Etelä-Karjala
tää hakea, niin epäoikeudenmukaisuuden
kokemus synnyttänee myös ay-liikkeessä
rivien tiivistymistä ja jäsenissä yhä enenevää halua pitää omista eduistaan huoli.

ALUEASIAMIES

V

astaanotin elokuun 2015 alusta tehtävän OAJ Etelä-Karjalan alueasiamiehenä. Työ on tarjonnut jatkuvia haasteita ja
suuren vaikuttamisen paikan. Työkentän
kaikkinainen laajuus on avautunut kuukausi kuukaudelta avarammaksi, ja avautuu edelleen. On ilo saada työskennellä
osaavassa seurassa ja oppia koko ajan uutta; ja kuitenkin samaan aikaan luovuttaa
omaa osaamistaan yhteisen hyvän eteen.

S
Ylin kuva: Alueasiamies Eni
Vitikainen. Keskellä puheenjohtaja Tytti
Kiiski varapuheenjohtaja Sanna Kettusen
(vas.) kanssa Tirvan koskella. Alakuvassa
Flashmop -tapahtuma MOP-päivänä 5.10.
Isokristiinassa Lappeenrannassa.

yksy 2015 ja alkuvuosi 2016 ovat olleet
vilkkaita. Akava, SAK:n ja STKK:n liittojen ja järjestöjen mielenilmaus sopimusoikeuden puolesta herätteli ammattiyhdistyskenttää eri tavalla kuin viime vuosina
on totuttu. Maan hallituksen pakkolakipakettiin liittyvät neuvottelut ja linjaukset
matalapalkkaisten naisten työehtojen heikennyksiin ovat pitäneet kiireisenä. Myös
varhaiskasvatuksen lakimuutokset ja
niihin liittyviin kuntakohtaiset päätökset
ovat työllistäneet. Jos näistä positiivista pi-

Päätöksentekoa, vaikuttamista, koulutusta, osallistumista, yhdessä oloa, virkistäytymistä!

H

aasteet eivät alueellisestikaan tule
loppumaan. Esissä tulee tavalla tai
toisella, – lyhyemmässä tai pidemmässä juoksussa – , olemaan koulutuksen
järjestäminen ja siihen liittyvä rahoitus
suunnitteilla olevan itsehallintoalueen sisällä. Ajan trendinä näyttää olevan kaikkinainen tiivistäminen ja muutos. Suurten
muutosten ja siihen liittyvän keskustelun
keskellä OAJ:läisen näkemyksen esillä
pitäminen on entistäkin tärkeämpää.

Y

hteistyössä OAJ:n toimiston väen,
OAJ:n hallituksen ja aluetoimijoiden
kanssa on onnistuttu edelleen luomaan
erilaisia verkostoja, ja useissa paikallisyhdistyksissä olen saanut käydä avaamassa
ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. Tällaiseen jäsenistön kohtaamiseen
suhtaudun erityisellä ilolla. Tervemenoa siis ottamaan yhteyttä jatkossakin!

Eni Vitikainen

Alueasiamies
OAJ Etelä-Karjala

Tule tapaamaan kollegoja, vaihtamaan tietoja ja taitoja, tekemään yhdessä.- Olet tervetullut!

Vuosi on mennyt: MOP-päivä, KOPE-koulutus, toimiva
yhdistyksen hallitus -koulutus, äänenhuoltokoulutus,
aktiivien koulutusmatka.
Alakuvassa virkeä hallitus
joulutäpinöissään.

V

Yhteystiedot, hallituksen ja jaostojen kokoonpanot, tietoa jäsenyhdistyksistä sekä viimeisimmät tapahtumatiedot voi käydä lukemassa koti
sivuillamme

www.oajetelakarjala.fi -

Ne ovat avoinna ”24/7”.

Muista myös www.facebook.com/oajetelakarjala
Jäsenyhdistykset voivat hakea alueyhdistykseltä avustusta tapahtumiinsa.
Avustuslomake ja täyttöohjeet saa kotisivuilta.
OAJ Etelä-Karjalan jäsenmäärä 1.1.2016 oli 2103.

Osallistu
alue
yhdistyksesi
toimintaan!

Yhdessä olemme enemmän!

MIKÄ ON VARHAISKASVATUS -JAOSTO?

J

Mainoskuva

aosto toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmänä koko Etelä-Karjalan
alueella. Edustettuina ovat niin varhaiskasvatuksen ylin johto sekä lastentarhanopettajat varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Toiminnassamme on
vahvasti mukana varhaiskasvatuksen edunvalvontaan liittyvät asiat tiiviissä
yhteistyössä luottamusmiesten kanssa. Uuden varhaiskasvatuslain myötä
opettajuuden ja pedagogiikan vahvistaminen ovat tärkeimpiä toiminnan
lähtökohtia. Jaoston tämän vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu syksyllä
järjestettävä jäsenilta, jossa päästään tapaamaan LTOL:n puheenjohtajaa.

Etelä-Karjala

Puheenjohtaja Tytti Kiiski
puheenjohtaja@oajetelakarjala.fi
Varapj. Sanna Kettunen
sanna.kettunen@edusampo.fi

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

Sihteeri Sari Karhunen
sihteeri@oajetelakarjala.fi
Taloudenhoitaja Jari Hirvirinne
taloudenhoitaja@oajetelakarjala.fi

O

len viime aikoina mietiskellyt onko viisi vuotta lyhyt vai
pitkä aika? Niin kauan on nimittäin kulunut siitä, kun aloitimme OAJ:n Etelä-Karjalan alueyhdistyksen virallisen toiminnan. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä n. 2100 henkilöä
joten olemme Suomen toiseksi pienin alueyhdistys. Omalla
alueellamme kaikki OAJ:n jäsenet kuuluvat tähän yhdistykseen enimmäkseen suoraan paikallisyhdistysten jäseninä,
mutta meillä on myös jäseniä joilla ei ole paikallisyhdistystä.

