
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAJ:n Joensuun 

paikallisyhdistys 

ry 

  

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2022 

 



 

 

1. YLEISTÄ 

 

Vuosi 2022 oli OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys ry:n eli OAJ Joensuun 48. toimintavuosi. 

 

OAJ Joensuun tehtävät: 

1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa, 
2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa, 
3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, 
4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia,  
5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja 

liikuntatapahtumia, 
6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa 

julkaisutoimintaa, 
7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen 

keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, 
omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää 
arpajaisia. 

 

OAJ:n Joensuun paikallisyhdistykseen kuuluvat Joensuun kaupungin palveluksessa olevat 

yleissivistävät opettajat (YSI) ja varhaiskasvatuksen opettajat (VOL) sekä Itä-Suomen 

yliopiston harjoittelukoulujen, steinerkoulun, Itä-Suomen koulun opettajat ja yksityisten 

päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat. 

Jäsenmäärä 31.12.2022 oli 971. 

 

2. HALLINTO 

2.1. Yleiset kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Soutajanpuiston päiväkodilla 31.3.2022. Syyskokous 

pidettiin Lyseon peruskoululla 27.10.2022. Kokouksissa päätettiin sääntömääräisistä 

asioista. 

 



2.2. Hallituksen kokoukset 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. Hallituksen kokouksiin 

kutsuttiin varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, yhteysopettajat, paikkakunnan OAJ-

valtuutetut, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä vaka-tiedottaja.  

Hallituksen kokoonpano 2022:  

Puheenjohtaja: Tanja Ojala 

varsinainen jäsen henkilökohtainen 

varajäsen 

varsinainen jäsen henkilökohtainen 

varajäsen 

Elokivi Sari Korhonen Anna Rauma Riitta Westman Maria 

Väisänen Jaakko Joenväärä Sari Hämäläinen Auli Tahvanainen Aija 

Kasurinen Antti Tiippana Anu Heikkinen Asta Hulmi Henna 

Sivonen Jenna Kiiski Mikko Nilsen Tanja  

Leinonen Mika Litja Kari 

Suvanto Maria 

Vänttinen-Parkkonen 

Jonna 

Martikainen Sanni-

Kaisa 

Keijonen Anna Hirvonen-Hukka 

Teija Saastamoinen Laura 

 

Muut kokouksiin kutsutut:  

nimi tehtävä nimi tehtävä 

Raappana Pauli työsuojeluvaltuutettu Turunen Päivi  työsuojeluvaltuutettu 

Vuori Kirsi pääluottamusmies 

Hämäläinen Mari 

OAJ:n valtuutettu 

(05/2022 saakka) 

Väänänen Pia Vaka-tiedottaja Pakarinen Heidi pääluottamusmies 

Elokivi Sari yhteysopettaja Hirvonen Minna vaka-yhteysopettaja 

Hattunen Maritta yhteysopettaja Hujala Jaana vaka-yhteysopettaja 

Hakulinen Päivi yhteysopettaja Kemppinen Kirsi vaka-yhteysopettaja 

Hyttinen Sari yhteysopettaja Kiiskinen Marita vaka-yhteysopettaja 

Jalkanen Terhi yhteysopettaja Kolehmainen Anne vaka-yhteysopettaja 

Kauppinen Minna yhteysopettaja Leinonen Piia vaka-yhteysopettaja 

Kemiläinen Tero yhteysopettaja Päivänurmi Niina vaka-yhteysopettaja 



Koskinen Sari yhteysopettaja Riihinen Erno vaka-yhteysopettaja 

Laukkanen Jari yhteysopettaja 

Salmi-Hakkarainen 

Jaana vaka-yhteysopettaja 

Lehmus Johanna yhteysopettaja Sivula Paula vaka-yhteysopettaja 

Markkanen Asta yhteysopettaja Tervo Anna-Leena vaka-yhteysopettaja 

Markkanen Erja yhteysopettaja Turunen Päivi vaka-yhteysopettaja 

Merilä Tiina yhteysopettaja   

Meriläinen Iiro yhteysopettaja   

Mielonen Esko yhteysopettaja   

Niemeläinen Katja yhteysopettaja   

Pakarinen Mari yhteysopettaja   

Pesonen Mari yhteysopettaja   

Pitkänen Tiina yhteysopettaja   

Punkari Saku yhteysopettaja   

Pussinen Maija yhteysopettaja   

Voutilainen Virpi yhteysopettaja   

 

 

2.3. Toiminnantarkastajat 

 

Vuoden 2022 toiminnantarkastajina ovat toimineet Helena Eschner ja Jari Heiskanen. 

