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Tiedotustoiminta
Tiedotamme toiminnastamme netissä
osoitteessa www.oajlappi.fi. Voit seurata
meitä Facebookissa. Lisäksi julkaisemme
omaa lehteämme. Yhdistyksille toiminnasta
tiedotetaan sähköpostitse.
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Yhteystiedot       

OAJ LAPPI

Yhdistyksessä on jäsenenä 23 paikallisyhdistystä. Yhdistyksessä ovat edustettuina
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen, korkea-asteen,
aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat.

VUOSIKOKOUS
Noin 70 edustajaa

Jaokset:
Pohjois-Lapin jaos, jaoksen vetäjä Suvi Tuomela, Savukoski
Keski-Lapin jaos, jaoksen vetäjä Ismo Lahtela, Rovaniemi
Länsi-Pohjan jaos, jaoksen vetäjä Esa Seretin, Kemi

Hallitus
puheenjohtaja ja 18 jäsentä
Pohjois-Lappi
534 jäsentä
9 py

Keski-Lappi
1455 jäsentä
6 py

Utsjoki
Inari
Enontekiö
Muonio
Kolari
Kittilä
Pelkosenniemi
Sodankylä
Savukoski

Pello
Rovaniemi
Ranua
Posio
Kemijärvi
Salla

Länsi-Pohja
801 jäsentä
6 py

Lappia
Lapin
ammattikorkeakoulu

Puheenjohtaja Katariina Ruokamo, Kemijärvi
Varapuheenjohtajat Tiina Kyrö, Inari ja Esa Seretin, Kemi
Alueasiamies Marko Bohm, Rovaniemi
Sihteeri Marja-Terttu Ylipaavalniemi, OAJ:n Lapin aluetoimisto
Koulutussihteeri Jaakko Sarmola, Rovaniemi
Taloudenhoitaja ja tiedottaja Ismo Lahtela, Rovaniemi

Ylitornio
Tornio
Kemi
Tervola
Keminmaa
Simo

Ammattiryhmätiimit:
Ysi-tiimi: vetäjä Suvi Tuomela, LTO-tiimi: vetäjä Tanja Rantala,
OAO-tiimi: vetäjä Sari Sova, YLL-tiimi: vetäjä Lenita Hietanen
Edunvalvontatiimi: Katariina Ruokamo, Ismo Lahtela, Marko Bohm
Koulutustiimi: Jaakko Sarmola, Marko Bohm, Esa Seretin, Ismo Lahtela,
Suvi Tuomela
Yhdistyksen toimitila:
OAJ:n Lapin aluetoimisto, Korkalonkatu 18 C 3, 96200 Rovaniemi
Sähköposti: oajlappi@gmail.com, puhelin 016 313 212, 045 101 4900
Yhdistyksen kotisivu: www.oajlappi.fi

Toiminnan tarkoitus

Toimintatapoja

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• jäsenistön edunvalvojana

•
•
•
•
•

• jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi
sekä jäsenistön ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi
• opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi
• hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi
opetusalalla toimivien keskuudessa
• opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden
edistämiseksi

Edunvalvonta
• Koulut kuntoon -rahoitus jäsenyhdistyksille:
noin 10 000 €
• Lobbaus: kohteina kansanedustajat ja kuntapäättäjät
• Neuvottelutuki mm. lomautustilanteissa
• Tapahtumat kuten OAJ On The Road
• Kannanotot ja kirjoitukset mediassa ja
somessa

hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa
tukee OAJ:n neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa
tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa
järjestää kokouksia, koulutuksia ja esitelmä- ja luentotilaisuuksia
• voi järjestää juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä
kulttuuri- ja liikuntatapahtumia
• huolehtii viestinnästä jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja
tiedotusvälineille ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa

