Vuosi 2018 tuo mukanaan
vakiintuneen kaavan mukaiset jäsentilaisuudet.

“VUOSiKELLON matkassa”

Lisäksi järjestämme tapahtumia OAJ:n sekä jäsenten
toiveiden pohjalta. Kuvat kertovat
vuodesta 2017: jäsenkoulutus- ja
infoilllat, Nope- ja Kope-koulutus,
edunvalvontaristeily, MOP-juhla.

Alueen ”iskujoukko” alueasiamies Anu Pohjamo
(vas.), taloudenhoitaja Jari Hirvirinne, varapj. Tytti
Kiiski, puheenjohtaja Sanna Kettunen ja sihteeri Sari Karhunen. Toimijoista tehtävänsä jättää ”rahasalkun hoitaja”
Jari Hirvirinne. Tiedottaja Mikko Kauppinen siirtyy samoin
OSJ:n jäseneksi. — Levittäkää tietoa tapahtumistamme
somessa, tulkaa itse ja ottakaa kollegannekin mukaan!

EDUCA – koulutusja messumatka
2018 tammikuun
lopulla (myös 2019)

ALUEASIAMIES

A

lueasiamies edustaa kaikkia OAJ:n jäsenryhmiä Etelä-Karjalan alueella ja toimii yhdessä OAJ Etelä-Karjalan puheenjohtajan kanssa OAJ:n edustajana alueella.

OAJ
EteläKarjalan

A

lueasiamies toimii paikallisyhdistysten tukena sopimusedunvalvonnassa, yhteistoiminnassa, palkkausjärjestelmien kehittämisessä ja
koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Lisäksi alueasiamies yhdessä OAJ Etelä-Karjalan hallituksen
ja jaostojen kanssa tekee alueellista yhteistyötä.

O

AJ:n jäsenen lähin apu palkkaukseen
ja työehtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa on oman työpaikan luottamusmies.
Hän tuntee parhaiten paikalliset olosuhteet.

Hallitus ja jaostot
Pietarissa

VUOSIKELLO
2018

KOPE-koulutus

T

oimin kevään 2018 Eni Vitikaisen sijaisena.
Alueasiamiehen tavoittaa edelleenkin sähköpostitse alueasiamies@oajetelakarjala.fi ja puhelimitse 045 8655365.
Anu Pohjamo,alueasiamies
OAJ Etelä-Karjala

EDUNVALVONTARISTEILY

NOPE2
”jatkonope”
Holiday Club
Rauha 21.-22.4.

Hallitus ja jaostot järjestävät.
Lähde mukaan!

VARSINAINEN KOKOUS
• 24.4. Holiday Club Rauha (Tietoa
sopimuksista ja jäseneduista)
• Hallituksen valinta
• vuosikertomus ja tilinpäätös
• toimintasuunnitelma ja talousarvio
PALKITSEMISIA

KOULUTUSTA JA
SUUNNITTELUA

MOP-päivän iltajuhla
musiikkiopistolla.

Edunvalvontaristeily tehdään myös tänä vuonna!

L AUA N TA I N A 2 1 . 4 .

Syyskuu 2018
(22.-23.9.)

Hyvä seura, hyvä ruoka, napakat tietoiskut,
ajankohtaiskatsaus ja
tunnelma toivat ruusuja! Ajankohta oli myös
hyvä. - Hieman risuja
tuli ruoasta, tilanahtaudesta ja ohjelmajärjestyksestä. Eniten
häiritsi kuitenkin puheensorina ja hälinä
esitysten aikana. - Viilaamme särmät toiveidenne mukaan!