 

2.4. Toimihenkilöt 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana Tanja Ojala, varapuheenjohtajina Antti Kasurinen (YSI) ja 

Maria Suvanto (VOL) sihteerinä Laura Saastamoinen, VOL-tiedottajana Pia Väänänen, 

jäsensihteerinä Teija Hirvonen-Hukka ja taloudenhoitajana Mika Leinonen. 



 

2.5. Työvaliokunta ja toimikunnat 

 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri, vaka-tiedottaja, 

jäsensihteeri ja taloudenhoitaja, sekä tarvittaessa pääluottamusmiehet. Työvaliokunta on 

kokoontunut kuusi (6) kertaa vuoden aikana. 

Koulutustoimikuntaan ovat kuuluneet Hanna-Kaisa Malinen, Sari Elokivi, Sanni-Kaisa 

Martikainen ja Jenna Sivonen. 

Liikuntatoimikuntaan ovat kuuluneet Jaakko Väisänen, Mikko Kiiski, Kari Litja ja Anu 

Tiippana.  

Virkistystoimikuntaan ovat kuuluneet Maria Suvanto, Anna Keijonen, Tiina Matveinen, Jonna 

Vänttinen-Parkkonen ja Jenna Sivonen. 

Kokouksien tarjoiluvastaavina ovat toimineet Tiina Matveinen ja Maria Westman. 

 

2.6. OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry:n hallitus  

 

OAJ Joensuun valitsemina edustajina OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen hallituksessa 

olivat varsinaisina jäseninä (suluissa henkilökohtaisen varajäsenet) Kirsi Vuori, Tanja Ojala 

(Mari Hämäläinen), Antti Kasurinen (Sari Elokivi), Mirja Vänskä (Mika Leinonen) ja Jaakko 

Väisänen (Hannu Helander). 

 

2.7. OAJ:n valtuusto  

 

Pohjois-Karjalan YSI- opettajia OAJ:n valtuustossa edustivat OAJ Joensuun jäsenistä Kirsi 

Vuori ja Mari Hämäläinen, VOL- opettajia edusti Heidi Pakarinen. Valtuustokauden 

vaihtuessa toukokuussa 2022 OAJ:n valtuustossa edustivat OAJ Joensuun jäsenistä Kirsi 

Vuori ja Laura Saastamoinen, VOL-opettajia edusti Heidi Pakarinen. 

 

2.8. Edustajat alueyhdistyksen kokouksissa 

  

OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry:n sääntömääräisissä kokouksissa edustajina olivat 

OAJ Joensuun puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, heidän henkilökohtaiset 

varajäsenensä (yhteensä 25), koulujen yhteysopettajia (24) sekä riittävä määrä 

varaedustajia, jotka eivät olleet henkilökohtaisia.  

 



Varsinaiset edustajat: 

Heikkinen Asta, Hirvonen-Hukka Teija, Hulmi Henna, Hämäläinen Auli, Joenväärä Sari, 

Kasurinen Antti, Keijonen Anna, Kiiski Mikko, Leinonen Mika, Leinonen Piia, Litja Kari, 

Malinen Hanna-Kaisa, Martikainen Sanni-Kaisa, Matveinen Tiina, Nilsen Tanja, Ojala Tanja 

Rauma Riitta, Saastamoinen Laura, Sivonen Jenna, Suvanto Maria, Tahvanainen Aija, 

Tiippana Anu, Väisänen Jaakko, Vänttinen-Parkkonen Jonna, Westman Maria  

Varaedustajat: 

