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Opettaja tekee
Lärarna arbetar
työtä tulevaisuuden med sikte på
hyväksi
framtiden
OAJ on ammattijärjestö, jonka tehtävänä
on puolustaa jäsentensä, opettajien ja lastentarhanopettajien etuja sekä koko opetus- ja kasvatusalaa. Olemme viime vuosina
pyrkineet lujittamaan erityisesti alueellista
edunvalvontaa. Konkreettisena osoituksena tästä on perustettu uusia, koko jäsenistön yhteisiä alueyhdistyksiä. Nyt sellainen
toimii Pohjanmaalla, siitä kuuluu kiitos
maakunnan aktiivisille OAJ-toimijoille.
Pohjanmaalla on tehty perinteisesti
aktiivista opettajien edunvalvontatyötä.
Myös tiedonkulun merkitykseen on kiinnitetty huomiota. Siitä on osoituksena mm. tämä kaksikielinen
lehti. On arvokasta, että mukana yhteisessä aluetoiminnassa ovat myös ruotsinkieliset opettajat.
Kansainvälisen talousahdinko vaikuttaa yhä rajummin maahamme. Saamme lähes päivittäin kuulla yritysten uusista lomautuksista ja irtisanomisista.
Myös kuntataloudet raamit tiukkenevat lähivuosina
entisestään. Näissä oloissa on entistäkin tärkeämpää
puolustaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen voimavaroja. Kun pidämme koulutuksen kunnossa, nousemme lamasta nopeammin. Huolehtimalla siitä, että
oppilaat saavat riittävästi pätevän opettajan antamaa
opetus ja ohjausta tuetaan parhaalla tavalla myös yksilön kasvua ja kehitystä sekä ehkäistään syrjäytymistä.
OAJ:n jäsenet tekevät vaativaa ja vastuullista
työtä. Siksi on myös opetus- ja kasvatustyön arvostuksesta pidettävä huolta ja pyrittävä kohentamaan
palvelussuhteen ehtoja taloustaantumankin oloissa.
Kannamme yhdessä vastuuta tulevaisuudesta.

OAJ är en fackorganisation som försvarar
lärarnas och barnträdgårdslärarnas intressen samt hela sektorn för undervisning
och fostran. Under de senaste åren har vi
arbetat för att stärka den regionala intressebevakningen. Ett konkret exempel på
det här är att nya regionföreningar som
arbetar till gagn för alla lärargrupper har
grundats. Nu har vi också en regionförening i Österbotten. Ett stort tack går till
alla OAJ-aktiva i landskapet.
I Österbotten har man av tradition arbetat aktivt för lärarnas intressebevakning. Också informationens betydelse har uppmärksammats. Denna
tvåspråkiga tidning är ett bra exempel på detta. Det är
av stor betydelse att även svenskspråkiga lärare är med
i den regionala verksamheten.
Den internationella ﬁnanskrisen påverkar även oss
i allt högre grad. Så gott som dagligen får vi nyheter
om permitteringar och uppsägningar inom företag.
Även den kommunala ekonomin stramas åt under
de närmaste åren. Genom att värna om utbildningen
kommer vi snabbare ur krisen. Den individuella tillväxten och utvecklingen stöds på bästa tänkbara sätt
genom att ge eleverna undervisning och handledning
av behöriga lärare. Samtidigt motarbetas även en
marginalisering.
OAJ:s medlemmar har ett krävande och
ansvarsfullt arbete. Vi måste arbeta för läraryrkets
uppskattning och även i ekonomiskt dåliga tider måste vi sträva efter att förbättra anställningsvillkoren för
lärarna. Tillsammans bär vi ansvar för framtiden.

Kevätaurinkoisin terveisin,
Erkki Kangasniemi
OAJ:n puheenjohtaja, kouluneuvos

Soliga vårhälsningar
Skolrådet Erkki Kangasniemi
OAJ:s ordförande
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Puheenjohtajan Ordförandens
palsta

spalt

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys on nyt
toiminut toista kuukautta. Hallituksen ensimmäinen kokous on pidetty ja
useimmat jaostot ovat myös kokoontuneet. Kurikassa meillä oli ensimmäinen
yhteinen koulutustilaisuus AY I, jossa
kuulimme toistemme ajatuksia ja odotuksia opettajien yhteisestä edunvalvonnasta alueellamme. Usko siihen, että alueellisten voimien yhdistäminen kannattaa, eli Kurikassa voimakkaana. Nyt on
aika kääriä hihat ja ryhtyä toimeen.
Alueyhdistystä perustettaessa emme
voineet kuvitella, millaiseen taloudelliseen kurimukseen Suomi ja koko maailma on muutamassa kuukaudessa joutunut. Meille edellisen laman hyvin
muistaville tunnelmat tuntuvat pelottavan tutuilta:
lomautuksia, irtisanomisia, uutisia tarpeesta muuttaa
kuntien budjetteja kesken vuoden jne.. Yksi asia on
kuitenkin toisin. Ehkä 1990-luvun laman opettamana yritysten toimintaedellytykset koetetaan taata ja
ihmiset pyritään pitämään töissä valtion tukitoimin
siitä huolimatta, että valtion velkataakka kasvaakin
nopeasti. Toivottavasti tämä onnistuu. Se on meidän
kaikkien etu.
Kuntaliitto on ilmoittanut, että monille kunnille ja kuntayhtymille tulee verotulojen pienenemisen
vuoksi tarve säästää henkilöstömenoissa. OAJ ei hyväksy lomarahanvaihtosopimuksia eikä lomautuksia.
Molemmissa tapauksissa vapaana tai lomautettuna
olevan opettajan työt joutuu tekemään töissä oleva
opettaja. Vastuu tällaisessa tilanteessa on selvästi työnantajalla, joka päättää säästötoimista. Jos suostumme
säästöpäätöksiin, otamme tavallaan osavastuun ylisuurista ryhmistä ja siitä, että oppilaat ja opiskelijat
eivät saa opetussuunnitelman mukaista opetusta.
Vastuullisena järjestönä OAJ kyllä ymmärtää,
että henkilöstömenot ovat kuntien ja kuntayhtymien suurin menoerä. Säästöjen perustelut kuitenkin
ovat monesti huteralla pohjalla. Tästä hyvä esimerkki
on Kuopion kaupunki, joka on päättänyt lomauttaa
koko opetushenkilöstönsä kahdeksi viikoksi. Eri taloudellisten mittareiden mukaan Suomessa on noin 200
kuntaa, jotka ovat Kuopiota huonommassa asemassa,
mutta ne eivät lomauta opettajiaan. Tuntuu siltä, että
arvot eivät ole kalakukkokaupungissa kohdallaan.
OAJ Pohjanmaan alueella tietojemme mukaan
vain Lapuan kristillisellä opistolla on vihjailtu säästötarpeista. Toivottavasti sielläkin selvitään ilman

