Edunvalvontajaos

OAJ Päijät‐Häme
NYT

Edunvalvontajaos on OAJ Päijät‐Hämeen uusin toimielin. Se aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.
Jaokseen kuuluvat alueasiamies ja alueyhdistyksen
puheenjohtaja, kaikki alueen OAJ/JUKO
‐pääluottamusmiehet sekä hallituksen edustaja.

TIEDOTE JÄSENILLE

Jaoksen tehtävänä on vankistaa opetusalan
edunvalvontaa Päijät‐Hämeessä, toimia vertaistukena
luottamusmiehille sekä esittää edunvalvontaan liittyviä
koulutuksia koulutusjaoksen toteutettavaksi.
Edunvalvontajaoksen kutsuu koolle alueasiamies.
Edunvalvontajaoksen jäseniä työssä Opettajien huoneistolla 17.5.2018

Puheenjohtajalta

Keväällä 2018 jaos kokoontui kolme kertaa.

Kuluva syksy on tuonut mukanaan monia edunvalvonnan kannalta mielenkiintoisia asioita. Uusi varhaiskasvatuslaki on juuri
astunut voimaan. Iloitsemme siitä, että laissa arvostetaan erityisesti opettajan pedagogista osaamista. Hienoa!

Alueasiamies
Aloitin OAJ:n Päijät‐Hämeen alueyhdistyksen alueasiamiehenä elokuun alussa. Olen koulutukseltani puuseppä ja muotoilija
sekä tietysti opettaja. Opettajauraa on takana reilut 25 vuotta.
Päivätyöni on Salpauksessa ammatillisella toisella asteella. Perustehtäväni on taideteollisuusalan opetustyöt puusepänalalla,
mutta tällä hetkellä työnkuvani muodostuu pääluottamusmiehen tehtävän hoitamisesta sekä opetusalani kilpailutoimintaan
liittyvistä tehtävistä. Olen toiminut Salpauksessa ja sen edeltäjäoppilaitoksissa luottamusmiehenä lähes 20 vuotta ja viimeiset
kolme vuotta pääluottamusmiehenä.
Opetusalaan liittyvissä luottamustehtävissä olen Lahden Rudolf Steiner –koulussa johtokunnan puheenjohtajana ja Lahden
kaupan ja kulttuurin opettajien hallituksessa. Sivutoimena olen opettanut käsityötä Steinerkoulussa sekä Lahden
ammattikorkeakoulussa puusepänalan perusteita lähinnä vaihto‐opiskelijoille.
Tunnen paikallisen koulutus‐ ja kasvatuskentän hyvin luottamusmies‐ ja ammattiyhdistyskokemukseni kautta. Muissa
luottamustehtävissäni minulla on sidoksia ja näköalapaikka kaikkiin koulutusmuotoihin varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.
Olen käynyt pääluottamusmieskauteni aikana läpi yhdet suuret ja useammat pienet yt‐neuvottelut ja niihin liittyvät
organisaatiomuutokset. Tällä hetkellä neuvottelupöydällä ovat opettajan työnkuvaan ja ohjaajien asemaan
liittyvät neuvottelut sekä uuteen vuosityöaikajärjestelmään siirtyminen.
Ammatillisen toisen asteen muutokset ovat olleet historiallisen suuria niin rahoituksen supistamisen kuin
oppimisen toteutuksenkin kannalta. Toivon, että näiden ammatillista koulutusta koskevien murroskohtien
läpikäymisestä neuvotteluosapuolena minulla on annettavaa myös muiden koulutusmuotojen tulevaisuuden
murroskohtien kohtaamisessa.
Lähden nöyrin ja avoimin mielin täyttämään Paulin jättämiä isoja saappaita. Parhaiten selviän siitä työtä
tekemällä. Lähestykää siis minua ehdotuksin, toivomuksin ja vaatimuksin sen kummemmin kursailematta.

