ALUEASIAMIES ANU POHJAMO

Vaikuttamisen paikka

V

uosi 2015 on alkanut kiireisesti. Valtakunnallisesti opetusalaa koskevia
tärkeitä päätöksiä on tehty ja yritetty tehdä. Opetus- ja kasvatusalalla
säästöt on sana, joka vilahtelee kaikessa keskustelussa. Toisen asteen koulutuksen rahoitusleikkaukset ja opetuksen järjestämislupien hakuohjeet
varmistuivat, mutta varhaiskasvatuslakiluonnos riittämättömine muutoksineen aiheuttaa vielä ylimääräisiä sydämentykytyksiä ennen tämän tekstin
painoon menoa.

N

iin OAJ:n kuin OAJ Etelä-Karjalankin yksi tärkeimmistä tehtävistä
on olla yhteydessä koulutuksen järjestäjiin, koulutuksesta päättäviin henkilöihin niin kunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla sekä muihin
opetusalan sidosryhmiin. Tämän vuoden eduskuntavaalien teemaksi on
nostettu koulutusvaalit. Kansanedustajaehdokkaille järjestetään erilaisia
mahdollisuuksia tutustua OAJ:n esiinnostamiin keskeisiin teemoihin, mutta
vaikuttamisen paikka on vaalien jälkeenkin, jotta seuraavan eduskunnan
nelivuotiskauden aikana tehtäisiin hyviä ratkaisuja.

P

aikallisyhdistysten aktiivien koulutus
5.2.2015 Hotelli Lappee

O

AJ Etelä-Karjalan paikallisyhdistyksille järjestämässä tilaisuudessa oli
paikalla 50 yhdistysten edustajaa. Pääsimme testaamaan Hotelli Lappeen uudistetut kokoustilat ja nauttimaan myös iltapalaa ennen koulutuksen alkua. Aiheena oli koulutusten järjestäminen alueella, OAJ Etelä-Karjalan tuki erilaisiin tilaisuuksiin sekä tulevat koulutukset. Ennen koulutusta
kerättiin yhdistyksistä tietoa mm. erilaisiin tapahtumiin osallistuneiden
määristä sekä koulutusten aiheista kyselyllä. Lisäksi illan aikana ideoitiin
keinoja, joilla jäseniä saataisiin enemmän mukaan paikallisyhdistysten
tapahtumiin.

I

tse olen reilun kolmen viimeisen vuoden aikana päässyt tekemään työtä
tärkeiden asioiden puolesta. OAJ:n alueyhdistykset ovat luoneet oman
verkostonsa, jonka avulla on jaettu ajankohtaista tietoa alueilla tapahtuvista asioista ja saatu tukea toiminnan kehittämisessä. Tutustuminen eri
valtakunnallisten järjestöjen ja OAJ:n toimiston asiantuntijoihin on tuonut
uusia näkökulmia myös paikallisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi yhteydenpidosta koulutuksesta päättäviin henkilöihin on muodostunut hyviä
käytänteitä.

A

lueasiamiehen kausi loppuu heinäkuussa. Vaikuttamisen paikka on
avoinna. Toivotan uudelle OAJ Etelä-Karjalan alueasiamiehelle avointa
mieltä uusien asioiden oppimiseen ja rohkeutta tehdä työtä omalla tavalla. Minä kiitän ja kumarran. Näemme varmasti jatkossakin erilaisissa
tilaisuuksissa.
Kuvat vasemmalla: OAJ on The Road -tapahtuma, vas. alakulmasta: hallitus suunnittelee, alueasiamies Anu Pohjamo (vas.) pj. Tytti Kiiskin kanssa, keskikuvassa hallitus esittäytyy. Kaikki oikeanpuoleiset kuvat ovat muistoja Repoveden syysretkeltä.

Vaikuta! Tee päätöksiä! Virkistäydy! 			
Osallistu OAJ Etelä-Karjalan toimintaan!

V

UOSIKOKOUS kaikille jäsenille on maanantaina 20.4.2015 klo 18. Ilmoittautuminen tapahtuu oman yhdistyksen sihteerin kautta. Kokous
alkaa ruokailulla klo 17 alkaen. Katso lisää kotisivuilta.

