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Vuosi 2016 jätti paljon muistoja:
jäsenkoulutus- ja infoilllat, nopeja kope-koulutus, toimijoiden
koulutus, menestyksekäs OAJ
E-K 5 vuotta -juhla sekä tietenkin
OAJ on The Road -kiertue Lappeenrannassa. Kuvat kertovat...

ALUEASIAMIES

V

uoden 2016 julkisuudessa näkyvin OAJ:n
jäsenten sopimuksiin ja palkkaukseen
liittyvä tapahtuma on ollut kilpailukykysopimuksen allekirjoittaminen. Tämä oli
vaihtoehto maan hallituksen kaavailemalle pakkolakipaketille, jonka ehdot olisivat
olleet jo lähtökohtaisestikin huonommat
kuin nyt saavutetun kiky-sopimuksen. Keskeisintä kiky:ssa on työntekijöiden työajan
lisääminen palkkaa nostamatta sekä valtion ja kunta-alan opettajia ja lastentarhanopettajia koskeva lomarahan leikkaaminen 30 prosentilla. Lisäksi palkkoja ei
tulla korottamaan sopimuskauden aikana.

K

yseinen sopimus syntyi tavoitteena
parantaa työllisyyttä ja erityisesti kohentaa taloutta, jossa nyt näkyykin lievää
piristymistä. Tässä yhteydessä on hyvä
muistaa, että ennen kikyä työ- ja kasvusopimuksessa oli jo sovittu palkansaajille
tulevat palkankorotukset vuosiksi eteenpäin lähelle nollaa. Myös eläkeuudistuksessa ay-liike on tehnyt isoja myönnytyksiä.

J

ärjestäytyneet palkansaajat ovat siis kokonaisuudessan joustaneet paljon, mutta
silti samaan aikaan julkisuudessa esitetään
erittäin kriittisiä kannanottoja järjestäytymistä sekä sopimusten yleissitovuutta vastaan asenteella ”ay-liike vaarantaa koko
hyvinvointiyhteiskunnan
olemassaolon.”

T

ällaisessa yhteiskunnallisen keskustelun paineessa meillä
OAJ:n jäsenillä lienee
paikallaan
muistuttaa itsellemme, että
järjestäytyneisyyden
avulla on Suomessa
palkkataso pystytty
sopimaan inhimillisesti katsottunua sellaiselle järkevälle tasolle,
joka on on rakentanut
ja on rakentamassa
suomalaista yhteiskuntaa. Sekä työolot
että palkkasaatavat
pystytään myös tämän
järjestelmän
avulla
Eni ja ”Vuoden
pitämään tietyllä tasol- Puhe” - OAJ Eteläla. Näkökulmien avarta- Karjala 5 vuotta
miseksi kannattaa tehdä -juhlassa Kehruuvertailua maihin, joissa
huoneella.
työntekijä ei voi neuvotella asemastaan: miltä näyttävätkään työolot esimerkiksi Intiassa tai Meksikossa?

O

AJ tekee nyt ja jatkossa työtä jäsentensä
etujen rakentamiseksi ja valvomiseksi – ja
sitä kautta koko suomalaisen yhteiskunnan
yhteiseksi hyväksi niin valtakunnallisella, alueellisella että paikallistasollakin. Tervetuloa
mukaan OAJ Etelä-Karjalan toimintaan!
		
Eni Vitikainen, alueasiamies
			OAJ Etelä-Karjala
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Tehotriomme
alueasiamies
Eni Vitikainen,
puheenjohtaja
Tytti Kiiski ja varapuheenjohtaja
Sanna Kettunen
juhlien jälkeen
väsyneinä, mutta
pirteinä. - Mitä
kuvissa tapahtuu?
Kuvat tekstit myös
kotisivuilla:

Tiedotteen sivuilla
näette OAJ:n Suomen
juhlavuoden logot. Tässä
logossa on mukana kuvittaja Minna Mäkipään
suunnittelema
”valokasvi”.