Elokivi Sari, Hattunen Maritta, Hakulinen Päivi, Hyttinen Sari, Jalkanen Terhi, Kauppinen 

Minna, Kemiläinen Tero, Koskinen Sari, Laukkanen Jari, Lehmus Johanna, Markkanen Asta, 

Markkanen Erja, Mielonen Esko, Merilä Tiina, Meriläinen Iiro, Niemeläinen Katja, Pesonen 

Mari, Pitkänen Tiina, Punkari Saku, Pussinen Maija, Voutilainen Virpi, Haataja Tarja, 

Hirvonen Minna, Hujala Jaana 

 

2.9. JUKON JÄRJESTÖVALMIUSPÄÄLLIKKÖ 

JUKO:n järjestövalmiuspäällikkönä vuonna 2022 toimi Antti Kasurinen. 

 

3. EDUNVALVONTA  

3.1. YHTEISKUNNALLINEN TULEVAISUUSTYÖ JA JÄSENTEN EDUN RAKENTAMINEN 

JA VALVONTA NÄKYY KAIKESSA.  

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:  

• Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset. Jatkuva 

vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa. 

• Työ ja tulokset näkyviksi. 

Paikallinen edunvalvonta: 

Pääluottamusmiehet Kirsi Vuori ja Heidi Pakarinen hoitivat neuvottelut henkilöstöyksikön ja 

varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Neuvotteluissa käsiteltiin palkkaus- ja 

edunvalvonta-asioita.  

Pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja puheenjohtajisto yhteistyössä työvaliokunnan 

kanssa ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä virkamiehiin sekä poliittisiin päättäjiin 

ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista. OAJ Joensuu on tehnyt vuoden 2022 aikana 

kannanottoja ja järjestänyt päättäjätapaamisia: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä valtuustoryhmien tapaaminen 18.5., 26.10. 

Kopan yt-ryhmän tapaamiset 14.3., 15.11. 

Vakan yt-ryhmän tapaamiset 25.5., 29.9., 15.11. 

 



3.2. VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ JA YHTEISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA 

OSAAMISEN JA SIVISTYKSEN KEHITTÄJÄNÄ.  

• Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana. 

• Arvostaminen ja luottamus. 

• Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA:  

Jukon pääluottamusmiehenä toimivat Kirsi Vuori OVTES ja Heidi Pakarinen KVTES/OVTES. 

Toimikauden muut OVTES-luottamusmiehet: Tero Kemiläinen, Mika Leinonen, Tanja Ojala, 

Kari Litja, Mari Hämäläinen ja Juha Pihlman. Toimikauden muut KVTES-luottamusmiehet 

Maria Suvanto ja Tanja Nilsén. 

Työsuojeluvaltuutettuina toimi Pauli Raappana OVTES ja Päivi Turunen (vaka).  

Normaalikoulun luottamusmiehinä toimivat: Tulliportin koulun luokat 1-6 Juha Karhunen 

(Tarja Haveri), luokat 7-9 ja lukio Juha Karkkulainen ja Rantakylän harjoittelukoulu Janne 

Mettälä (Tuula Laukkanen).  Itä-Suomen koulun luottamusmiehenä toimi Pekka Kanninen. 

Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut olivat koko kaupungin yhteistyötoimikunnan 

jäseniä. Heidi Pakarinen toimi myös Joensuun kaupungin johtoryhmän jäsenenä. 

Hyvinvoinnin toimialan yhteistyötoimikunnassa olivat Pauli Raappana, Tanja Ojala, Mika 

Leinonen, Mikko Kiiski ja Maria Suvanto. 

Pääluottamusmiesten toimintakertomukset liitteessä 1. 

 

3.3. TEEMME JÄSENYYDESTÄ JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA ENTISTÄ 

HOUKUTTELEVAMPAA 

• Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa. 

• Osallistavat toimintatavat. 

• Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut. 

Uusille jäsenille lähetetään sähköinen tervetulokirje. Toimikunnat järjestivät jäsenille erilaisia 

tapahtumia asiatiedon, työhyvinvoinnin ja virkistyksen merkeissä. Tapahtumat on lueteltu 

tarkemmin kohdassa 4. 