Alueasiamies Eni Vitikainen
+358 45 865 5365
alueasiamies@oajetelakarjala.fi
Etelä-Karjalan OAJ-valtuutetut:
Tytti Kiiski, Lappeenranta
Anne Rousku, Lemi
Anneli Ahvonen, Lappeenranta

V

iime vuonna OAJ:lta tuli ohjeita jäsenistölle suunnattujen koulutusten järjestämisestä, osa koulutuksista
tuli alueyhdistyksien ja osa paikallisyhdistyksien tehtäväksi. Aloitimme siis yhteissuunnittelun paikallisyhdistyksien
kanssa, tuloksia poimitaan tulevien vuosien varrella. Ensimmäisen kerran OAJ myös haluaa tietää millaista koulutusta
alueellamme on tehty ja millaisia suunnitelmia on tulevalle kaudelle tehdään, kyselyt ovat parhaillaan käynnissä.

Alueyhdistyksen jaostot:
YSI (yleissivistävät opettajat)
LTOL -jaosto (varhaiskasvatus)
AMO -jaosto (ammatilliset op.)
YLL -jaosto (yliopisto)
Musiikkioppilaitosjaosto

Alarivi vas. Sanna Kolhonen (Taipalsaari / pohjoinen alue),
Minna Nevalainen-Haapala (Lemi / läntinen alue).
Ylärivi vas. Tuija Voutilainen (Imatra), Marja Vaahtoluoto
OAJ Etelä-Karjalan hallituksen ja jaostojen jäseniä kävi kesäkuussa
(Lappeenranta / pääluottamusmies), Sari Kokkonen
koulutusmatkalla Irlannissa. Dublinin Trinity Collegen piha-au(Parikkala / itäinen alue) ja Meri Tuunanen (Lappeen
kiolta löytyi otolliset puitteet ryhmäkuvan ottamiseksi, ja niinpä
ranta).
tiedottaja komensi ryhmän riviin. Päästäkseen mukaan tiedottaja
”liimasi” itsensä iloisen joukon jatkoksi (toinen oikealta).

P

yrimme uudistumaan myös tiedotuksemme parantamisella, tapahtumat löytyvät perinteisesti työpisteiden

Taitto ja kuvat: Tiedottaja Mikko Kauppinen Paino: Joutsen Paino Oy, 2016

aj on The Road -päivä tulee Lappeenrantaan. Merkitkää päivämääräksi
kalentereihinne keskiviikko 28.9.2016.

Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
Kannelkatu 2 C 26
53100 LAPPEENRANTA

2016

K
O

ope -koulutus on 17.-18.9.2016 (KOPE = kokenut opettaja) ja syksyksi
suunnittelemme nuorekkaan alueyhdistyksemme 5-vuotisjuhlia.

TIEDOTE

UOSIKOKOUS, johon kaikki jäsenet voivat osallistua pidetään maanantaina 18.4.2016 klo 18.00 Imatran kylpylässä. Ilmoittaudu oman yhdistyksen kautta. Ruokailemme yhdessä klo 16.45 alkaen.

ilmoitustaluilta ja kotisivuiltamme mutta myös facebookin kautta. Nyt on helpompi seurata mitä alueellamme ja
valtakunnallisesti on tapahtunut ja tulee tapahtumaan.

V

iime vuonna jatkoimme vaikuttamista tapaamalla
koulutuksien järjestäjiä ja kansanedustajia. Myös paikallisyhdistyksien päättäjiin vaikuttamista tuettiin rahallisesti. Paikallistoimijoiden koulutusta lisättiin, jatkoa oli
ulkopuolisen kouluttajan voimin helmikuun alussa. Järjestimme ensimmäisen alueen KOPE-koulutuksen kokeneille opettajille ja MOP-päivä 5.10. oli tietenkin ohjelmassa.

T

apahtumia lupaan tällekin vuodelle, kannattaa siis
seurata kotisivuja tai facebookia. Äänenhuolto
koulutus ja OAJ:n jäsentilaisuus saivat jo jäsenistön
liikkeelle kiitettävästi. Maaliskuussa on alueen ensimmäinen Jatkonope-koulutus nuorille opettajille
ja syksylle on luvassa KOPE-koulutus uudelleen. Keskusteluilta väkivaltatilanteiden kohtaamisesta on
suunnitteilla ja yllätyksiäkin on luvassa, joten pidä
silmäsi ja korvasi auki. Ehkä juhlistamme tätä 5-vuotis
taivaltakin jollakin tavalla tämän vuoden aikana.
Olethan mukana!
Ja se viisi vuotta, lyhyt aika se on.

		
Suuntaviivat on vasta saatu merkittyä,
			
katsotaan mitä edessä löytyy.

Tytti Kiiski

puheenjohtaja
OAJ Etelä-Karjala

v
v
Alueyhdistyksen ”työpari”

Puheenjohtaja Tytti Kiiski (istumassa) vierellään
alueasiamies Eni Vitikainen yhteistä toiminta
strategian melodiaa ”soinnuttamassa” Neitsytniemen Kartanon flyygelin äärellä.