OAJ:s regionförening i Österbotten rf.
har nu verkat över en månad. Styrelsens
första möte har hållits och de ﬂesta sektionerna har också samlats. I Kurikka
hade vi vårt första gemensamma utbildningstillfälle AY I, där vi hörde om varandras tankar och förväntningar angående
gemensam intressebevakning för lärare
inom vårt område. Tron på att det lönar
sig att förena de regionala krafterna var
stark i Kurikka. Nu är det dags att kavla
upp ärmarna och skrida till verket.
Då vi grundade regionföreningen
kunde vi inte föreställa oss den ekonomiska misär
som Finland och hela världen skulle hamna i några
månader senare. För oss som kommer ihåg den förra
recessionen verkar stämningarna skrämmande bekanta: permitteringar, uppsägningar, nyheter om behovet att ändra kommunernas budget under året osv..
En sak är ändå annorlunda. Kanske vis av recessionen på 1990-talet försöker man garantera företagens
verksamhetsförutsättningar och så försöker man hålla
människor i jobb med hjälp av statliga stödåtgärder
trots att statsskulden växer snabbt. Förhoppningsvis
lyckas detta. Det är till allas fördel.
Kommunförbundet har meddelat att många kommuner och samkommuner kommer att ha ett behov
av att spara på personalutgifter på grund av minskade
skatteinkomster. OAJ godkänner varken avtal om
byte av semesterpenning eller permitteringar. I båda
fallen hamnar en lärare som är i jobb att göra den
permitterade eller lediga lärarens jobb. I sådana fall
ligger ansvaret hos arbetsgivaren, som besluter om
sparåtgärder. Om vi går med på sparåtgärder tar vi på
sätt och vis en del av ansvaret för överstora grupper
och för att eleverna och de studerande inte får läroplansenlig undervisning.
Som en ansvarig organisation förstår nog OAJ
att personalutgifter är kommunernas och samkommunernas största utgiftspost. Motiveringarna för
inbesparingarna är dock många gånger ganska vaga.
Ett bra exempel på detta är Kuopio stad, som har beslutat att permittera hela sin undervisningspersonal i
två veckor. Enligt olika ekonomiska mätare ﬁnns det
i Finland 200 kommuner som är i sämre ställning än
Kuopio, men de permitterar inte sina lärare. Det verkar som om värderingarna inte är helt på sin rätta
plats i Kalakukko-staden.
Inom OAJ:s område i Österbotten är det enligt våra
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lomautuksia tai säästöpäätöksiä. Viime viikkoina on
uutisoitu mm. huostaanottojen suuresta määrästä
sekä lastensuojeluilmoitusten lisääntymisestä. Opettajien lomauttaminen lamauttaa koulun toiminnan
viikoiksi. Se on karhunpalvelus sellaisille lapsille ja
nuorille, joiden elämä on jo muutenkin vaikeaa.
Lupaustensa mukaisesti alueyhdistys tukee ja kouluttaa paikallisia toimijoita sekä hyvinä että huonoina aikoina. Tällä hetkellä edunvalvontaoikeudet ovat
kaikissa alueemme kunnissa paikallisyhdistyksillä eikä
alueyhdistyksellä ole toimintavaltuuksia kunnissa tai
kuntayhtymissä. Miten asia on jatkossa, sen päättävät
paikallisyhdistykset. Esimerkiksi Jyväskylässä paikallisyhdistys on purettu ja kaikki Jyväskylän eri opettajaryhmien yhdistykset ovat liittyneet suoraan OAJ
Keski-Suomeen. Näin on yksi yhdistys vähemmän ja
edunvalvonnan koordinaatio toivottavasti paranee.
Tammikuussa EDUCA –messujen yhteydessä pidettiin OAJ:n työmarkkinapäivät. Sinne oli kutsuttu
kaikkien paikallis- ja alueyhdistysten puheenjohtajat.
Päivän puhujina olivat mm. Erkki Kangasniemi ja
SAK:n väistyvä puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Molempien viestissä oli samoja sävyjä. Tulopoliittisia kokonaisratkaisuja kaivattiin, mutta epäiltiin, että Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ei enää niitä hyväksy. Lauri Ihalainen oli sitä mieltä, että suomalainen
kansainvälistynyt suurteollisuus, jonka äänitorvi EK
on, on luopunut vanhasta konsensusihanteesta, hyvinvointi -Suomen rakentamisesta. Se keskittyy vain
voiton maksimointiin. Tämä on sitten johtanut yleiseen työnantajajärjestöjen asenteiden tiukentumiseen
suhteessa työntekijöihin ja heidän järjestöihinsä.
Kokeneiden työmarkkinajohtajien viesti on aika
masentava, jos se on totta. Vaikka suuryritysten kannattavuutensa säilyttääkseen, tulee pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, ne tuntuvat unohtaneen, että kansalaisten hyvinvointi on monin tavoin tukenut myös
niitä. Ilmainen koulutus, kunnallinen päivähoito ja
terveydenhuolto rahoitetaan pääosin veroilla, mutta
niistä hyötyvät myös yritykset. Lisäksi verovaroilla
tuetaan suoraan yritystoimintaa miljardeilla euroilla
vuodessa.
Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa ensi vuoden tammikuun loppuun saakka. Neuvottelut uusista sopimuksista aloitetaan ehkä jo keväällä
ja varmasti ensi syksynä. Edellä kuvatut tunnelmat
eivät varmasti helpota neuvottelutilannetta. OAJ:n
tavoitteena on saada ostovoiman takaava sopimus. Jäsenkunnan tuki järjestön toimijoille on tärkeää. Isossa
järjestössä on monenlaisia jäsentenvälisiä ristiriitoja.
Ne pitää kuitenkin ratkaista sisäisissä keskusteluissa ja
osoittaa yksituumaisuutta ulospäin.
Hyvää kevättä kaikille Pohjanmaan opettajille ja
lastentarhanopettajille, sekä jaksamista arvokkaassa
työssänne!

Ari Rousu
OAJ Pohjanmaan pj.

uppgifter endast Lappo kristliga folkhögskola som har
nämn krav på inbesparingar. Förhoppningsvis klarar
man sig även där utan permitteringar eller sparbeslut.
Under de senaste veckorna har man i nyheterna talat
om bl.a. den stora mängd omhändertagna som ﬁnns,
samt om ökningen av anmälningar till barnskyddsmyndigeter. Om lärarna permitteras lamslås skolans
verksamhet i många veckor. Det är en björntjänst till
sådana barn och unga, vars liv ändå är svårt.
I enlighet med sina löften stöder och utbildar regionföreningen lokala aktörer både under goda och
dåliga tider. I detta nu är det lokalföreningarna i alla
kommuner inom vårt område som har intressebevakningsrättigheter och regionföreningen har inga verksamhetsbefogenheter i kommunerna eller samkommunerna. Hur det kommer att vara i fortsättningen
med den saken besluter lokalföreningarna. Till exempel i Jyväskylä har lokalföreningen upplösts och alla
olika lärargruppers föreningar har anslutit sig direkt
till OAJ Keski-Suomi. På så sätt ﬁnns det en förening
mindre och koordineringen av intressebevakningen
blir förhoppningsvis bättre.
I januari i samband med EDUCA-mässan hölls
OAJ:s arbetsmarknadsdagar. Ordförandena i alla lokala
och regionföreningar var inbjudna dit. Talare var bl.a.
Erkki Kangasniemi och FFC:s avgående ordförande
Lauri Ihalainen. Båda talade i liknande tongångar. De
skulle vilja ha inkomstpolitiska helhetslösningar, men
de misstänker att Finlands näringsliv (EK) inte längre
godkänner dem. Lauri Ihalainen var av den åsikten att
den ﬁnländska storindustrin som blir allt mera internationell, och vars språkrör EK är, har gett upp det
gamla konsensusidealet om att bygga upp ett välmående Finland. Storindustrin koncentrerar sig enbart på
att maximera vinsten. Detta har i sin tur lett till att attityderna har skärpts inom arbetsgivarorganisationerna
gentemot arbetstagarna och deras organisationer.
Budskapet som de erfarna arbetsmarknadsledarna
hade var ganska deprimerande, om det är sant. Fastän
storbolagen för att behålla sin lönsamhet bör klara sig
i en internationell konkurrens, så verkar de ha glömt
att medborgarnas välmående på många sätt har stött
dem också. Gratis utbildning, kommunal dagvård
och hälsovård ﬁnansieras huvudsakligen med skatter,
men även företagen gynnas av dem. Dessutom är det
många miljarder euro av skattemedel som går till understödande av företagsverksamhet årligen.
Nuvarande tjänste- och kollektivavtal är i kraft till
slutet av januari nästa år. Förhandlingar om nya avtal
påbörjas kanske redan på våren och åtminstone nästa
höst. Stämningarna som beskrivits ovan underlättar
säkert inte förhandlingssituationen. OAJ:s mål är att
få ett avtal som garanterar köpkraften. Medlemskårens stöd till de aktiva inom organisationen är viktigt.
Inom en stor organisation ﬁnns det många konﬂikter
mellan medlemmarna. De bör dock lösas i interna diskussioner så att man kan visa upp en enad front utåt.
Trevlig vår tillönskas alla lärare och barnträdgårdslärare i Österbotten! Hoppas ni orkar med ert
värdefulla arbete!
Ari Rousu
OAJ Österbottens ordförande
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FSL:s