 

4. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET 

3.5. Määräaikaisten opettajien info 

30.8. Uusien opettajien iltapäivä  

4.10. Yhteysopettajailta 

25.10. Palkkakuittikoulutus 

 



5. VIESTINTÄ 

5.1. Sisäinen viestintä 

Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja yhteysopettajat hoitivat yhdistyksen sisäisen 

tiedottamisen koulujensa ilmoitustauluilla ja opettajainkokouksissa kokouksista laaditun 

tiedotteen perusteella. Tiedottamisessa käytettiin sähköpostia, yhdistyksen kotisivuja, 

facebookia ja instagramia. 

 

5.2. Ulkoinen viestintä 

Puheenjohtaja, pääluottamusmiehet ja työvaliokunta ovat hoitaneet tiedottamisen 

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimihenkilöihin ja poliittisiin päättäjiin keskusteluin sekä 

OAJ:stä tulleiden ohjeiden mukaan. 

 

6. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

Jäsenmaksu oli 1.1.-31.12.2022 1,13% palkasta (OAJ:n osuus 0,95%, alueyhdistyksen 

0,05% ja OAJ Joensuun osuus 0,13%) ja kantotapana pääsääntöisesti työnantajaperintä. 

Yhdistyksen taloudellinen tila käy ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta.  

Vuoden 2022 tulos, tase ja tilintarkastuskertomus liitteessä 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1 

 

JUKO ry:n Joensuun pääluottamusmies/OVTES YSI 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2022-31.12.2022 

 

1.YLEISTÄ 

 

Yhteistyöryhmän muodostivat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Koollekutsujana 
toimi allekirjoittanut.  
Luottamusmiehinä kaudella 2019-2022 toimivat Leinonen Mika (varaPLM), Ratilainen Tanja, 
Pihlman Juha (lukio), Kemiläinen Tero (erityisopetus), Litja Kari ja Hämäläinen Mari.  
 

 

JUKO ry:n Joensuun yhteistyöryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2022 aikana. 

Kokoontumiset toteutettiin hybridikokouksena, eli osa oli läsnä ja loput osallistuivat 

etäyhteydellä. 

Kevään neuvottelukierros oli tiukka ja ensimmäisen kerran liki 40 vuoteen OAJ ja JUKO ry 

käyttivät järjestöllisiä työtaistelukeinoja eli osa maamme opettajista oli lakossa. 

Joensuussakin lakkoon valmistauduttiin taustalla, mutta sopimus syntyi ennen kuin Joensuun 

vuoro oli liittyä työtaistelurintamaan. 

 

 

2. EDUNVALVONTA 

 

Koronavuosien raskaasta työstä saatiin koko kaupungin tasolla asiaa edistettyä, että 

työnantaja lupasi vuodelle 2022 työhyvinvoinnin edistämiseen 200 000 euroa. Tämä summa 

jaettiin työyhteisöjen käytettäväksi erilaisiin virkistys- ja työhyvinvointitapahtumiin. Rahaa oli 

varattuna 60 €/ hlö. 

 

Vuonna 2022 ei ollut paikallisesti neuvoteltavia järjestelyeriä. 

 

 Sen sijaan toimme työnantajan edustajille tietoon opettajien työkuorman kasvun ja 

työuupumisen lisääntymisen. Myös rehtoreiden työkuormaan pyrittiin kiinnittämään 

toistuvasti huomiota. 

 

Opetusalan henkilökohtainen lisä muuttui 1.8.2022 alkaen määräaikaiseksi. Lisää 

maksetaan kerrallaan kolme vuotta ja kolmen vuoden välein rehtorin tulee arvioida lisän 

saajat kehityskeskustelujen avulla uudelleen. Aiemmissa tarkasteluissa havaittiin, että 

henkilökohtaisen lisän jakautuminen eri kouluille on ollut epätasaista ja sitä pyritään hieman 

tasaamaan tulevina vuosina. Samoin lisien palautumista uudelleen jaettavaksi pystytään 

seuraamaan tarkemmin. 