Koulutustoiminta
• Alueyhdistys järjestää tämän vuoden aikana monipuolisesti
erilaisia koulutustilaisuuksia. Osa näistä tilaisuuksista on
suunnattu jäsenyhdistystemme luottamushenkilöille, mutta
merkittävä osa tapahtumista on suunnattu suoraan asioista
kiinnostuneille opettajille. Näistä tilaisuuksista saat tiedon
omalta yhdistykseltäsi.
• Tämän kevätlukukauden aikana alueyhdistyksen koulutuskalenterissa on yhteysopettajien tapaaminen sekä opettajien
palkkaukseen, tehtäviin ja työaikaan keskittyvä koulutus.
Lisäksi suunnitteilla on Jatko-Nope. Syksyn osalta kalenterissa on tällä hetkellä seminaari, jossa paneudutaan opettajan
työhyvinvointiin ja siihen, miten voimme vastata paremmin
muuttuvan työmme haasteisiin.

PUHEENJOHTAJA ESITTÄYTYY

ALUEASIAMIES ESITTÄYTYY
Marko Bohm
55v, vuonna -88 valmistunut lastentarhanopettajaksi.
Alueyhdistyksessä vuodesta 2009, alueasiamiehenä 2012 lähtien
PLM KVTES Rovaniemellä vuodesta 2007

Nyt(kin) on vaikuttamisen aika

Olen alueyhdistyksen uusi puheenjohtaja eli olen toiminut puheenjohtajana kuluvan vuoden alusta alkaen. Olen kemijärveläinen luokanopettaja, jolle ammattijärjestötyö on tuttua niin paikallis- kuin aluetasollakin. Paikallisyhdistyksessä olen toiminut
useassa eri tehtävässä ja tällä hetkellä toimin yhdistyksemme
puheenjohtajana. Aluetoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2001 alkaen ensin Lapin piirihallituksessa ja sitten OAJ Lapin
alueyhdistyksessä sen perustamisen ensimmäisinä vuosina. Olin
siis läheltä seuraamassa, kun Lappiin perustettiin kymmenen
vuotta sitten koko maakuntaa kattavaa kaikkien opettajien yhdistystä ajamaan ja valvomaan lappilaisten opettajien etuja.
Laaja Lapin alue tuo omat haasteensa toiminnalle, koska etäisyydet ovat pitkät. Nykytekniikka helpottaa asioiden hoitamista
ja useat kokoukset voidaankin pitää netin välityksellä eikä aikaa
jouduta kuluttamaan tien päällä. Kasvotusten kohtaamisia ei kuitenkaan saa unohtaa vaan niillekin pitää varata aikaa. Ajatusten
vaihto eri alueiden ja eri opettajaryhmien edustajien kanssa antaa uutta näkökulmaa ja ohjaa omia ajatuksia uusille urille. Järjestötyö vaatii paljon mutta myös antaa paljon; parasta siinä on
ihmisten kohtaaminen. Puheenjohtajana näen tärkeänä sen, että
tiedän mitä eri puolella Lappia ajatellaan ja mitä haasteita eri alueilla on. Tarkoituksena onkin vierailla yhdessä alueasiamiehen
kanssa mahdollisimman monessa alueemme kunnassa.
Tämän lehden ilmestyessä OAJ:n valtuustovaalit ovat meneillään. Toivottavasti mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan
ja saamme valtuustoon edustajia eri puolelta laajaa Lapin maakuntaa.
Syksyllä juhlitaan kymmenvuotista alueyhdistystämme mutta
nyt nautitaan Lapin mahtavista talvikeleistä ja kerätään voimia
kevään koitoksiin. Hyvää talven jatkoa!
		