Terveisiä OAJ:n

hälsning

hallituksesta

Vart är vi på väg? Varför
gör vi saker på ett speciellt sätt? Vad vill vi åstadkomma och hur ska vi nå
våra mål? Alla dessa frågor
handlar intressebevakning
om. Vi har siktet inställt
på framtiden, på bättre
löne- och arbetsvillkor.
Finlands Svenska Lärarförbund har över hundraåriga anor och vi är stolta
över att vara ett av de få
helt svenskspråkiga fackförbunden i Finland. I ett
Akavaperspektiv är vi inte heller särskilt små med våra
över 5000 medlemmar.
Allt sedan OAJ grundades av bland andra FSL har
vi haft gott samarbete på central nivå. På lokalplanet
ﬁnns sedan många år så kallade C-föreningar, som är
samarbetsorgan för samtliga lärarföreningar på orten.
Nu är det första gången som OAJ bildat en regionförening som täcker ett tvåspråkigt område. Eftersom stora delar av det svenska Österbotten ingår har
det från början varit diskussion om FSL och regionföreningen i Österbotten. Att grunda nya föreningar
är inget man gör utan att se nyttan med dem. Därför
måste OAJ:s regionförening i Österbotten visa vad
den går för och varför den ﬁnns till.
Utan konkret nytta också för FSL:s del blir den
annars bara ytterligare en nivå i det komplicerade
organisationsbygge som OAJ utgör. Vad är konkret
nytta på svenska i Österbotten? Vad ska regionföreningen göra och vad ska vi kräva av den, för att den
ska kunna fylla en uppgift? Hur ska vi undvika överlappningar?
En organisation leder ingen vart om den bara
ﬁnns till för sig själv. Att förhandlingsfullmakten inte
ﬁnns i händerna på regionföreningen är en sak som
gör att den konkreta nyttan verkar avlägsen. Det behövs nämligen inte en kostsam apparat bara för att
man ska kunna säga att man talar med en röst.
Frågorna jag inledde med är relevanta. Det gäller under den första tiden för OAJ:s regionförening
i Österbotten att visa vad den går för och att visa att
den uppfyller de förväntningar som ställs på den.
Jag önskar regionföreningen lycka till så här vid
resans start! Bon voyage!

Vuoden kuluttua meillä on uusi työ- ja virkaehtosopimus tai olemme
työtaistelussa. Molempiin
on valmistautuminen jo
aloitettu. Luonnollisesti
pyrimme mahdollisimman hyvään sopimukseen.
Taloudellisen
tilanteen
voimakas
heikkeneminen ja muiden liittojen
sopimusten eriaikainen
päättyminen vaikeuttavat
laajempaa yhteistä sopimista ja sopimuksen sisällön
ennustamista. OAJ:n asema on onneksi vahva, sillä
vastaamme yksin koko opetusalan sopimisesta.
Ennen syksyn neuvotteluita on kuitenkin ensin
sovittava 1.5.2009 jaettavan samapalkka- ja järjestelyerän käytöstä. Kyseessä on yhteensä 0,8%:n suuruinen erä, joka jaetaan kokonaisuudessaan paikallistasolla. Työnantajataho ei suostunut jakamaan edes
osaa keskustasolla. OAJ:llä olisi ollut selkeä ja yhteisesti hyväksytty luettelo kohteista, joilla olisi korjattu
edellisiltä kierroksilta jääneitä palkkauksen epäkohtia.
Nyt on huomio kiinnitettävä paikallisesti tehtävien
vaativuuden arviointiin eli kehitettävä kahden viime
vuoden aikana aloitettua TVA-järjestelmää.
Suomi on luultavasti maailman ainoa maa, jossa
kunnat lomauttavat henkilöstöään. Opettajien osalta lomautukset ovat keskittyneet Itä- ja Pohjois-Suomeen. Opettajien lomauttaminen sinänsä on laillista,
mutta se johtaa laittomiin tilanteisiin kun oppilaat
eivät saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja
ohjausta jokaisena koulupäivänä. Taloudellisesti lomauttaminen on tehoton keino ja aiheuttaa pitkäaikaisen häiriötilan.
Lomauttamisen ohella kunnat pyrkivät leikkaamaan kustannuksia erilaisin säästösopimuksin mm.
tarjoamalla mahdollisuutta vaihtaa lomaraha vapaaseen. Juko ja OAJ eivät suostu lomarahan vaihtoon,
sillä kyseessä on selvä palkan alennus. Opettajan ollessa pois työstä tarvitaan sijainen tai muut opettajat
joutuvat tekemään poissaolijan työn ilmaiseksi. Meille opetuksen ja oppimisen laatu ovat tärkeitä ja siksi
emme itse aiheuta laadun alenemista vapaaehtoisesti.
Jos työnantaja lomauttaa meitä eli estää meitä antamasta laadukasta opetusta, se samalla ottaa vastuun
siitä, että kyseisen kunnan oppilaat kärsivät tilanteesta verrattuna niihin kuntiin, jotka huolehtivat tason
pysymisestä korkeana.

Dan Johansson
förbundsordförande
Finlands Svenska Lärarförbund FSL
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Terveisiä pohjalaisille!
Hälsningar till österbottningar!
Arvoisa lukija. Hyvää alkanutta vuotta! Viime syksyisen Tärpäntikkelin piti
jäädä lehden historian viimeiseksi numeroksi. Uuden kaksikielisen alueyhdistyksen synnytystuskien
keskellä tuotiin kuitenkin
selkeästi esiin oman lehden tärkeys alueyhdistyksen tiedotuskanavana reilulle kuudelle tuhannelle
jäsenelleeen. Näin jo kerran lopettamispäätöksen kokenut lehtemme sai uuden mahdollisuuden jatkaa ilmestymistään. Nousi
siis tuhkasta kuten kuuluisa Feenix-lintu. Koska uuden Tärpäntikkelin sisältö on kaksikielinen, liitettiin
nimen perään lehden nimen ruotsinkielinen vastine
“pendel” eli heiluri. Tärpäntikkeli-nimellä on toki
muitakin merkityksiä riippuen siitä, millä murrealueella ollaan, joten lehden toimituskunta päätti heittää
pallon teille hyvät lukijat mahdollisimman osuvan,
uuden yhdistyksen ammatillista, kielellistä sekä alueellista omaleimaisuutta kuvaavan nimen keksimiseksi. Toisaalla tässä lehdessä on tätä tarkoitusta varten
webosoite, jonne voi jättää oman ehdotuksensa lehden uudeksi nimeksi sekä antaa omat kehittämisehdotuksensa lehden sisältöön liittyen. Toivon runsasta
osanottoa.
Tätä kirjoittaessani vietetään alueellamme viimeisiä hiihtolomapäiviä. Loman varsinainen uutispommi
oli hallituksen suunnitelmat nostaa yleistä eläkeikää
vaiheittain 65-vuoteen. Vielä ei tiedetä pääministerimme Rukan hiihtoretkellä saaman kuningasidean
kaikkia yksityiskohtia, mutta toteutuessaan esitys repii vääjämättä ay-liikkeen ja työnantajien välejä. Tuttu