Yhteystietoja
www.oajpaijathame.fi
www.facebook.fi/ OAJ Päijät‐Häme
OAJ:n Hämeen aluetoimisto
Vuorikatu 20 B, 15110 Lahti
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Opettajan palkkaus on perinteisesti pohjautunut pidettyihin oppitunteihin. Opettajan työ on vuosien saatossa muuttunut ja
työtehtäviä on tullut lisää. Siksi on tarpeen saada kaikki tehty työ näkyväksi ja myös palkkauksen perusteeksi.
Lahdessa tehdään valtakunnallista historiaa, kun kolme lahtelaista alakoulua on mukana yleissivistävien opettajien
vuosityöaikakokeilussa. Ammatillisten opettajien osalta vuosityöaikaan siirrytään tammikuun alusta. Seuraamme
yhdistyksessä mielenkiinnolla, millaisia kokemuksia vuosityöaikajärjestelmästä saadaan.
OAJ Päijät‐Häme tekee aktiivista vaikuttamistyötä tapaamalla mm. työnantajien edustajia, kuntapäättäjiä ja kansanedustajia.
Yhdistyksemme aktiiveilla oli viime kevään aikana ilo tavata opetusministeri Sanni Grahn‐Laasonen ja
keskustella hänen kanssaan ajankohtaisista opetus‐ ja työhyvinvointiasioista.
Tulevan syksyn ja kevään aikana yhdistyksen vaikuttamistyö painottuu eduskuntavaaleihin. On tärkeää, että
valituksi tulee sellaisia kansanedustajia, jotka pitävät koulutusta tärkeänä ja suuntaavat siihen riittävästi
resursseja. Uskomme, että tekemällämme vaikuttamistyöllä on ollut ja on tulevaisuudessakin merkitystä ja
olemme voineet olla omalta osaltamme rakentamassa jäsenillemme hyvää arkea.
OAJ Päijät‐Häme järjestää kuluvana lukuvuonna useita jäsenille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia ja
virkistystäkin on luvassa MOP‐päivän , School’s outin ja ammatillisten opettajien etkojen muodossa.
Tulkaahan mukaan mielenkiintoisiin tilaisuuksiin!

Heli Pohjonen
puheenjohtaja
puheenjohtaja@oajpaijathame.fi

Hallitus
Maailman Opettajien Päivä
5.10.2018

Alueasiamies
Marko Varjos

OAJ Päijät‐Hämeen jäsenet
tervetuloa Lahteen Piazzaan
klo 19 alkaen
Toimistosihteeri Hillevi Kivistö
p. 03 734 9921
oaj.paijathame@phnet.fi
Toimisto avoinna koulujen työaikana:
ma ‐ ti 8 ‐ 16, ke ‐ to 8 ‐ 13, pe 8 ‐ 12

Kuvassa hallitus ja pääluottamusmiehiä: Satu Varama, Esa Ukkola,
Eija Viitala, Taina Heininen‐Reimi, Heidi Savolainen, Heli Pohjonen,
Miia Alhonen, Airi Aikio, Laura Tarvonen, Anna Muikku, Hilkka Raita.
Kuvasta puuttuu Sini Lange‐Härkönen ja Hillevi Petman.

Tiedossa komiikkaa ja
kuohuvan kilistelyä!

OAJ valtuutettujen haastattelu
Kysymykset valtuutetuille:
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Millainen opettaja olet?
3. Mitä OAJ merkitsee sinulle?
4. Jos saisit kolme toivomusta opetusalaan liittyen, miten ne käyttäisit?
1. Anneli Vainik, erityisopettaja ja
JUKO:n pääluottamusmies Hollolasta
2. Haluan kannustaa lasta luot‐
tamaan itseensä ja omiin kykyihinsä.
Oppimisen tulee olla iloinen asia.
Olen aktivoiva ja kannustava
opettaja, mutta samalla tarkka ja ajoittain
melkoinen tiukkis.
3. OAJ ajaa opettajien asioita ja on neuvotellut
meidän sopimukset nykyiseen muotoonsa.
Olen osallistunut OAJ:n aktiivitekijän rooliin koko
opettajaurani ajan: paikallisyhdistyksessä, alueyh‐
distyksessä, NOPE‐kouluttajana sekä nyt valtuutet‐
tuna. Työssäni JUKO:n pääluottamusmiehenä OAJ
on suuri tuki ja turva. Edunvalvonta olisi mahdo‐
tonta ilman OAJ:ä.
4. Kolme toivetta:
1. Kaikille Suomen oppilaille ja opettajille
samat resurssit
2. Kaikille Suomen opettajille sekä lapsille
puhtaat työtilat
3. Opettajien työaikajärjestelmän uudistaminen
enemmän tähän päivään