		Katariina Ruokamo
		puheenjohtaja
		
OAJ LAPPI

OAJ Lappi

Kuntavaalit olivat reilu vuosi sitten, juuri on valittu uusi presidentti maahan ja nyt on vuorossa OAJ:n valtuustovaalit. Nurkan
takana odottavat maakuntavaalit ja seuraaviin eduskuntavaaleihin valmistaudutaan puolueissa. Jokaisella meistä on tarjolla
mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, joiden vaikutus määrittelee
työelämässä ja vapaa-ajalla omaa elämäämme. Mikä sinulle on
tärkeää? Mikä vaaleissa ehdokkaana olevalle on tärkeää? Kohtaavatko tavoitteet? Mitä lupauksia sinulle annetaan? Onko lupauksista pidetty kiinni?
Jokaisessa meissä asuu pieni edunvalvoja, mutta monella se saa
nukkua pitkää talviunta. Nyt olisi hyvä herätellä sitä ja antaa tilaa
omille ajatuksille ja jakaa niitä. Niin paikallinen kuin valtakunnallinenkin edunvalvonta tarvitsee tiedonvälitystä ja sen pitää tapahtua molempiin suuntiin.
Paikallisyhdistykset ja alueyhdistys ovat
aloittamassa uutta toimintakautta. Toimintasuunnitelmat on hyväksytty vuosikokouksissa ja ne ohjaavat toimintaa
mutta varmasti yhdistyksien toimijat ottavat vastaan ehdotuksia, uusia ideoita.
Sinun pitää vain kertoa siitä. Muutos on
aina läsnä.
Marko Bohm
alueasiamies

Alueasiamiehen toimenkuva
1. Sopimusedunvalvoja
• palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittäminen
• suuret linjat – ei yksityiskohtaisia sopimustulkintoja
(kokonaisnäkemys edunvalvonnasta)
• YT-toimijoiden tukihenkilö alueella
2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja
• seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa
asioissa
• yhteydenpito toiminta-alueen yhteistyötahoihin
3. OAJ:n edustaja alueella
• toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen
puheenjohtajan kanssa
• osallistuu alueellaan järjestettävään koulutustoimintaan
• pitää yhteyttä alueensa muiden järjestöjen edustajiin
Yksittäisiä jäseniä koskevat palkkausasiat ja sopimustulkinnat eivät kuulu alueasiamiehen tehtäviin. Niihin liittyvissä
asioissa on syytä olla yhteydessä omaan pääluottamusmieheen.

OAJ:n ylimpään päättävään elimeen valtuustoon valitaan 150 valtuutettua.

LAPINYSI-VAALIPIIRI

Lapista ehdolla on seuraavat ehdokkaat!
2 Ari Arvola, lehtori, Sodankylä
3 Janne Hannola, lehtori, Inari
4 Osmo Huhtala, lehtori, Rovaniemi

Vaaliliitto:
Pohjois-Lapin opettajat vaaliliitto
• Ari Arvola no 2
• Janne Hannola no 3
Vaaliliitto:
Keski-Lapin vaaliliitto
• Osmo Huhtala no 4
• Ulla Koponen no 5
• Ismo Lahtela no 6
• Katariina Ruokamo no 7
• Jaakko Sarmola no 8

Tavoitteita: Haluan ajaa
myös pienten kuntien
opettajien etuja muutt u v a s s a ko u l u t u s - j a
palkkausjärjestelmässä.
OAJ:n pitää seurata uusien opetussuunnitelmien
vaikutusta opettajien työmäärään ja tarvittaessa
puututtava epäkohtiin.
Laadukas täydennyskoulutus on turvattava
myös Pohjois-Suomen opettajille.

Vaaliliitto:
Länsi-Pohjan vaaliliitto
• Kari Filpus no 9
• Pauli Karihtala no 10
• Jukka Kunnari no 11
• Esa Seretin no 12

Olen tehnyt edunvalvontatyötä paikallisella tasolla toimien useita vuosia luottamusmiehenä ja
pääluottamusmiehenä
Inarissa. Olen myös ollut
nyt päättyvän kauden
lappilaisena edustajana
OAJ:n valtuustossa. Mielestäni OAJ:n on edelleen
kiinnitettävä huomiota opettajien työssäjaksamiseen esim. mahdollisen vuosityöajan ei
tule lisätä opettajien työmäärää. Lisäksi koulutuspoliittiset muutokset eivät saa vaarantaa
alueellista tasa-arvoa.
Vaalimotto: Vain oppilaasta voi tulla mestari ja
jokainen oppilas tarvitsee opettajan.