kolmikanta-yhteistyö asioiden valmistelussa on tässä
asiassa unohdettu kokonaan. Turhaan ei järjestömme puheenjohtaja Erkki Kangasniemi peräänkuuluta
Vanhasen hallitukselta pelisääntöjen noudattamista,
vaikka näkeekin lehdistölle antamassaan tiedotteessa
hallituksen tulevien vuosien koulutuspoliittisissa linjauksissa myös paljon hyvää, kuten esimerkiksi toisen
asteen opiskelupaikan takaamisen kaikille peruskoulunsa päättäneille nuorille.
Voimassaoleva palkkasopimuksemme päättyy
31.1.2010. Siihen on aikaa vajaa vuosi. KT:n neuvottelupäällikkö Markku Jalonen on ehtinyt omalta
osaltaan jo avaamaan pelin antamalla julkisuuten
helmikuun lopusssa lausunnon, jonka mukaan plusmerkkistä palkkaratkaisua on turha odottaa. Etelärannasta on pistetty vielä paremmaksi ja viestitetty
julkisuuteen nollatasonkin olevan seuraavalla palkkasopimuskierroksella liikaa.
Tämä on kuitenkin tyypillistä työmarkkinapolitiikkaa, jossa lyödään pöytään pohjatarjous tulevia
neuvotteluita varten.
Kuntien laman myötä paheneva talousahdinko
asettaa uuden upean alueyhdistyksemme heti ensimetreillä suurien haasteiden eteen. Laman varjolla tapahtuvat lomautusssuunnitelmat saattavat pahimmillaan pistää koetukselle jäsenistömme yhteishengen.
Tämän lehden tarkoituksena on kuitenkin omalta
osaltaan olla vahvistamassa rivejämme nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä olemme vahvoja.

Koulutuspolitiikassakin tapahtuu paljon. Uudistuksia ollaan valmistelemassa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja yliopistotasollakin.
Kaikki tulevat vaikuttamaan merkittävästi opettajien
työhön ja palvelussuhteen ehtoihin. OAJ:n koko koneisto on valjastettu estämään pahimpia epäkohtia.
Jäsenistön aseman ja etujen turvaaminen leimataan
helposti kehityksen jarruttamiseksi, mutta se leima
on pakko ottaa silloin kun selviä heikennyksiä yritetään väkisin toteuttaa.
Esimerkki ristiriitaisesta uudistuksesta on erityisopetuksen strategian toteuttaminen. Lakiesitys sisäl-

tää paljon hyviä ja itse asiassa juuri OAJ:n aloitteesta
mukaan otettuja uudistuksia. Opettajien työ tulee
kuitenkin muuttumaan ja lisääntymään merkittävästi.
Lisäresursseja ei luvata. Koko uudistuksen maksajiksi
joutuvat opettajat ja oppilaat. OAJ ei voi sellaista hyväksyä. Valtion täytyy panostaa kehittämiseen myös
rahallisesti eikä luottaa siihen, että kutsumustyössään
olevat opettajat suostuvat jälleen lisätyöhön ja lisävastuuseen ilmaiseksi.
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Hyvää kevättä kaikille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.ﬁ

Jarmo Juupaluoma,
OAJ:n valtuuston puheenjohtaja
5

OAJ:n Pohjanmaan
alueyhdistyksen perustaminen
Alueyhdistyksen valmistelut aloitettiin virallisesti 2.4.2007 tunnustelukokouksella, johon OAJ:n
Etelä-Pohjanmaan piirihallitus oli kutsunut alueen
ammatillisten, ruotsinkielisten, lastentarhanopettajien ja yliopistolehtorien edustajat. Samana vuonna
järjestettiin vielä kaksi valmistelukokousta. Alueyhdistyksen säännöt valmisteltiin tammikuussa 2008
ja maaliskuussa järjestettiin Lappajärvellä suuri infotilaisuus kaikille jäsenryhmille. Tärpäntikkeli- ja Läraren -lehdet esittelivät alueyhdistyksen perustamista
kevään 2008 aikana.
Loppukeväällä 2008 tulevat alueyhdistyksen jäsenet eli alueen OAJ:n paikallisyhdistykset tekivät
päätöksensä liittyä alueyhdistykseen. Seinäjoki päätti asiasta vasta elokuussa ja FSL marraskuussa. Yhteinen valmisteluryhmä kokoontui vielä toukokuun
lopussa ja valitsi tulevien jaostojen yhteyshenkilöt ja

1/2009
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antoi jaostoille toimintaohjeet sekä päätti alustavasti
alueyhdistyksen toimintasuunnitelmasta.
3.9.2008 järjestettiin OAJ:n Etelä-Pohjanmaan
piirin ylimääräinen piirikokous, jossa piirin toiminta
lakkautettiin, kun hyväksyttiin yhdistykselle uudet
säännöt, nimi, jäsenkriteerit ja toiminta-alue. Samalla päätettiin, että alueyhdistykseen perustetaan OAY-,
FSL-, OAO-, LTOL- ja YLL-jaostot, jotka saavat hallitukseen edustajia jäsenmääriensä mukaisesti, ja että
jaostojen puheenjohtajat muodostavat alueyhdistyksen puheenjohtajiston.
Alueyhdistyksen työvaliokunta laati 24.9.2008
OAJ:n hallitukselle toimitettavat OAJ:n jäsenyys- ja
rahoitusanomukset, jotka OAJ:n hallitus yksimielisesti hyväksyi kokouksessaan 14.10.2008
21.10.2008 kokoontui uuden yhdistyksen hallituksena toimiva entisen OAY-piirin hallitus täydennettynä muiden ryhmien edustajilla valmistelemaan
alueyhdistyksen starttikokousta eli alueyhdistyksen
ensimmäistä vuosikokousta. 26.11.2008 Seinäjoella
pidetyssä juhlavassa starttikokouksessa kokousedustus ja esityslista määräytyivät uusien sääntöjen mukaisesti. Kokouksessa päätettiin alueyhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valittiin
yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
Puheenjohtajaksi valittiin rehtori Ari Rousu Ilmajoelta.
Alueyhdistyksen toimintasuunnitelmassa korostuu kaikkien jäsenryhmien edunvalvonta ja yhteistyö.
Jäsenyhdistyksiä ja paikallisia toimijoita tuetaan täsmäavulla ja laajalla koulutuksella. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat merkittäviä erityisesti toiminnan alkuvaiheessa.
Joulukuun 8. päivänä kokoontui vanha hallitus
viimeisen kerran ja laati tarkennettuja suunnitelmia
alueyhdistyksen ensimmäiselle toimintavuodelle.
Päätettiin mahdollisesti järjestettävistä koulutustilaisuuksista sekä edunvalvonnan tehostamistoimenpiteistä.
Koko alueyhdistyksen valmisteluprosessia on leimannut hyvä yhteishenki sekä rakentavan kriittinen
ja monipuolinen asioiden tarkastelu. Johtavana ajatuksena on ollut voimien yhdistäminen edunvalvonnan tehostamiseksi. Uudelle yhdistykselle on yhdessä
luotu vankka pohja.
Jarmo Juupaluoma

Kansikuva: Matti Sippola
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PL 49 • 63101 Kuortane • (06) 516 6111

Piste selkäkivuille.