oajetelakarjala.fi

OAJ
toimii!
Teemme
yhdessä!
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Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto
(LUT) ovat tehneet tiivistyvästi yhteistyötä syksystä 2011 alkaen sen jälkeen,
Finland
kun Saimia muutti Skinnarilan kampukselle. Syksyllä 2016 Etelä-Karjalan kunnat
päättivät myydä Saimaan ammattikorkeakoulun osakkeensa LUT:lle sekä perustaa LUT-konsernin. Nyt kun kaikki kunnat ovat tehneet päätöksensä, on päästy
Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
konkreettisesti rakentamaan LUT-konsernia, johon aikoo liittyä myös Lahden
Kannelkatu 2 C 26
ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut toimivat konsernissa omina osake53100 LAPPEENRANTA
Puheenjohtaja Tytti Kiiski
yhtiöinään, joilla on omat hallitukset ja oma johto, yliopisto on ”isäntä”, jolla on
puheenjohtaja@oajetelakarjala.fi
oma profiilinsa ja omat tutkinnot. Eli Saimia tulee jatkossakin olemaan itsenäiVarapj. Sanna Kettunen
nen osakeyhtiö ja LUT julkisoikeudellinen yliopisto ja tutkintojen sekoittamista ei
sanna.kettunen@edusampo.fi
konsernin rakentaminen tarkoita, niin kauan kuin molemmilla on oma lainsääSihteeri Sari Karhunen
däntönsä ja Suomessa on ns. duaalimalli.
sihteeri@oajetelakarjala.fi
Konsernin rakentamisessa on nyt 1. vaihe, joka päättyy toukokuun loTaloudenhoitaja Jari Hirvirinne
pussa ja jossa suunnitellaan konsernin isot linjat. Suunnittelutyötä tehdään 4
taloudenhoitaja@oajetelakarjala.fi
työryhmässä (konsernistrategia, hallintomalli ja johtosäännöt, henkilöstö muuAlueasiamies Eni Vitikainen
toksessa ja infrastruktuuri). Lisäksi on neuvottelukunta, johon kuuluvat molem+358 45 865 5365
pien organisaatioiden johto ja luottamusmiehet ja jolle raportoidaan työryhmien
alueasiamies@oajetelakarjala.fi
työtä ja tuotoksia. Työryhmät valmistelevat ehdotukset korkeakoulujen johdolEtelä-Karjalan OAJ-valtuutetut:
le. Päätökset tekevät rehtorit ja hallitukset ja niitä odotetaan kevään aikana.
Tytti Kiiski, Lappeenranta
Konsernia rakennettaessa on tunnistettu, että avoin tiedottaminen työryhmien
Anne Rousku, Lemi
käsittelemistä asioista ja niiden etenemisestä on tärkeää ja siihen on kiinnitetty
Anneli Ahvonen, Lappeenranta
huomiota, mm. molempien talojen introissa on LUT-konsernille oma alue ja konsernin asioista kerrotaan säännöllisesti konsernitiedotteissa. On myös yhteisiä
Alueyhdistyksen jaostot:
rehtorien vetämiä keskustelutilaisuuksia sekä kaikille avoimia konsernikahviloita,
YSI (yleissivistävät opettajat)
joissa voi kysyä mieltä vaivaavista asioista.
LTOL -jaosto (varhaiskasvatus)
Korkeakoulujen johto on tehnyt linjauksen, että tukipalveluita johdetaan
AMO -jaosto (ammatilliset op.)
konsernissa yhtenä kokonaisuutena, mutta miten se tehdään, on auki ja vaihtoYLL -jaosto (yliopisto)
Musiikkioppilaitosjaosto
ehtojen tarkastelut ovat kesken. 2. vaiheessa päästään ehkä konkreettisemmin
tästä puhumaan. Nyt konkreettinen yhteistyön asia on kielten opetuksen keskittäminen yhteiseen kielikeskukseen, joka aloitti toimintansa helmikuun alussa ja joka on Saimian alla. Kielten
opetuksen järjestelyt ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja vasta ajan kanssa nähdään oliko tämä hyvä järjestely. Yliopiston puolelta siirtyneillä opettajilla on ollut
huolta opetuksen laadun säilymisestä sekä opetuksen
määrän lisääntymisestä.
Konsernia rakennettaessa on meillä työntekijöillä ollut huolta ns. julkisen sektorin lisäeläketurvan säilymisestä. Julkisen sektorin palveluksessa työskennelleille
on aiemmin karttunut vähän yksityistä sektoria parempi
eläketurva, jos on ollut töissä ennen v. -93. Tämän lisäeläkkeen saa, jos on Kevan jäsenyhteisön palveluksessa henkilökohtaiseen tai ammatilliseen eläkeikäänsä
saakka, mutta nyt LUT-konsernissa työnantajan eläkevakuutusyhtiö olisi muuttunut ja lisäeläke mahdollisesti
kadonnut. Nyt kuitenkin on eduskuntaan menossa lakimuutos, joka oikeuttaisi ammattikorkeakouluosakeyhtiöt
pysymään Kevan jäsenyhteisöinä riippumatta
”Ammatilliset”. Jutun kirjoittaja Saimian pääluottamusmies
niiden omistussuhteissa tapahtuvista muutokssta. Laki
Marita Pirkka (edessä vasemmalla), takana (vas.) Sampon
on esitetty tulemaan voimaan 1.5.2017 ja se olisi
pääluottamusmies Sanna Kettunen (alueen varapj.) vieresmääräaikaisena voimassa 31.12.2025 asti.
sään Etelä-Karjalan ammatillisen py:n pj. Anneli Ahvonen.
Marita Pirkka, Saimian pääluottamusmies
Etuoikealla yhdistyksemme taloudenhoitaja Jari Hirvirinne.