Pidetään opettajan ammatti kilpailukykyisenä!

Ismo Lahtela, luokanopettaja,
5 Ulla Koponen, luokanopettaja, Rovaniemi 6 pääluottamusmies, Rovaniemi

Ruokamo, luokanopettaja,
7 Katariina
Kemijärvi

8 Jaakko Sarmola, lehtori, Rovaniemi

Olen 49-vuotias luokanopettaja Rovaniemeltä.
Yli 25-vuotinen työurani
lastentarhan-, luokan- ja
erityisopettajana antaa
minulle vankan kokemuspohjan arvioida ja kehittää
opettajan työtä. Pitkäaikainen aktiivisuuteni paikallistason ay-toiminnassa luo
hyvät valmiudet jatkaa valtakunnan tasolle.
Jotta korkeatasoinen koulutuksemme tuottaisi hedelmää, on jokaisen opettajan työolojen
oltava kunnossa. Hyvinvoiva opettaja jaksaa
opettaa ja olla kehityksen kärjessä. Valtuutettuna tulen tekemään kaikkeni opettajien
työhyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Motto: Hymyä ja hyvää tahtoa työhyvinvointiin!

Pitkään pääluottamusmiehenä toimineena olen
huomannut, että opettajien työmäärä on kasvanut
viimeisten vuosien aikana.
Opettajien työnkuvaan on
tullut paljon sellaisia tehtäviä joita vielä 10 vuotta
sitten ei ollut. Opetusalan
virkaehtosopimus ei ole
pysynyt tässä kehityksessä mukana. Minusta
olisi tärkeätä että opettajien kaikki tekemä
työ olisi palkanmaksun piirissä. Lisääntynyt
työmäärä lisää myös opettajien työnkuormittavuutta ja siten myös opettajien jaksamiseen
on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Olen Kemijärven paikallisyhdistyksen sekä Lapin
alueyhdistyksen puheenjohtaja. Pitkän kokemuksen järjestötoiminnassa
niin paikallis- kuin aluetasollakin omaavana olisi
mielenkiintoista päästä
mukaan myös valtakunnan
tason päätöksentekoon.
Tärkeää on, että valtuustoon saadaan edustajia eri puolilta laajaa Lapin maakuntaa, myös
pienemmiltä paikkakunnilta. Näin eri alueiden
erityispiirteet ja haasteet tulee huomioitua
päätöksenteossa.
Vaikuttamistyötä sen eteen, että opettaja saisi
keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen.

Valitsemalla minut valtuutetuksesi saat käyttöösi
monipuolisesti asioihin
perehtyvän asiantuntijan.
Tiedän miten, milloin ja
kenen kanssa kannattaa
toimia, jotta sinulle ja
muille jäsenille tärkeät
asiat hoidetaan kuntoon.
Olen osallistunut koulutuksen kehittämiseen OAJ:n pedagogisen
toimikunnan jäsenenä pian 10 vuoden ajan.
Luottamusmiehenä opettajan arjen tuntemus ja ongelmanratkaisutaidot ovat hyvät.
Kokemuksestani erilaisista OAJ-tehtävistä,
myös valtuustosta, on sinullekin hyötyä: lomautusten torjuminen Rovaniemellä on tästä
yksi esimerkki.
Mottoni: Vahvan opettajuuden puolesta!

9 Kari Filpus, lehtori, Kemi

10 Pauli Karihtala, rehtori, Keminmaa

11 Jukka Kunnari, luokanopettaja, Kemi

12 Esa Seretin, luokanopettaja, Kemi

Omaan laajan kokemuksen
ja näkemyksen monilta eri
kouluasteilta. Työtehtäviini
liittyen olen hoitanut monenlaisia opetustehtäviä
sekä hallinnollisia kehittämis- ja johtotehtäviä,
joista saadun osaamisen
ja alueellisen näkemyksen
haluan tuoda myös valtuustoon. Laaja-alaista edunvalvontaa pientenkin puolesta!