Selkäkivut johtuvat usein huonosta työskentelyasennosta.

Juliet Ergoline -satulatuolissa istut hyvin.
Siro Juliet-satulatuoli toimii hyvin kouluympäristössä. Pienen
kokonsa, ketterien pyöriensä sekä keveytensä ansiosta tuolia
on helppo liikutella pulpettien välissä. Satulatuolilla on näppärä
liikkua pulpetin äärestä toiseen niin, ettei sinun tarvitse enää
kumarrella selkä kipeänä.
Suosikkituoli huippuhintaan:

220,(180,33 €, alv. 0%)

PUH. 010 - 470 9610
myynti@satulatuolikeskus.ﬁ
www.satulatuolikeskus.ﬁ
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Vaasan yliopistolehtorit ry

Vaasan yliopistolehtorit ry on perustettu vuonna
1975 ja siihen kuuluu lehtoreita ja muita yliopiston
opetustehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 33. Vaasan yliopistolehtorit ry on
Yliopistonlehtorien liiton jäsen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 23.1.2008
puheenjohtajaksi valittiin Raija Berglund, varapuheenjohtajaksi Liisa Vossschmidt, sihteeriksi Suvi
Isohella, jäsenasiavastaavaksi Heli Katajamäki ja
rahastonhoitajaksi Brita Herler. Yhdistyksen luottamusmies on Aira Thölix ja varaluottamusmies on
Ann-Marie Åkers.
Vaasan yliopistolehtorit ry:n edustajat OAJ:n
Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksessa vuosina
2009−2010 ovat Raija Berglund (varsinainen jäsen)

Vaasan yliopistolehtorit ry:n hallituksen sihteeri Suvi
Isohella (vas.), puheenjohtaja Raija Berglund, varapuheenjohtaja Liisa Vossschmidt ja jäsenasiavastaava Heli
Katajamäki. (Kuva: Johannes Sumuvuori)
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ja Heli Katajamäki (varajäsen) ja OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen hallituksessa vuosina 2008−2009
Jaana Puskala (varsinainen jäsen) ja Suvi Isohella (varajäsen).
Valtakunnallisesti yliopistosektorilla tapahtuu
merkittäviä muutoksia, joista keskeisimpiä ovat uusi
yliopistolaki ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen sekä yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön urarakenteen uudistaminen. Yliopistosektorilla
tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös opetus- ja
tutkimushenkilöstöön. Huoli resurssien riittämisestä
on todellinen. Yliopistojen perustutkintojen määrät
ja erityisesti jatkotutkintojen määrät ovat kasvaneet
huomattavasti, mikä on tapahtunut suunnilleen aikaisemman suuruisella opetushenkilöstöllä. Yliopistojen opettaja/opiskelija -lukumääräsuhde on huonontunut: 1980-luvun alussa
opiskelijoita oli yhtä opettajaa kohti 13,3, vuonna 2005
suhde oli 1/22,5. Mikäli
kehitys jatkuu lähitulevaisuudessa samansuuntaisena,
heikentää se yliopistokoulutuksen laatua.
Valtakunnalliset muutokset vaikuttavat myös
Vaasan yliopistoon ja tuovat
mukanaan uusia haasteita.
Konkreettisista hankkeista
keskeisimpiä ovat Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyö sekä
syksyllä 2008 käynnistynyt
humanistisen tiedekunnan
kielten aineenopettajakoulutus.
Uutta
yliopistolakia valmistellaan, ja
se astunee voimaan
1.8.2009.
Yliopistot
siirtyvät valtiolta autonomisiksi säätiöiksi tai
julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi; ne eivät enää
kuulu valtion budjettitalouden piiriin. Taloudenpito ja henkilökunnan asema muuttuvat:
Vaasan yliopistolehtorit ry:n
luottamusmies Aira Thölix.
Tärpäntikkeli 1/2009

talouden hoitamisesta tulee yritysmäistä toimintaa ja
henkilökunnan virkasuhteet mahdollisesti työsopimussuhteiksi.
Yliopistonlehtorit näkevät kuitenkin virkasuhteen
välttämättömäksi työssä, jossa käytetään julkista valtaa. Uudet yliopistot joutuvat kilpailemaan opiskelijoiden, asiantuntijoiden ja rahoittajien huomiosta,
mikä vaikuttaa myös yliopisto-opettajan työnkuvaan:
hallintotehtävien määrä kasvaa ja yhteiskunnallisen
aktiivisuuden merkitys korostuu. Yliopisto-opettajalta vaadittava yhteiskunnallinen aktiivisuus tarkoittaa
entistä selvemmin varojen hankintaa.
Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen tähtää uusiin korkeakoulurakenteisiin, jotka ovat pääosin
käytössä vuonna 2012. Korkeakoululaitos muodostuu tuolloin yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja
niiden välisistä yhteistyösopimuksista. Ajankohtaisin
yhteistyöhanke Vaasassa on Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyön tiivistäminen.
Yhteistyön tavoitteena on strategisesti ja tavoitteellisesti ohjattu korkeakoulukokonaisuus, jossa yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on omat koulutusohjelmansa, oma tutkimusproﬁilinsa sekä oma sisäinen
hallintonsa. Tiivistä yhteistyötä tehdään opiskelija- ja
tutkimuspalveluissa, viestinnässä ja markkinoinnissa
sekä kehitetään kirjastoyhteistyötä (Tritonia). Lisäksi
Vaasan yliopistossa uudistetaan yliopiston sisäistä rakennetta ja johtamisjärjestelmää.

Vaasan yliopiston humanistisessa tiedekunnassa
alkoi elokuussa yhteistyössä Tampereen yliopiston
kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa kokeiluhanke, joka tarjoaa vuosittain 20 humanistisen tiedekunnan suomen, saksan, englannin ja ruotsin opiskelijalle
mahdollisuuden pätevöityä kielten opettajaksi osana
ﬁlosoﬁan maisterin tutkintoa. Vaasan kaupungin
tukema kokeiluhanke jatkuu keväälle 2010 saakka.
Tavoitteena on luoda uusi kielten opettajankoulutusmalli, jonka painopisteinä ovat erityisesti ammatillisesti suuntautunut kielten opetus sekä monikielisyys
ja monikulttuurisuus. Koulutus antaa pätevyyden ja
valmiudet toimia kielten opettajana paitsi perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa
myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä
vapaan sivistystyön yksiköissä.
Koulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua toteutetaan vaasalaisissa eri koulutusasteiden oppilaitoksissa. Yhdessä Vaasan kaupungin koulutoimen kanssa
on luotu kenttäkoulu- ja mentoriopettajaverkosto
Vaasaan. Mentoriopettajana toimiminen ja siihen
liittyvä koulutus toimivat samalla ohjaavien opettajien täydennyskoulutuksena, ja siihen on osallistunut
noin 40 paikallista kielten opettajaa.
Heli Katajamäki

Leirikouluun Virroille!

TOIMINTAA,
KULTTUURIMAISEMIA JA
YKSILÖLLISTÄ PALVELUA
Täysihoitohinta alk. 35,50 €/hlö/vrk
sis. majoituksen ja ruokailut
Nuorisokeskus Marttinen toimii myös kokous- ja juhlatalona.
Marttisessa voit järjestää koulutus- ja virkistyspäivät.
Nuorisokeskus Marttinen
Herrasentie 16, 34800 Virrat
03 485 1900
leirikoulut@marttinen.fi
www.marttinen.fi
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Tutustu
ohjelmatarjontaamme.
Tulossa loppuvuonna
2009 yläköysirata!
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Matti Sippola 50 v.