UUDEN JÄSENEN
TERVETULOPAKETTI

E

L

nnakkotieto Ammatillisesta reformista
on tullut hyvissä ajoin koulutuksen järjestäjille, mutta on silti ollut vaikea ihan
konkreettisesti miettiä mitä muutoksia se
tuo työhömme ja opiskelijalle. Nyt kun reformin mukainen toiminta on aloitettu, niin
on vieläkin asioita ja kysymyksiä mitä ei ole
tullut ajateltua aikaisemmin. Opiskelijan
valinnanvapauden ja joustavien polkujen
lisääntyminen on hyvä asia opiskelijan näkökulmasta, opettajalle se kyllä teettää lisätyötä opetuksen suunnittelun ja esim. työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelun
näkökulmasta. Toisaalta jos opiskelijalla on
mahdollisuus hankkia osaamista montaa eri
kautta, lisää se ehkä motivaatiota asioiden
opettelussa. Motivoituneen ja innostuneen
opiskelijan ohjaaminen on helpompaa.
Ammatillisen reformin mukanaan
tuomat rahoituksen leikkaukset näkyvät
opettajan työssä ryhmäkokojen suurenemisena, lähiopetustuntien vähentymisenä
ja konkreettisesti myös opettajien työpaikkojen vähentymisenä. Pienellä rahalla pitää
saada sama tai jopa parempi tulos. Opettajan vahvaa ammattitaitoa tarvitaan pedagogisessa suunnitellussa, jotta kaikki saavat
tarvitsemansa opin erilaisilla menetelmillä.
Monessa ammatillisessa tutkinnossa tutkintojen perusteet uudistuvat
vasta 1.8.2018 alkaen. Nyt teemme opetussuunnitelmatyötä uusille tutkinnon perusteille. Vaaditaan ”vanhasta poisoppimista”
ja uusia ennakkoluulottomia menetelmiä
jotta tutkinnon perusteiden sisällöt saadaan sisällytettyä opintoihin. Viime vuosina
opettajat ovat tottuneet jo opetussuunnitelman muutoksiin, he ovat hyvin sitoutuneita ja joustavia muutoksien edessä.
Opetussuunnitelmatyö on vielä käynnissä
ja on monta asiaa mitä pitää huomioida.
Osaamisen tunnustaminen ja siihen liittyvä
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus opiskelijoiden kesken vaatii yhteistyötä koko
opettajakunnalta saman koulutusalan sisällä. Tämän reformin toimeenpano vaatii
paljon työtä, aina ei ole helppoa. Silti luotan, että tästäkin muutoksesta selvitään.

Anu Kiiski, Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysalan
opettajat ry:n puheenjohtaja

ukion muutosta ohjaa uusi opetussuunnitelma, joka otettiin käyttöön elokuussa
2016. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan toimintakulttuurissa, arviointi
monipuolistuu pois koekeskeisyydestä sekä
ainerajoja ylittävä opetus ja toiminta lisääntyy. Arkea muuttaa jopa rajummin ylioppilaskirjoitusten
digitalisoituminen.
Uudistus on puolivälissä ja kaikki kokeet
tehdään koneella keväällä 2019. Kuormittavuudessaan kokeiden sähköistyminen
on opettajille ja opiskelijoille jopa rankempaa kuin uuden opsin tuomat muutokset.
Hallitus antoi tammikuussa esityksen uudesta lukiolaista ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetusta laista.
Uusien lakien on määrä astua voimaan
elokuussa 2019. Uusi laki lopettaisi kurssimuotoisen lukion ja mahdollistaisi pakollisten opintojaksojen hajauttamisen
erimittaisiin opintokokonaisuuksiin. Ohjausta ja erityisopetusta tulisi lisätä sekä
yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen
kanssa sisällyttää opintoihin. Lisäksi ylioppilaskirjoituksissa voi tulevaisuudessa uusia hyväksyttyjä arvosanoja rajoituksetta.
Uudistuksen tavoitteet ovat hyviä, koska sillä tavoitellaan mm. lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden lisäämistä ja
laaja-alaisemman osaamisen kehittymistä. Lisäksi sen toivotaan antavan nuorille paremmat mahdollisuudet menestyä
korkeakouluvalinnoissa, joissa vuoteen
2020 mennessä painotetaan nykyistä
merkittävästi enemmän todistusvalintaa.
Uusi opetussuunnitelma olisi tarkoitus ottaa käyttöön jo syksyllä 2021.
Tällöin edellinen ops ehtii vain 5 vuoden ikään ja taas lukioilla hallinnoidaan
kahta rinnakkaista järjestelmää. Vauhti
muutoksessa on hurja ja arjen kuorma
kerääntyy. Muutos vaatii resurssia henkilöstölle jaksamiseen ja koulutuksen
järjestäjälle muutosten rahoittamiseen,
jotta voimme toteuttaa nuorille opiskelijoille muutoksen asettamat tavoitteet.
Mika Strömberg
Imatran yhteislukion rehtori

Etelä-Karjalan alueyhdistys ry
Kannelkatu 2 C 26
53100 LAPPEENRANTA

P u h e e n j o h t a j a l t a

• Puheenjohtaja Sanna Kettunen
puheenjohtaja@oajetelakarjala.fi
• VarapuheenjohtajaTytti Kiiski
tytti.kiiski@gmail.com
• Sihteeri Sari Karhunen
sihteeri@oajetelakarjala.fi
• Taloudenhoitaja Jari Hirvirinne
taloudenhoitaja@oajetelakarjala.fi
• Alueasiamies Anu Pohjamo (sij.)
+358 45 865 5365
alueasiamies@oajetelakarjala.fi
• Tiedottajien sähköposti
tiedottaja@oajetelakarjala.fi
Alueyhdistyksen jaostot:
YSI-jaosto (yleissivistävät opettajat)
LTOL-jaosto (varhaiskasvatus)
Ammatillinen jaosto (ammatilliset
opettajat ja Saimaan Ammatti
korkeakoulun opettajat)
MUSA (musiikkioppilaitosten
opettajat / SMOL-jäsenet)

Amisreformista opettajan näkökulmasta kirjoitti Anu Kiiski ja lukion
muutoksesta Imatran yhteislukion
rehtori Mika Strömberg.