 

Vuoden mittaan havaittiin erityisopettajien palkanmaksussa olevan epäselvyyksiä. Asiaa 

tutkittiin ja palkkoja korjattiin pitkälle syksyyn.  

 



Syksyllä järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen Näin luet palkkakuittiasi-koulutus, joka 

keräsi suuren joukon opettajia tutustumaan palkkakuitin saloihin. 

 

 

Kaupungin tasolla käytiin keskusteluja mm. Liikkumispolitiikasta. Suunnitelmissa on erilaisia 

tukia työmatkaliikkumiseen.  

 

Lisäksi käytiin useita välittömiä neuvonpitoja työnantajan kanssa. 

  

 

3. TIEDOTUS 

 

Tiedotustoimintaa hoidettiin välittömillä yhteydenotoilla niihin, joita kulloinenkin asia koski. 

Laajempaa tiedottamista suoritettiin luottamusmiesten kautta suorilla yhteydenotoilla ja YT-

ryhmän kokouksissa.  

 

Opetuspuolen tiedotus tapahtui pääasiassa paikallisyhdistyksen tiedotteiden mukana sekä 

osallistumalla paikallisyhdistyksen työvaliokunnan ja hallituksen kokouksiin pitämällä siellä 

luottamusmieskatsauksia hallituksen jäsenille ja yhdysopettajille, jotka veivät viestiä 

eteenpäin. 

Osa kokouksista pidettiin etänä Teams-yhteyden avulla. 

 

 OAJ Joensuun nettisivuilla on PLM-palsta, jota päivitin säännöllisen epäsäännöllisesti 

ajankohtaisilla asioilla. 

 

 

4. YHTEISTOIMINTA 

 

Pääluottamusmiehenä toimin koko kaupungin YT-ryhmän jäsenenä. Lisäksi olen saanut 

osallistua rehtorikokouksiin ja koulutuspalvelujen johtotiimin tapaamisiin. 

 

Henkilöstöjohtaja järjesti pääluottamusmiestapaamisia, joissa keskusteltiin kaupungin 

henkilöstöön, talouteen, työhyvinvointiin ja toimintaan liittyvistä asioista.  

 

Yhteydenpito työsuojeluorganisaatioon tapahtui työsuojeluvaltuutettujen sekä 

työhyvinvointipäällikön kautta. 

 

 

5. KOULUTUS, SEMINAARIT, OAJ:n VALTUUSTO  

 

Koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin osallistuin kutsujen mukaan. Koulutuksista ja 

seminaareista vastasivat JUKO, OAJ, OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistys, YT-

yhdyshenkilöt ja alueasiamiehet.  

 

Toimin OAJ valtuutettuna ja YSIn valtuustoryhmän jäsenenä. Valtuusto kokoontuu syksyisin 

ja keväisin kahdesta kolmeen päivään kerrallaan.  



Lisäksi toimin myös vuoden 2022 OAJ:n hallituksen jäsenenä ja järjestö- ja 

viestintätoimikunnan puheenjohtajana.  

 

 

Joensuussa 2.2.2023 

 

 

Kirsi Vuori 

Pääluottamusmies 

JUKO/ OVTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pääluottamusmiehen (KVTES ja OVTES osio G) toimintakertomus 1.1.2022- 31.12.2022 

 

1. YLEISTÄ 

Jukon yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2022 kaksi kertaa, 1.9.2022. Alakohtaiset 

luottamusmiehet olivat vuonna 2022: 

Varhaiskasvatus: luottamusmies/varapääluottamusmies Maria Suvanto, 
varaluottamusmies Tanja Nilsèn 
Kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi: luottamusmies Kai Sormunen, 
varaluottamusmies Iiris Heino 
Tekninen: pääluottamusmies Ari Tolvanen/Juha Lamminsalo 
 
 

2. EDUNVALVONTA 

Joensuun kaupungin taloustilanne vuoden 2022 lopulla oli haastava. Toimialoilla kehotettiin 

harkitsemaan tarkasti, mihin rahaa laitetaan. Sijaisia kuitenkin sai palkata, että lakisääteiset 

palvelut pystyttiin tuottamaan. Edellisen vuoden koronatukia oli käytettävissä vielä vuonna 

2022. Menoleikkaukset jatkuivat kuitenkin vielä eri toimialoilla aiempien yt-menettelyiden 

jälkimaininkina.  