Luokanopettajaliiton puheenjohtaja sekä Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen Matti Sippola juhli 50-vuotispäiväänsä 21.2.09 Seinäjoella. Kuvassa alueyhdistyksen hallituksen jäseniä kokoontuneena Matti ja Kerttu Sippolan
ympärille.
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YSI esittäytyy

Tämän vuoden alusta toimintansa aloittanut OAJ Pohjanmaan alueyhdistys on
tällä hetkellä 6138 opettajan yhteinen
edunvalvoja. Lähes puolet alueyhdistyksen
jäsenistä on ysiläisiä eli luokanopettajia, aineenopettajia, rehtoreita, opinto-ohjaajia
ja erityisopettajia. Ysiläiset työskentelevät
perusopetuksessa, lukioissa, kansalais-,
kansan- ja työväenopistoissa. Koska yleissivistävillä opettajilla on ollut jo pitkään
toimiva piiriorganisaatio, oli luonnollista,
että me olimme hyvin aktiivisesti mukana alueyhdistyksen perustamisessa. Nyt
toiminnan käynnistymisvaiheessa muilla
opettajaryhmillä ei vielä ollut halukkuutta hakea keskeisiä toimihenkilöpaikkoja.
Näin ollen niin puheenjohtaja Ari Rousu,
koulutussihteeri, tiedotussihteeri, yhdistystietouskouluttaja kuin kuntakouluttajakin ovat YSI-taustaisia opettajia. Heidän
tietotaitonsa on luonnollisesti kaikkien
opettajaryhmien käytössä. Tukensa paikalliseen edunvalvontaan antavat lisäksi
kokeneet palkkasihteerit, jotka ovat hyvin
tavoitettavissa ongelmatilanteissa. Kahden
vuoden kuluttua, jolloin toimihenkilöpaikat ovat jälleen haussa, löytyy varmasti
uskallusta ysiläisten ulkopuoleltakin hakea
näitä hommia.
OAJ:n valtuustossa on alueeltamme viisi ysiläisten edustajaa, jotka pitävät meidät ajan tasalla valtakunnantason päätöksenteosta ja vastaavasti vievät
alueemme terveiset Helsinkiin. Jarmo Juupaluoma
on tällä hetkellä myös valtuuston puheenjohtaja. Vaikutusvaltaisella paikalla on niin ikään Matti Sippola
toimiessaan Luokanopettajaliiton puheenjohtajana.
Ajankohtaisia haasteita YSI-puolella ovat mm. se
ettei kiristynyt kuntataloustilanne ryöstäydy lomautusintoiluksi, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
määrän jatkuva kasvaminen ja lisääntyneet integraatiopaineet, resurssien riittävyys, pienentyvät ikäryhmät, uudet opetussuunnitelmat ja opettajien täydennyskoulutus.
Mielenkiintoista on nähdä se, mitkä asiat nousevat jaoksista alueyhdistyksen hallituksen käsittelyyn
lähitulevaisuudessa.
Itse olen ollut mukana paikallisessa edunvalvonnassa 17 vuotta ja piirin toimijana 10 vuotta. Jokaiseen vuoteen on mahtunut niin tiukkaa vääntöä kuin
mukavia yhdessäolon hetkiä. Upeinta on ollut tutustua samanhenkisiin ihmisiin, joita varmasti löytyy
Tärpäntikkeli 1/2009

lisää uuden alueyhdistyksen myötä. Kaikille aktiivitoimijoille haluan toivottaa voimia yhä lisääntyvään
ja entistä haasteellisempaan edunvalvontatyöhön!
Jokainen alueyhdistyksen jäsen muistakoon töihin
mennessään menevänsä tekemään maamme kannalta
kaikkein arvokkainta työtä – opettamista ja kasvattamista!

OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen
sihteeri
Riviluokanopettaja Jalasjärveltä
Paula Kotirinta
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Lastentarhanopettajien jaoston
puheenjohtajan terveiset
Otamme nyt yhteistyön ensiaskeleita kootaksemme opettajat yli ammattiryhmien.
OAJ:n Pohjamaan alueyhdistys on aloittanut toimintansa
kuluvan vuoden alusta alkaen
ja kullakin opettajaryhmällä
on pitkät perinteet omasta
ammattiyhdistystyöstä. Ensimmäiset kohtaamiset: perustamiskokoukset, starttikokous, hallituksen kokoukset,
lehtitoimikunnan kokous ja
nyttemmin Educa ovat suoneet uusia kohtaamisia ja
uusia tuttavuuksia – yhteinen
työ voi nyt alkaa!
Lastentarhanopettajat
ovat koonneet joukoistaan
(noin 700 lastentarhanopettajaa) 10:n ammattilaisen tehotiimin kahdeksi vuodeksi.
Lisäksi vahvuuteemme kuuluvat kaksi OAJ-valtuutettua: Ylh. vas. Tarja Isotalo, Maire Kaitaniemi, Solveig Mandell, Päivi Hakola, Marika
Minna Herttua-Niemi ja Arja Horila, Jaana Peltoniemi, Taina Peltola, alh. vas. Minna Herttua-Niemi, Gun VäHaapaoja. Tehotiimi – LTO- keväinen, Miia Raunio, Mari Rinta-Nikkola. Kuvasta puuttuu Arja Haapaoja.
jaosto – on kokoontunut yhvastuualueet hämäävät: nimike ’päiväkodin johtaja’
den kerran tammikuun lopulla Seinäjoella. Jaoston
vaihtuu ’vastaavaksi lastentarhanopettajaksi’ ja työtehkuumimmaksi keskustelun aiheeksi nousi työhyvintävät pysyvät kuitenkin samoina. Muutostilanteissa,
vointi ja se epäilemättä kattaa koko kentän peruskuten hallinnonala- tai kuntaliitostilanteissa voisi yhtavanlaatuiset terveiset. Työhyvinvoinnin käsitteen
tenä ratkaisuna johtajuuden jakamiseen olla pedagoalaisuuteen kuuluvat muun muassa teemat johtajuus
ginen johtaja. Pedagoginen johtaja ei tee viranhaltija täydennyskoulutus. Johtajat kaipaavat tukea omilta
japäätöksiä, maksupäätöksiä tai päivähoitopäätöksiä,
esimiehiltään: tavoitteita ja visioita – mihin suuntaan
vaan keskittyy pedagogiseen johtamiseen. Päätöksistä
varhaiskasvatus on menossa? Johtajat ovat myös huovastaavat varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtalestuneita siitä, miten pedagoginen koulutus menee
ja, toimistotöistä kenties sihteeri. Kaiken kaikkiaan
hukkaan, jos työpäivät täyttyvät pelkästään toimisjaosto jaksaa hämmästellä sitä, miten kirjavasti Pohtosihteerin töistä. Täydennyskoulutukseen kaivataan
janmaan alueella varhaiskasvatus on organisoitu.
niin toiminnallista koulutusta kuin aatteiden aukaiLastentarhanopettajat pitää terveenä monipuosemista. Molemmilla on merkitystä arvon antamiselle
linen työ, jossa ravintoa saadaan niin mielelle kuin
omalle työlle. Heitettäköön tässä ehdotus alueyhdiskielelle. Vahvuutemme ovat spontaanius, sosiaalisuus,
tyksen jäsenille: miltä kuulostaisi aggressiokoulutus?
luovuus, suvaitsevuus, perehtyminen ja paras kaikista:
Työvälineitä, toimintatapoja tai erilaisia kasvatustieteemme työmme ilolla! Useat jaoston jäsenet kiitteliteellisiä lähestymistapoja kohdata aggressiivinen tai
vätkin hyvää työyhteisöään ja sitä, miten innostuneita
ongelmakäytöksinen lapsi tai nuori?
varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät, koulutukPäiväkodin johtajan tai kiertävän erityislastentarsesta riippumatta, yleisesti ottaen ovat. Moniammahanopettajan työ vaatii melkoista monitaituruutta ja
tillisuus ja tiimityöskentely ovat valttejamme!
työn organisoiminen on haastavaa erityisesti silloin,
kun johtajan tehtäviin kuuluvat hallinnonnin lisäksi
työt lapsiryhmässä tai KELTOlla on alaisuudessaan
Miia Raunio
useita toimipisteitä. Uudet nimikkeet ja vaihtuvat
12
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OAO:n tervehdys OAJ:n
Pohjanmaan alueyhdistyksen
ammatillisille opettajille
Palkkapolitiikassa kevään osalta tiedetään jo, että
0,8 % palkkasummasta jaetaan kuntasektorilla1.5.
paikallisesti. TVA-järjestelmää on nyt mahdollisuus
kehittää. OAO:ssa aletaan parhaillaan valmistautua
tulevaan neuvottelukierrokseen, vaikka aikaa sopimuskausien loppuun on vuoden verran, jos valtiovallan toive aikaistamisesta ei toteudu. 11.3. kokoontuu
OAO:n palkkatyöryhmä. Siinä OAO:n kaikkien valtakunnallisten yhdistysten edustajat pohtivat ja valmistelevat yhteistä tavoiteasettelua.
Töitä edunvalvonnan kaikilla saroilla riittää!
Kuva: Leena Teittinen