1. Tuija Tasa, paljasjalkainen
lahtelainen
2. Olen varhaiskasvatuksen opettaja
ja toimin Hennalan päiväkodissa esi‐
opetusryhmässä. Opettajana minulle
on mm. tärkeää lapsen yksilöllinen
huomiointi opetuksessa ja toisaalta opettaa heille
niin tärkeitä ryhmässä toimimisen taitoja, huumor‐
itoiminnassa, kuunteleva ja johdonmukainen tapa
toimia lasten, perheiden, kollegoiden kanssa.
3. OAJ edustaa minulle vahvaa edunvalvontaa,
koulutusta, opettajuutta, jäsenten eduista
huoltapitämistä eri tavoin.
4. Kolme toivetta:
1. Varhaiskasvatuksen opettajat OVTES piiriin;
yhteinen opettajuus ja opettajan identiteetti,
varhaiskasvatuksen tärkeyden ymmärtäminen
ja arvostaminen
2. työskentelyolosuhteet kuntoon
3. resursseihin panostaminen; koulutetut
opettajat kaikille ikäluokille!

ALUEYHDISTYS JÄRJESTÄÄ RUNSAASTI TAPAHTUMIA!
Luentotilaisuuksia * Äänenhuoltoa * Hyvinvointia * Leffailtoja
Koulutuksia * Esiintymistaitoa
...JA PALJON MUUTA. TERVETULOA MUKAAN!

1. Olen Laura Tarvonen, synty‐
peräinen lahtelainen varhais‐
kasvatuksen erityisopettaja.
Pohjakoulutukseltani olen varhais‐
kasvatuksen opettaja. Toimin
Lahden lastentarhanopettajat ry:n
puheenjohtajana ja OAJ Päijät‐
Hämeen alueyhdistyksen varapuheenjohtajana.
LTOL:n valtuustossa aloitin toukokuussa ensim‐
mäisen kauden valtuutettuna.
2. Erityisopettajan työssä pidän tärkeänä lasten
vahvuuksien korostamista sekä kohtaamista
lasten, huoltajien ja kollegoiden kanssa. Luot‐
tamuksen ja positiivisen ilmapiirin rakentaminen
kuuluvat työni kulmakiviin. Kun lapsi kokee olonsa
pidetyksi ja tärkeäksi, osallisuuden kokemukset
mahdollistuvat ja oppiminen voi alkaa.
3. Olen tyytyväinen siihen, miten OAJ hoitaa am‐
matillista edunvalvontaa. Viime aikoina myös
vahva koulutuspoliittinen vaikuttaminen var‐
haiskasvatuksen asioihin, mm. vaka‐lakiin liittyen,
on hoidettu järjestön toimesta hyvin.
4. Kolme toivetta:
1. Varhaiskasvatuksen opettajat muiden opettajien
tavoin ovtes‐neuvottelupöytään.
2. Varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus työn ja
koulutuksen vaativuuden tasolle.
3. Optimistina ja idealistina toivoisin, että koulu‐
tuksellinen tasa‐arvo toteutuisi kaikille lapsille ja
nuorille Lahdessa, Päijät‐Hämeessä ja Suomessa.
Myös globaalilla tasolla lasten ja nuorten oikeudet
ja hyvinvointi kiinnostavat minua.