Korona ei hellittänyt otettaan vielä vuonna 2022, minkä vuoksi mm. sijaistilanne 

varhaiskasvatuksessa oli vaikea. Työnantajaa muistutettiin työsuojeluvelvoitteestaan. 

Pääluottamusmies kävi useita keskusteluja/neuvotteluja työnantajan kanssa koskien 

työntekijöiden tilannetta kentällä. Palkkaukseen, työaikaan, työolosuhteisiin ja henkilöstön 

työssä jaksamiseen liittyvät muutokset olivat huolen aiheena. Näihin vaikutettiin mm. 

kyselyiden ja palavereiden muodossa. Koronapandemia aiheutti edelleen monia uusia, 

ennalta-arvaamattomia tilanteita, joihin pääluottamusmies otti kantaa ja pyysi työnantajalta 

lisäselvityksiä.  

Paikallisneuvotteluita/ neuvonpitoa käytiin yksittäisten henkilöiden tai henkilöstöryhmien 

asioissa. 

3. TIEDOTUS 

Pääluottamusmies tiedotti jäsenistöä joko suoraan jäsenille tai tiedottajan/ alakohtaisten 

luottamusmiesten tai yhteysopettajien kautta. Tiedotettavana oli kaupungin omia sekä mm. 

sopimusneuvottelutilanteeseen ja järjestövalmiuteen liittyviä asioita. 

       4. YHTEISTOIMINTA 

Pääluottamusmies osallistui kutsuttuna kaupunginvaltuuston talousseminaariin 26.9.2022. 

Kaupungin yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2022 aikana.  

Pääluottamusmies toimi henkilöstön edustajana Joensuun kaupungin hyvinvoinnin toimialan 

johtoryhmässä ja oli mukana hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvissä neuvotteluissa ja 

valmistelupalavereissa. 



Henkilöstöjohtaja ja /tai palvelussuhdepäällikkö järjestivät henkilöstön edustajien kokouksia, 

joissa keskusteltiin kaupungin henkilöstöön, talouteen, työhyvinvointiin ja toimintaan liittyvistä 

asioista.  

Eri henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiesten palavereja järjestettiin tarpeen mukaan. Näissä 
palavereissa luotiin  
yhteistä linjaa työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja keskusteluihin, valmistauduttiin 
pääluottamusmiestapaamisiin henkilöstöjohtajan kanssa sekä kerrottiin kunkin hallinnonalan ja 
työntekijäryhmien ajankohtaisista asioista. 
 
Yhteydenpito työsuojeluorganisaatioon tapahtui työsuojeluvaltuutettujen kautta. 
 

4. KOULUTUKSET, SEMINAARIT YM. 

Juko järjesti koulutusta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, joihin pääluottamusmies 

osallistui. Lisäksi pääluottamusmies osallistui Joensuun kaupungin, OAJ:n, VOL:n ja muiden 

tahojen järjestämiin koulutuksiin ja kokouksiin.  

Pääluottamusmies toimi OAJ:n valtuutettuna. OAJ:n valtuusto kokoontui kaksi kertaa 

vuodessa. Lisäksi pääluottamusmies oli tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan varajäsen sekä 

VOL:n työmarkkinapoliittisen työryhmän jäsen.  

Osa kokouksista ja koulutuksista järjestettiin etänä. 

 

Joensuussa 1.2.2023 

Heidi Pakarinen 

Pääluottamusmies, Juko ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 

 

OAJ Joensuu virkistystoimikunta 

Toimintakertomus vuodelta 2022 

 

Kuluneella kaudella virkistystoimikunnassa ovat olleet mukana 

Maria Suvanto (pj) 

Anna Keijonen 

Tiina Matveinen 

Jenna Sivonen 

Jonna Vänttinen-Parkkonen 

Seurasimme edelleen pandemiatilannetta mutta suurempien massatapahtumien 

järjestäminen näytti tänä vuonna jo lupaavammalta. Tiedotimme jäsenistöä tapahtumista 

sähköpostin ja Facebook-sivuston välityksellä. Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät tänä 

vuonna selkeästi hintojen nousuina esim. ruokatilauksia tapahtumiin tilatessa. Päätimme 

mm. tästä syystä lisätä osaan tapahtumista omavastuun, jotta pysyisimme 

ennaltamäärätyssä budjetissa ja jotta jäsenistö myös sitoutuisi osallistumaan järjestämiimme 

tapahtumiin. Omavastuu selkeästi vähensi turhia perumisia. 