OAJ:n Ammatilliset opettajat OAO ry. kokoaa
OAJ:ssa yhteen houkan yli 20 000 ammatillista opettajaa kaikilta aloilta ja asteilta (myös taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia sekä KSOL).
OAO täytti viime vuonna 20 vuotta.
OAO on OAJ:n valtakunnallinen piiri, joka toimii ammatillisten opettajien vaalipiirinä OAJ:n valtuustovaaleissa. OAO:n päätehtävänä on kuitenkin
koota ja sovittaa yhteen ammatillisten koulutuspoliittiset, tulo- ja palkkapoliittiset sekä järjestöpoliittiset
tavoitteet ja viedä niitä eteenpäin yhteisinä tavoitteina
OAJ:n valmistelu- ja päätöksentekoelimissä.
Koulutuspolitiikassa kaikilla asteilla tapahtuu
paljon: aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, ammattiopistostrategian läpivienti, korkeakoulujen
rakenteellinen kehittäminen, jne. Miten pystymme
varmistamaan opettajan aseman muutoksissa. Paras
tae tehokkaaseen edunvalvontaan on joka tapauksessa
yhtenäinen, vahva ammattijärjestö.
Maakunnan tasolla tehdään merkittäviä koulutuspoliittisia päätöksiä ja niihin OAJläisillä on oltava
yhteinen näkemys ja vaikutuskanava. Tähän tarpeeseen OAJ:n yhteiset alueyhdistykset nähtiin järkevänä
ratkaisuna. Alueyhdistykset antavat myös erityisesti
ammatillisille mahdollisuuden miettiä uusia järjestäytymisen muotoja. Joissain kuntayhtymissä tai osakeyhtiöissä on alettu pohtia työnantajakohtaisten, ammatillisten opettajien yhteisten yhdistysten mahdollisuutta (on siis eri asia kuin OAJ:n paikallisyhdistys).
Näin työnantajakohtainen edunvalvonta tehostuisi.
Alueet organisoituvat kuitenkin omien tarpeidensa
mukaan. Uusia mahdollisuuksia kannattaa pohtia.

Päivi Koppanen
OAO ry, puheenjohtaja, OAJ:n 2. varapuheenjohtaja

Yli 1400 auton valikoima

www.rinta-jouppi.com
.
uto
a

Uusia ja käytettyjä
henkilöautoja-pakettiautoja-matkailuautoja ja vaunujamoottoripyöriä-kuorma-autoja

Tervetuloa kaupoille!
Tervajoki-Vaasa-Pori-Turku-Rauma-Mikkeli-Jyväskylä-Oulu- Helsinki
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Tunteella ja taidolla –
yksilönä ryhmässä
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ja pedagogisten järjestöjen yhteistyöllä sorvamaan koulutus- ja kulttuuripäivään
kokoontui tammikuisena lauantaina lähes 800 opettajaa. Kulttuuriantia tarjoili lauluyhtye What if ja
kitaristivirtuoosi Petteri Sariola. Päivän kruunasi kaksi loistavaa luennoitsijaa Raisa Cacciatore ja Juhani
Tamminen.
”Lasten ja nuorten kanssa työskentely on arvokkainta työtä tässä yhteiskunnassa”, laukoi urheiluvalmentaja Juhani Tamminen. Tamminen korosti, että
opettajan työssä selviytyy samoilla johtoteeseillä kuin
urheiluvalmentajanakin. Ammattiin on oltava palo ja
jokaisesta päivästä on tehtävä mestariteos. Työpäivään
on valmistauduttava perusasioita painottaen, vastoinkäymisiin varautuen. Menestyäkseen pitää olla valmis uhrauksiin. Erinomaisten saavutusten jälkeen ei
voi lepäillä saavutusten säihkeessä. On luotava uusia
unelmia ja tavoitteita.
Oppilasta on kohdeltava kuin lintua kämmenellä,
symboloi Tamminen. Jos puristaa liikaa, lintu tukehtuu. Jos puristaa hennosti, lintu karkaa. Sopivalla otteella lintu pysyy kädessä ja munii kultamunia.
Luentonsa päätteeksi kansan tuntema aurinkokuningas veti valkoisen toppatakin päälleen ja huokui sanojaan. TOIMI, USKO, AUTA ja MENESTY! Voittaja ei koskaan luovuta, luovuttaja ei koskaan voita!

Raisa Cacciatore rikkoo jään ja sukeltaa pinnan
alle – tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen. Aggressio
on tunne muiden joukossa, mutta sen hillitsemisen opettaminen vaatii paljon voimavaroja etenkin
esiopetuksessa ja perusopetuksen alkuvuosina kotia
unohtamatta. Haasteelliset tunteet ovat merkkipaaluja matkalla itsenäistymiseen ja kotoa irtaantumiseen.
Koulun aikuissuhteilla ja niiden pysyvyydellä, sekä
kannustavalla ja yksilöitä arvostavalla ilmapiirillä on
suuri merkitys lapsen ja nuoren kehitykselle. Tunnetaitoihin ei kiinnitetä koskaan liikaa huomiota.
Cacciatore on kehitellyt lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheisiin soveltuvia malleja väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Tunteiden hallintaa harjoitellaan kasvatuksen keinoin. Esimerkiksi myönteisiin kokemuksiin ja mielikuviin ankkuroituminen pienen muistiliikkeen avulla voi laukaista stressaavan ja ahdistavan
tilanteen. SUTUHAKA-mallissa suuttumisen syy
kuvaillaan, ehkäistään aggressio ja kerrotaan se sanoiksi. Haluttu vastapuolen reaktio täsmennetään ja
kerrotan, miksi yhteistyö kannattaa.
Aiheesta löytyy lisätietoa Väestöliiton sivuilta:
http://www.väestöliitto.ﬁ/murkun_kanssa/murrosikä/kiukku/_ja_kapina/aggression_portaat/
Merja Koivisto