L
N
K

astentarhanopettajien edunvalvontakoulutus järjestetään 14.4.2015.
Lisää nettisivuilla. Ilmoittautumisaika päättyy jo 27.3. Pidä kiirettä!
ope2 -koulutus (NOPE = nuori opettaja) 18.-19.4.2015. Koulutukseen
voivat osallistua NOPE1 kurssin käyneet. Tarkemmin nettisivuilla.

Puheenjohtaja Tytti Kiiski
tytti.kiiski@opettaja.fi

ope -koulutus (KOPE = kokenut opettaja) 12.-13.9.2015. Ilmoittautuminen kotisivuille tulevalla lomakkeella.

Hallituksen ja jaostojen kokoonpanot, jäsenyhdistysten yhteystiedot ja
paljon tietoa toiminnasta löytyy uudistetuilta kotisivuiltamme

Muistakaa myös hakea alueyhdistykseltä avustusta omiin jäsentapahtumiinne. Avustuslomakkeen ja ohjeet voi ladata kotisivuilta.
OAJ Etelä-Karjalassa on jäseniä yli 2100. Vanhoilla Osallistu oman
yhdistyksesi ja
nettisivuillamme vierailtiin yli 35000 kertaa ja uusillakin sivuilla on käyty jo lähes 2000 kertaa.
OAJ Etelä-Karjalan

5.10. Maailman
opettajien päivä
• koulutuspäivä
• 12.-13.9. KOPE
= Kokenut
opettaja
-koulutus
Toiminnan
suunnitteluseminaari
• hallitus ja
jaostot
yhdessä
(elokuu)

24.1. Educa
messumatka

Alueasiamies Anu Pohjamo
+358 45 865 5365
anu.pohjamo@opettaja.fi
Etelä-Karjalan OAJ-valtuutetut:
Tytti Kiiski, Lappeenranta
Anne Rousku, Lemi
Anneli Ahvonen, Lappeenranta
Alueyhdistyksen jaostot:
YSI (yleissivistävät opettajat)
LTOL -jaosto (varhaiskasvatus)
AMO -jaosto (ammatilliset op.)
YLL -jaosto (yliopisto)
Musiikkioppilaitosjaosto

KOULUTUKSIA

VUOSITAPAHTUMAT
2015
20.4. VARSINAINEN KOKOUS
(kaikille jäsenille)
• valitaan hallitus ja käsitellään
• vuosikertomus ja tilinpäätös
• toimintasuunnitelma ja
talousarvio

Tervehdys OAJ:n Etelä-Karjalan
alueyhdistyksen jäsen!

• 5.2. Alueellinen
koulutusvalmiustilaisuus
• 4.3. Ammatillinen
vaikuttamisilta
• 20.3. Motoriikan
haasteet oppimisessa
• 21.3. Eduskuntavaalitilaisuus (Mikkeli)
• 14.4. Lastentarhan
opettajien
edunvalvontakoulutus
• 18.-19.4. NOPE2
(Nuori opettaja
-koulutus, osa 2)

Taitto ja kuvat: Tiedottaja Mikko Kauppinen Paino: Joutsen Paino Oy, 2015

Paljon onkin tapahtunut: syksyllä vietettiin Imatralla OAJ on the Road -päivää ja lokakuussa reippailtiin Repoveden kansallispuistossa. Tammikuussa
2015 matkustettiin Educa -messuille. Edunvalvonta- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä tulevaisuudessa pohdittiin yhdessä helmikuussa. Maaliskuussa haastateltiin kansanedustajaehdokkaita Mikkelissä. Tervetuloa
mukaan aina kun tapahtuu!

toimintaan!