Vuoden alussa järjestimme perinteisen ystävänpäiväarvonnan sähköpostin välityksellä. 

Jäsenen tuli kysyä kaveria OAJ Joensuusta mukaan ja valita, minkä aktiviteetin halusi jakaa 

hänen kanssaan. Arvoimme yhteensä 12 lahjakorttia paikallisiin liikuntapaikkoihin 

(Kuntokikka, Kuntokeidas, Kiipeilykeskus Ote) sekä 4 elokuvalippua Tapioon. Arvonta 

suoritettiin ystävänpäiväviikolla. 

Järjestimme suositut Kevätkuohuvat gastropub Vispilänkaupassa 6.5. ja 13.5.2022. Illat 

olivat jäsenillemme ilmaisia ja molempiin mahtui 60 osallistujaa. 

Toimikuntamme järjesti perinteiset Kynttilänsytyttäjäiset Ravintola Sulossa 7.10.2022. 

Tapahtumaan osallistui n. 90 henkilöä. Ilta sisälsi buffet-illallisen, yhdessäoloa sekä impro-

ryhmä Rajatapauksen komiikkaesityksiä. Tapahtumaan oli 15 € omavastuu.  

Joulukuun alussa jäsenistömme pääsi nauttimaan pienellä omavastuulla glögi-illasta 

gastropub Vispilänkaupassa. Tapahtumia järjestettiin 8.12. ja 13.12.2022 ja niihin mahtui 

kerrallaan 60 osallistujaa. 

Jäljelle jääneen budjetin (n. 600€) käytimme lahjakortteihin, joita tulemme arpomaan 

toimintakauden 2023 aikana. Ostimme lahjakortteja seuraaviin liikkeisiin / yrityksiin: 

Marimekko, Pentik, Intersport, Kuntokeskus Energy sekä EcoBeauty. 

 

 



OAJ Joensuu         6.1.2023 

Liikuntatoimikunta 

 

 

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022 

Liikuntatoimikunnan tavoite on tukea OAJ Joensuun jäsenten työhyvinvointia 

liikunnan kautta. Liikuntatoimikunnan budjetti vuodelle 2022 oli 7000 e. 

Valitettavasti kuntosalien seuranta petti ja käyttämättä jäi 600 euroa, joka 

käytetään tammi-helmikuussa 2023. Kuntosalituet olivat voimassa syys-

toukokuun ajan tai niin kauan kuin tukirahaa oli yrityksissä jäljellä. 

Hyväksi havaittu ja koettu tukimuoto on ollut tukea tiettyjä liikuntayrityksiä, joissa 

OAJ Joensuun jäsenet aktiivisesti urheilevat ja edistävät kokonaisvaltaista 

hyvinvointiaan. Jäsenet saavat valituissa liikuntayrityksissä jäsenkorttiaan 

näyttämällä sovitun summan alennusta liikunta-aktiviteetin maksusta. Jäsenet 

voivat käyttää tukea haluamassaan paikassa itselleen sopivana ajankohtana. 

Tukea sai vuonna 2022 helmikuun alusta alkaen seuraavissa liikuntapaikoissa:  

• BB-Gym,  

• Animotion kevät 2022, tilalla syksyllä 2022 TFW Joensuu 

• CrossFit- paja,  

• Energyn toimipisteet keskusta, Rantakylä sekä Ylämylly, 

• Fittari, 

• Forever,  

• Kuntokeidas,  

• Kuntokikka  

• LadyLine 

• ISLOn kuntosali kevät 2022 

Tuki oli 10 e/jäsen/kk kausi- tai sarjalippua ostettaessa. 

