

7 Anitta Aalto 0 

Hannu Soppela 9 Sari Hautala 0 

Petri Kärri 9 Riitta Kanniainen 0 

Anu Kiviniemi 7 Senni Honkanen 1 

Kristiina Lautamo 9 Simo Lautamo  

 

 

3.3. Luottamushenkilöt 

Jukon luottamusmiesten uusi toimikausi alkoi 1.8.2019 ja jatkuu 31.7.2022 saakka. 

 

Pääluottamusmies Petri Kärri 

Luottamusmies Rauno Ala-Poikela 

Luottamusmies Marjo Murto 

Luottamusmies Kristiina Lautamo 

Työsuojeluvaltuutettu Hannu Soppela (31.12.2021 asti) 

 



 

 

3.4. Toiminnantarkastajat 

     Vuoden 2020 toiminnantarkastajina ovat toimineet Anna-Leena Pentinsaari ja Anna-Kaisa  

     Lehtinen. 

      

3.5. Toimikunta 

    Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatimista varten perustettiin toimikunta, johon    
    nimettiin hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, tiedotussihteeri ja rahastonhoitaja. 
    Toimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2020 aikana. 

 

4. EDUNVALVONTA 

 

     Paikallisyhdistyksen hallitus on seurannut virkaehtosopimusten noudattamista sekä         

     jäsenistön työoloja. Hallitus on kokouksissaan käsitellyt opetus- ja kasvatus- 

     alan ajankohtaisia aiheita. Keskustelua ovat herättäneet mm. Kemijärven kaupungin  

     talouden tasapainottamisohjelma 2020, esimiesten edunvalvonnan kehittämishanke sekä  

     koronan vaikutus opetusalalla Lapissa ja Kemijärvellä. Keskustelua on herättänyt myös tulevan  

     Hillatien koulukeskuksen tuomat haasteet sekä varhaiskasvatuksessa vaikeus saada päteviä 

     varhaiskasvatuksen opettajia avoimiin toimiin. Varhaiskasvatus siirtyy OVTES:iin 1.9.2021. 

 

 

     Puheenjohtaja ja pääluottamusmies ovat käyneet keskustelua työnantajan edustajien kanssa  

     jäsenten edunvalvontaan liittyvistä asioista. 

         

         

      Niin paikallisneuvottelut kuin jäsenistön yksittäiset asiat ovat  

      työllistäneet pääluottamusmiestä ja luottamusmiehiä. 

             

5. EDUSTUS JA KOULUTTAUTUMINEN 

 

OAJ Lapin alueyhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen 28.11.2020 osallistuivat 

virallisina edustajina Liisa Kelloniemi ja Marjo Murto etänä. Samassa yhteydessä järjestettiin 

alueyhdistyksen seminaari, johon osallistui edellisten lisäksi Katariina Ruokamo. 

  

 

Paikallisyhdistyksemme puheenjohtaja Ruokamo on toiminut OAJ Lapin alueyhdistyksen 

puheenjohtajana. Hän on osallistunut moniin seminaareihin ja neuvottelupäiville etänä. 



 

Liisa Kelloniemi ja Katariina Ruokamo ovat olleet kuntavaalikoulutuksessa 3.12.2020 etänä. 

 

Luottamusmiehet ja puheenjohtaja ovat osallistuneet aktiivisesti luottamusmies- sekä YT-

päiville etänä. 

 

Pääluottamusmies Petri Kärri on kuulunut Kemijärven kaupungin kehysryhmään, johon 

kuuluvat kaupungin johtoryhmä sekä pääluottamusmiehet. 

 

 

6.  MUUT TILAISUUDET 

 

Maailman opettajien päiväksi 5.10. tilattiin kaikkiin työpaikkoihin, joissa on OAJ:n jäseniä 

töissä, täytekakut. Samalla jaettiin jäsenille tietoa OAJ:stä. 

  

7. HUOMIONOSOITUKSET 

 

Yhdistys muisti toimintavuoden aikana lahjakortilla eläkkeelle jääviä sekä 50 ja 60 vuotta 

täyttäneitä jäseniään.  

 

OAJ myönsi hopeisen ansiomerkin Katariina Ruokamolle. 

 

8. TIEDOTUSTOIMINTA 

 

Hallituksen kokoonpanosta, sääntömääräisistä kokouksista sekä muista ajankohtaisista 

tiedotusasioista tiedotettiin jäsenistölle sähköpostitse, Koti-Lappi-lehdessä sekä 

paikallisyhdistyksen internet-sivuilla. Paikallisyhdistyksen kotisivujen osoite on 

www.oajkemijarvi.com. 

 

 

9. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 

Yhdistyksen taloutta on hoidettu syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Tilikauden 2020 on 2044,55 € ylijäämäinen. Toiminnantarkastajina ovat toimineet 

Anna-Leena Pentinsaari sekä Anna-Kaisa Lehtinen. Toimintakertomuksen liitteenä on 

tilinpäätös, josta ilmenee tilivuoden tila vuonna 2020. 

 

 

Hallitus 

http://www.oajkemijarvi.com/


        

 

    

 

       

 

    