38-vuotias, syntyjään pellolainen, nykyään Kemissä asuva.Suomalaiselle
koulutukselle kuuluva
arvostus takaisin. Opettajien työssä jaksamisen
ehdottomat edellytykset
ovat riittävät resurssit ja
sopivan kokoiset opetusryhmät. Palkkausasiat
kuntoon ja koulutusta vastaavaan suuruusluokkaan. Pitkä kokemus erilaisten koulujen
luokanopettajan tehtävistä antaa hyvin näkökulmaa valtuustoon.

Olen toiminut erilaisissa
OAJ:n tehtävissä vuodesta
1996 lähtien. Uskon, että
voin omalla kokemuksella
viedä Opetusalan Ammattijärjestöä eteenpäin.
Asiantuntemusta valtuustoon!

Tavoitteena oikeudenmukainen työelämä. Yhteistyöllä pidetään opettajuus
arvossa tulevaisuudessakin. Vahva järjestö muodostuu tasavertaisten jäsenten yhteistoiminnasta.
Vaalimotto:
Yhteistyöllä opettajuus
kunniaan!

OAO:n ehdokas Lapissa

LTOL:n vaalipiiri, valtuustoehdokkaat Lapissa
Rantala, lastentarhanopettaja,
41 Tanja
Rovaniemi

Tapio Lindfors, opinto-ohjaaja,
Ranta, Lastentarhaopettaja /
57 Teija Filpus, lastentarhanopettaja, Kemi 40 Rovaniemi
43 Samuli
Kasvatustieteen maisteri, Rovaniemi

Kokemus edellisiltä valtuustokausilta antaa tietoa
ja taitoa toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijana OAJ:n valtuustossa
ja tuoda esille meille tärkeitä edunvalvonnallisia
sekä koulutuspoliittisia
että järjestöllisiä asioita.
Tavoitteena on myös toimia edelleen yhteisen ja
vahvan opettajajärjestön puolesta ja hyväksi.
Motto: Tahtoa ja taitoa varhaiskasvatuksen
puolesta

Tavoitteena on vaikuttaa niihin tekijöihin, jotka
tukevat, vahvistavat ja
kehittävät pedagogiikkaa
edelleen. Tutkimusten
mukaan varhainen laadukas pedagoginen toiminta kehittää lasten taitoja
kokonaisvaltaisesti ja vähentää eriarvoistumista
lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Laadun lisääminen edellyttää koulutuksen kehittämistä,
täydennyskoulutusta sekä työolosuhteiden
parantumista.

Vahva OAJ on jäsentensä
näköinen. Eri ammattiryhmät sekä alueelliset eroavaisuudet on hyvä ottaa
huomioon päätöksenteossa ja siksi lähdin ehdolle
valtuustovaaleissa. Toimiminen luottamusmiehenä
antaa edunvalvonnassa
tarvittavaa tietoa ja työskenteleminen kentällä vahvan näkemyksen
arjen työstä.
Motto: Pohjoissuomalaista näkökulmaa varhaiskasvatukseen sekä yhteiseen opettajuuteen!

Ammatillisilla opettajilla
on valvottavanaan kolme
asiaa, joiden ajaminen
OAJ:n voimin on mielestäni aivan keskeinen osa
edunvalvontaa. Ne ovat
vuosityöaikaan siirtyminen, reformi ja opiskelijoiden oikeus opettajien
antamaan riittävään opetukseen. Tunnen nämä kaikki erittäin hyvin
niin mahdollisuuksineen kuin niihin liittyvine
sudenkuoppineen. Olen pääluottamusmies
ja myös näköalapaikalla AO:n hallituksessa.
Uskon, että osaamiselleni on käyttöä myös
OAJ:n valtuutetun roolissa.
Keskitetään voimat olennaiseen!