1. Olen Marjut Koukkula, luokan‐
opettaja Orimattilasta.
2. Haluan oppia ja kokeilla uusia
opetustapoja työssäni. Innostun
helposti uusista asioista. Pidän siitä,
että saan oppilaat osallistumaan ja
oppimaan vaikka yrityksen ja erehdyksenkin
kautta.
3. OAJ merkitsee minulle paljon. Aloitin ammatti‐
yhdistystoimintani yhteysopettajana. Nyt toimin
paikallisyhdistyksemme puheenjohtajana ja luot‐
tamusmiehenä. Toimin 2010‐2017 alueyhdistyksen
koulutussihteerinä, ja sitä kautta opin tuntemaan
ja tietämään opetusalan asioita laajemmin eri
opettajaryhmien näkökulmista. Pidän tärkeänä
sitä, että voin vaikuttaa asioihin ja haluan hoitaa
yhteisiä asioitamme mahdollisimman hyvin.
OAJ:n kautta olen saanut paljon uutta oppia, uusia
tuttavia ja ystäviä. OIen iloinen ja ylpeä siitä, että
olen nyt päässyt OAJ:n valtuustoon. Päijät‐
Hämeessä on hyvä meininki ja erityisesti alu‐
eemme koulutukset ja vaikuttamistilaisuudet ovat
laadukkaita ja hyviä. Kannustankin kaikkia jäseniä
osallistumaan koulutuksiin ja muuhun toimintaan.
4. Kolme toivomustani opetusalaan liittyen oli‐
sivat: rajattomat resurssit (tunnit, tilat ja materi‐
aalit), terveet ja turvallliset tilat kaikille sekä
opettajien palkkausjärjestelmän uudistaminen
nopeasti ja kivuttomasti. Tiedän, että noiden
toivomusten toteuttaminen on helpommin sa‐
nottu kuin tehty, mutta yritettävä on!

1. Olen Katja Järvinen, lahtelainen
kaksoiskelpoinen luokanopettaja.
Olen ollut OAJ ‐aktiivi opiskelu‐
ajoista lähtien ja edelleen jaksan in‐
nostua ja viedä asioita eteenpäin
järjestöpuolella. Kiinnostukseni on
aina vain enemmän työhyvinvoin‐
nissa ja ihmisten inhimillisessä kohtaamisessa.
Ilman inhimillisyyttä opetusala ei pärjää.
Me tarvitsemme sitä jokaisena päivänä, niin
aikuisten kuin oppilaiden/opiskelijoidenkin kanssa.
Lisäksi olen kiinnostunut koulutuspolitiikasta.
Innokkaasti seuraan mitä kentällä tapahtuu ja
pyrin olemaan ajan tasalla ja joskus olisi hienoa
olla ajatuksineni jopa edellä aikaansa. Saa nähdä
ehdinkö siihen koskaan.
Olen toiminut niin alueyhdistyksissä kuin paikal‐
lisyhdistyksissäkin sekä viimeiset neljä vuotta
OAJ:n valtuustossa. Keväällä 2018 aloitin toisen
valtuustokauteni kahden vuoden kestoisessa
toimessa: toisena varapuheenjohtajana.
Tämä paikka on näköalapaikka alueellemme ja
alueen paikallisyhdistyksille. OAJ:n toiminnan näen
tärkeänä ja toivon, että tärkeys nähtäisiin myös
jokaisessa alueemme opehuoneessa. Aktiivitoimi‐
jat tekevät suuresti vapaaehtoisvoimin töitä ja on
ilo nähdä koulutustilaisuuksissa runsaasti opet‐
tajia. Alueyhdistys on aina valmiina kuulemaan
ideoita opettajilta, mihin tarvitaan seuraavaksi
koulutusta. Samalla viemme tietoa opettajien
tilanteesta päättäjille ja aina eduskuntaan opetus‐
ministerille asti, joten kannattaa olla Päijät‐
Hämeen alueyhdistykseen yhteydessä ajanko‐
htaisten asioiden tiimoilta.
Me valtuutetut pyrimme viestimään alueyhdistyk‐
sen kautta paikallisyhdistyksille OAJ:n valtuustossa
tapahtuvista asioista. Toivottavasti onnistumme
tässä tehtävässä! Jos saisin esittää kolme toivetta
opetusalalle olisivat ne seuraavat asiat: resurssit
kuntoon, palkkaus paremmaksi ja jokainen Suo‐
men koulurakennus kuntoon.
Tulevaisuudessa meillä onkin hommia tehtävänä!