O

petuksen kenttä elää isojen muutosten aikaa. Varhaiskasvatuksen lain muutokset, perusopetuksen opetussuunnitelmien muuttuminen, ammatillisen koulutuksen
reformi, lukiouudistus ja korkeakoulukentän muutokset
ovat opettajien arkea tänä päivänä. Opettaja on oman
työnsä asiantuntija ja häneltä vaaditaan muutoksessa aktiivisuutta käytännön näkökulmien esiin tuomiseen
muutoksessa. Vähenevillä resursseilla ja rajallisella ajalla
opettaja joutuu venymään vaikuttaakseen työhönsä tulevaisuudessa. Onneksi opettajalla on OAJ rinnalla selventämässä tapahtuvia muutoksia ja tukemassa vaikuttamistyössä.

Taitto ja kuvat: Tiedottaja Mikko Kauppinen Paino: Joutsen Paino Oy, 2018

Lukion muutosvauhti kasvaa

2018

Amisreformista opettajan
näkökulmasta

TIEDOTE

TOINEN ASTE MUUTOKSESSA

Myös OAJ:n alueyhdistykset elävät muutoksen aikaa.
OAJ:n hallituksen päätöksen mukaisesti alueyhdistyksen
puheenjohtajalle on vuoden 2018 alusta ostettu työaikaa
1 päivä viikossa, jolla mahdollistetaan paremmin järjestöasioiden alueellinen hoitaminen. OAJ siirsi paikallisen
edunvalvonnan rahoituksen suoraan paikallisyhdistyksille pois alueyhdistyksiltä. Tämä tarkoittaa muutoksia OAJ
Etelä-Karjalan alueyhdistyksen myöntämiin avustuksiin.
Alueyhdistyksen rooli maakunnallisena koulutuspoliittise-

na vaikuttajana ja yhteisen opettajuuden esiin nostajana
vahvistuu paikallisyhdistysten muodostaessa entistä vahvemman paikallisen edunvalvojan roolin. Tämä asettaa
haasteita järjestökentälle myös Etelä-Karjalassa ja toiminnan vakiinnuttaminen muutosten jälkeen vaatii aikaa.
Viime vuonna hallitus ja jaostot pohtivat oman toimintansa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ilokseni huomasin, että
vahvuuksissa eri toimijoilla nousi esiin avoimuus ja luottamuksellinen ilmapiiri. Tämä antaa toiminnalle hyvän perustan ja auttaa meitä rakentamaan yhdessä entistä paremman
OAJ Etelä-Karjalan. Yhteinen opettajuus on voimavara, jolla saamme äänemme kuuluviin ja toimintamme näkyväksi.
Yhteistyöterveisin,
Sanna Kettunen, puheenjohtaja, OAJ Etelä-Karjala

V

UOSIKOKOUS kaikille jäsenille on
tiistaina 24.4.2017 klo 18.00 Holiday Club Saimaan kokoustiloissa (Rauhassa). Ilmoittaudu oman yhdistyksesi
kautta. Ruokailemme yhdessä jo klo
16.15 alkaen. Ohjelmassa klo 17.00
tietoisku sopimusmuutoksista puhujana työmarkkina-asiamies Aleksi Tervamaa OAJ:stä, jonka jälkeen infoa
jäseneduista. Sääntömääräinen vuosikokous alkaa klo 18.00. Tervetuloa!
— Hallitus esittää, jäsenet päättävät.

L

auantaina 21.4. ammatillinen jaosto
järjestää ”Edunvalvonta- ja hyvinvointipäivän” kaikille jäsenille. — Tulethan Sinäkin!
OAJ Etelä-Karjalan jäsenmäärä
13.12.2017 oli 2033 jäsentä. — Yhdessä
olemme enemmän!
Uutisia netissä www.oajetelakarjala.fi

"Näillä mennään”. — Yhdistyksen kärkikolmikko: vasemmalla puheenjohtaja
Sanna Kettunen ja oikealla varapuheenjohtaja Tytti Kiiski. Keskellä alueasiamies
Anu Pohjamo. Tytti hoitaa myös Some-tiedottajan tehtävät.

Tietysti myös