Toimikunta muutti vuoden 2022 aikana budjetin käyttöä. Kuntosalien tukea 

kohdennettiin tarkemmin käyttöasteen mukaan. Kuntosaleista vapautuneita 

euroja kohdennettiin järjestämällä jäsenistölle tapahtumia ja tempauksia. 

Toukokuussa 2022 järjestettiin Kuhasalon kierros, marraskuussa 2022 

hyvinvointi-ilta yhteistyössä ISLOn kanssa. Kuhunkin tapahtumaan osallistujia oli 

20-30. Joulukuussa 10 jäsentä kävi katsomassa Hurmoksen peliä Urheilutalolla 

ja järjestettiin jouluiset liikunta-arpajaiset. 250 OAJ Joensuun jäsentä osallistui 

arpajaisiin. 



Toimikaudella 2022 jaettiin työyhteisöille sporttitukea 130e/työyhteisö. Jokainen 

tukea saanut koulu voi käyttää sporttirahan haluamallaan tavalla, yhteiseen 

liikunnalliseen toimintaan. Sporttituen hakuaika oli 25.1.-15.2.2022. Hakemuksia 

tuli 30. Arvonnassa sporttirahatukea sai 13 työyhteisöä. Tukea saivat seuraavat 

työyhteisöt: 

• Mansikat ryhmä/Mutalan päiväkoti 

• Lyseon peruskoulu 

• Reijolan koulu 

• Karhumäen koulun positiimi 

• Tuulikanteleen päiväkoti 

• Pielisjoen koulu 

• Pyhäselän koulu 

• Suhmuran koulu 

• Pataluodon koulu 

• Kaislan päiväkoti 

• Äkkiväärän päiväkoti 

• Tulliportin normaalikoulu 1-6 

• Rantakylän normaalikoulu 

Toimikunnan jäsenet vuonna 2022: 

Jaakko Väisänen, liikuntatoimikunnan puheenjohtaja 
Mikko Kiiski, liikuntatoimikunnan jäsen 
Kari Litja, liikuntatoimikunnan jäsen  
Anu Tiippana, liikuntatoimikunnan jäsen syyskuusta 2022-- 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2022 , KOULUTUSTOIMIKUNTA  
 
Jäsenet: Hanna-Kaisa Malinen  (pj), Sari Elokivi, Jenna Sivonen ja Sanni-Kaisa Martikainen  
   
TOIMINTAKERTOMUS   
 
Koulutustoimikunnan tehtävä oli järjestää jäsenistölle koulutusta vuoden 2022 aikana. 
Koulutukset toteutettiin puheenjohtajiston ehdotusten mukaisesti. Kaikki suunnitellut 
koulutukset toteutuivat ja osallistujajoukko oli tänä vuonna ilahduttavan suuri. 
 
Toteutuneita koulutuksia olivat koulutus- ja keskusteluilta määräaikaisessa virkasuhteessa 
työskenteleville (3.5.2022) yhteysopettajailta (4.10.2022) ja palkkakuittikoulutus 
(25.10.2022).   



 Edunvalvontatoimikunnan toimintakertomus 2022 
  

Edunvalvontatoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla mietittiin hyviä 
toimintamalleja ja käytännön työskentelyä. Edunvalvontatoimikunta julkaisi kuvan 
sekä lyhyen esittelyn paikallisyhdistyksen Facebook-sivuilla. Sovittiin, että jokainen 
ryhmän jäsen tarkistaa ennen paikallisyhdistyksen kokousta omaan alaan liittyvät 
Joensuun kaupungin valtuuston. koulutuslautakunnan ja hallituksen käsittelyssä 
olevat asiat sekä seuraa opetusalan ajankohtaista keskustelua somekanavilla sekä 
OAJ:n viestintää ja uutisia sekä yleistä koulutuspoliittista keskustelua. Toimikunnalla 
on Whatsap-ryhmä.   
 
Toimikunnan jäseninä olivat Sari Joenväärä, Riitta Rauma, Henna Hulmi ja Tanja 
Nilsen.  
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