Varapj. Sanna Kettunen
sanna.kettunen@edusampo.fi
Sihteeri Sari Karhunen
sari.karhunen@pp1.inet.fi

www.oajetelakarjala.fi

Vuosiympyrästä löytyvät tärkeimmät tapahtumat:

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
Kannelkatu 2 C 26
53100 LAPPEENRANTA

On taas se aika vuodesta, jolloin lähestymme teitä
kevättiedotteellamme.
Vuoden ajan tapahtumista nostettakoon esiin
syyskuun OAJ on the Road -tapahtumamme Imatralla,
aapiskukkokin vieraili sekä katutapahtumassa että illalla
eduskuntavaaliehdokkaiden keskustelutilaisuudessa. Aiheena tapahtumassamme oli koulutus ja sen tulevaisuus.
Repoveden kauniiseen vaellusalueeseen tutustuttiin lokakuun alussa. Ja tammikuussa matkasimme kahden bussin
kyydeissä Educaankin.
Tiedottamisessamme tapahtuu koko ajan uudistumista. Aloitimme kotisivuistamme www.oajetelakarjala.
fi, kannattaa käydä katsomassa tapahtumamme sieltä.
Olemme lisänneet tiedottamista myös sosiaalisen median
kautta eli meidät löytää myös facebookista hakusanalla
OAJ Etelä-Karjala, käykäähän tykkäämässä sivuistamme
niin saatte tiedon esim. koulutuksistamme ensimmäisten joukossa. Perinteisestä ilmoittelumuodostamme eli
työpisteiden yhteyshenkilöiden kautta tulevasta sähköpostijakelusta emme luovu vaan tiedotuksemme löytyvät
edelleen ilmoitustauluilta.
OAJ on antanut ohjeet minkä tyyppistä koulutusta
paikallis-, alue- ja valtakunnallisesti tulisi järjestää. Koska
alueellamme on hyvinkin erikokoisia paikallisyhdistyksiä
olemme ottaneet yhdistyksemme mukaan suunnittelemaan tulevia tapahtumia ja koulutuksia. Koulutusta suunnataan tänä vuonna ainakin huhtikuussa jatko-NOPEN
muodossa nuorille opettajille (kutsukoulutus NOPE1:n
edellisvuosina käyneille) sekä KOPE-kurssin muodossa
kokeneille opettajille syksyllä (tähän koulutukseen haetaan, joten seuratkaa tiedotteluamme). Nämä ovat jo kalenteriin kirjattuna, uusista koulutuksista ja tapahtumista
tiedottelemme jäseniämme.
Alueyhdistyksen toimintaan kuuluu myös taustavaikuttaminen: syksyllä tapasimme kuntien koulutuksesta
vastaavia päättäjiä aiheena mm. uuden opiskeluhuoltolain
vaikutukset koulun arkeen. Samankaltainen tilaisuus järjestettiin maaliskuun alussa ammattiopiston päättäjille.
Kutsu tilaisuuksiin on myöskin lähtenyt kansanedustaja-

ehdokkaille. Puheenjohtajan ja alueasiamiehen tehtäviin
kuuluu yhteydenpito Etelä-Karjalan kansanedustajiin. Ja
Koulut kuntoon -vaikuttajatapaamisia paikallisyhdistykset
ovat järjestäneet omille päättäjilleen, näihin tilaisuuksiin
yhdistykset ovat saaneet rahallista tukea alueyhdistykseltä.
Eduskuntavaalit ovat tämän kevään puheenaihe, järjestämme yhdessä Kaakkois-Suomen vaalialueen muiden
alueyhdistyksien kanssa yhteisen vaalitapahtuman Mikkelissä kauppakeskus Stellassa. Sinne matkataan yhteisen
bussin kyydissä lauantaina 21.3.15. Vuosikokoukseen
toivon runsaslukuista osallistujamäärää ja päivämäärähän
on 20.4.15. Molemmista tilaisuuksista tarkemmat tiedot
kotisivuiltamme.
Ikävämpi asia tänä vuonna on, että kesän jälkeen joudumme luopumaan alueemme alueasiamiehestä Anu
Pohjamosta. Mielenkiintoinen näköalapaikka odottaa
uutta tekijää. Kiitokset Anulle vahvojen ”latupohjien” tallaamisesta!
Aurinkoista ja energistä kevättä kaikille!
Tytti Kiiski, OAJ Etelä-Karjalan puheenjohtaja
Kuvassa puheenjohtaja Tytti Kiiski (vasemmalla) ja alueasiamies
Anu Pohjamo aurinkoisena syyskuisena päivänä Imatralla
OAJ on The Road -tapahtumassa Aapiskukkoakin tapaamassa.