Tervehdys OAJ Etelä-Karjalan väki!

O

n taas vuosittaisen jäsentiedotteen aika ja puheenjohtajankin pitäisi saada sanoja paperille. Mikäs aurinkoisessa aamussa on naputella tekstiä näin seitsemännen
toimintavuoden alkutaipaleella.
Aika kuluu tosi nopeasti, yhdistyksemme on jo ”esikouluvaiheessa”.

E

dellinen kuudes vuosi oli tapahtumarikas (kaikki tapahtumat löytyvät toimintakertomuksestamme) ja väkeä
saatiin mukavasti liikkeelle. Voice massage – ilta ja jäsenilta pakkolaki-infoineen vetivät runsaasti jäsenistöä paikalle
heti alkuvuonna, ensimmäinen alueemme jatkonopekin oli
maaliskuussa. Ja syksyllä sitten tapahtuikin, mm. juhlittiin
OAJ E-K:n viittä toimintavuotta n. 200 henkilön kanssa Kehruuhuoneella, oli toinen KOPE-koulutus ja vielä OAJ on the
Road. Kiitokset kaikille tapahtumissamme mukana olleille,
mukavia muistoja jäi tuleville vuosillekin.

M
Taitto ja kuvat: Tiedottaja Mikko Kauppinen Paino: Joutsen Paino Oy, 2017

LUT - Saimia yhteistyöstä - ajankohtaista LUT -konsernista

itä tulevaisuudessa? Olemme tehneet uuden toimintasuunnitelmamme OAJ:n toimintasuunnitelman
pohjalta kahden vuoden ajalle. Tälle vuodelle on ainakin
tulossa jäsenistön hyvinvointipäivä, jatkonope, luento/keskustelu-tilaisuuksia sekä jäseniltoja vierailijoineen. Seuraa
ilmoittelua jäsensivuillamme
OAJ Etelä-Karjalan
YSI-porukkaa (vasemmalta) Anne
Rousku, Jirka Korhonen, Tytti Kiiski,
Sari Karhunen
vierellään Jaana
Burman. Jaana
aloitti alueemme
suurimman paikallisyhdistyksen OAJ
Lappeenrannan
puheenjohtajana
elokuun 2016
alusta. Sitten vielä
oikealla Markku
Ranta ja reunassa
Mikko Pajunen.

www.oajetelakarjala.fi ja ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin.
Jos olet Facebookissa niin käy ”tykkäämässä” sivuistamme.
Myös työpaikkojen yhteysopettajat tiedottavat tilaisuuksistamme.
Toivon että näemme seuraavan kerran 20.4.2017
Imatran kylpylällä vuosikokouksessa. Kokouksen aluksi on
mahdollisuus vannoa Comeniuksen vala (siihen on kirjattu
opettajan ammattietiikan keskeiset periaatteet). Kokouksessa valitaan myös puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Tervetuloa!
Aurinkoista ja aktiivista kevättä

Tytti Kiiski, puheenjohtaja
OAJ Etelä-Karjala

Tytti Kiiski (kuvassa kolmas vasemmalta) on
vetänyt alueyhdistystä
puheenjohtajana jo
kuusi vuotta - aina yhdistyksen perustamisesta
lähtien.

V

UOSIKOKOUS kaikille jäsenille on
torstaina 20.4.2017 klo
18.00 Imatran kylpylän
Ukonniemi kabinetissa. Ilmoittaudu oman
yhdistyksesi kautta.
Ruokailemme yhdessä
klo 16.45 alkaen. Tervetuloa!

S

yyskuussa 16.9. järjestetään Suomi100v
–teemalla ”Hyvinvointija edunvalvontapäivä”
koko jäsenistölle.

www.oajetelakarjala.fi

OAJ Etelä-Karjalan jäsenmäärä 1.1.2017 oli
2067 jäsentä. - Yhdessä
olemme enemmän!