Opettajien kulttuuri- ja koulutuspäivä kokosi lähes 800 osanottajaa Törnävä-saliin.
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Paula Kotirinta on vuoden
luokanopettaja Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan luokanopettajat ry on valinnut
vuoden luokanopettajaksi Etelä-Pohjanmaalla jalasjärveläisen Paula Kotirinnan. Etelä-Pohjanmaan
luokanopettajat ry:n puheenjohtajan Karita Koskisen
mukaan uudella vuoden luokanopettajalla on kaikki
hyvän opettajan ominaisuudet – Paula on iloinen ja
energinen perusope isolla P:llä, jolla on kyky kuunnella oppilasta ja vastata hänen tarpeisiinsa. Paula
myös arvostaa luokassa tehtävää perustyötä ja on
valmis heittäytymään täysillä kaikkeen mitä tekee,
kehuu Koskinen vastavalittua vuoden eteläpohjalaista luokanopettajaa. Myös Kotirinta itse kokee työssään kaikkein tärkeimpänä yksinkertaiset perusasiat
– Pyrin luokassa olemaan se turvallinen aikuinen,
joka vastaa työrauhasta oppilaita tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti kohdellen. Tärkeää on myös perustietojen ja -taitojen opettamisen ohella vahvistaa
oppilaiden itseluottamusta ja innostaa heitä uusien
asioiden ja tekniikoiden oppimiseen, kuvailee Jalasjärven kirkonkylän koulussa työskentelevä Kotirinta
arvomaailmaansa.
Paula Kotirinta suoritti kasvatustieteiden maisterin tutkinnon luokanopettajan koulutusohjelmassa
vuonna 1989 ja on toiminut valmistumisestaan lähtien opettajana Jalasjärvellä, aluksi Yli-Vallin koulussa, josta hän siirtyi nykyiseen työpaikkaansa vuonna
2000. Vuoden opettajaksi Jalasjärvellä Kotirinta valittiin vuonna 2006.
Paulalla on ammatinharjoittamisen ohella riittänyt runsaasti energiaa myös yhdistys- ja järjestötoimintaan. Hän on toiminut Jalasjärven opettajien paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 1992 alkaen
ja vuodesta 2007 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana. Hän toimii tällä hetkellä Jukon pääluottamusTärpäntikkeli 1/2009

miehenä Jalasjärvellä.
Vuodesta 2006 alkaen Paula on toiminut OAJ:n
Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja
hoitaa tällä hetkellä myös sihteerin tehtäviä alueyhdistyksessä.
Järjestötyön ohella Paula on toiminut monipuolisesti liikuntaharrastusten parissa. Hän on ollut mukana kehittämässä Jalasjärven koululaisliikuntaa ja on
vastuussa tällä hetkellä kaikkien Jalasjärvellä pidettävien koululaiskilpailuiden organisoinnista.
Paulan omista harrastuksista läheisin on naisvoimistelu. Hän on toiminut aktiivisesti Jalasjärven
Naisvoimistelijoissa eri tehtävissä yli kaksikymmentä
vuotta mm. seuran puheenjohtajana sekä lukuisten
eri harrasteryhmien vetäjänä.
Liikunnallisista ansioistaan Paula on palkittu mm.
Jalasjärven kunnon kuntalaisena v 1994, Etelä-Pohjanmaan Urheilupiirin kultaisella SVUL-levykkeellä
1998 sekä SVoLin kultaisella ohjaajamerkillä v 2000.
Paula on myös innokas salibandyn harrastaja, josta saavutuksena on useita KLL:n SM-mitaleita.
Vapaa-aikanaan Paula harrastaa myös taidelasitöitä sekä tiﬀany- että sulatustekniikoin.
Paula on naimisissa ja 10-vuotiaan tyttären äiti.
Tärpäntikkeli onnittelee lämpimästi Paulaa!
Lasse Mansikka-aho

POHJOISMAISET
KIELET 25 OP (TaY)

Intensiiviopetuksena kesällä 2009 Seinäjoella
Lisätietoja kesäyliopistosta, puh. 427 4720 tai
kesayo@epky. tai www.epky..
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Reflexioner

Nyligen gjorde Opettaja-lehti en intressant undersökning om hur lärare upplever kommentarer om sitt
utseende. Undersökningen visar att 90 % av de kvinnliga lärarna och 60 % av de manliga får sitt utseende
kommenterat av elever, visserligen både positiva och
negativa kommentarer. Anmärkningsvärt kan tyckas
vara att endast var tionde kvinnlig lärare uppfattar
kommentarerna osakliga och icke hemmahörande i
skolmiljö medan andelen manliga lärare som stördes av
kommentarerna var hela 25%. Hur ska man förstå den
skillnaden? Beror det på att kvinnor vant sig vid att utseende är en faktor som vägs och mäts i en kvinnas liv
redan från unga år? Eller är kvinnor mera räddhågade
och inser att det knappast lönar sig att gå i svaromål
i dylika personrelaterade frågor? 3 % av de tillfrågade
kvinnliga lärarna sägs ha gjort skönhetsoperationer.
Det lär vara högsäsong den första veckan i juni…
Det ligger nära till hands att fundera över huruvida
lärare som yrkesgrupp bör ha större tolerans för kritik
än andra yrkesgrupper och således inse att det tillhör
det man får tåla, något som kommer på köpet, då man
valt att bli lärare. Lärare ska tydligen ha extra stor förmåga att överse med och förstå att barn och unga inte
menar allvar med elaka och nedsättande kommentarer,
utan att sådant sker i oförstånd. Jag anser inte att man
bör ha en så överslätande syn på problemet. Det kan
inte vara acceptabelt att vi som lärare ska behöva verka
i en arbetskultur där vi inte bara möter allt större kritik
för det vi gör, utan också för den vi är och för hur vi
ser ut. Jag tycker inte att lärare, lika lite som någon
annan yrkesgrupp, ska behöva stå ut med glåpord och
nedsättande kommentarer bara för att samhällstonen
och tidsandan tillåter och uppmuntrar dylikt. Någon
efterlyser regler, straﬀ och nolltolerans, men med vilken eﬀekt?
Respekt och aktning, är det just sådana nyckelbegrepp, som saknas i det ﬁnländska samhället i dag, i
vår kultur, i våra möten människor emellan och inte
minst i skolans värld? Måhända vi här kan söka en orsak till att en undersökning som den ovannämnda ger
det resultat den ger. I slutet av 60-talet och början av
70-talet skedde i Sverige en förändring av det språkliga
bruket, en du-reform, som snart också ﬁck starkt fotfäste i övriga Norden. Det betraktades som en reform i
demokratisk anda. Att tilltala en överordnad eller äldre
person med du i stället för ni ansågs inte längre opassande eller oartigt. Det nya otvungna språkbruket vann
snabbt terräng i de nordiska länderna, dock utan större
genomslagskraft utanför Nordens gränser.
Jag kan inte låta bli att reﬂektera över hur viktig roll
språkbruk och tilltal spelar i fråga om hur vi bemöter
16

och värderar varandra. Utvecklingen under de senaste
fyrtio åren har nog inte bara varit av godo. Respekt och
aktning har fått stå tillbaka för begrepp som frispråkighet och rättframhet. Alla ska ha rätt att säga vad de tycker och tänker, utan större åtskillnad. Hur vi ska komma
till rätta med skolvärldens olika problem, som eskalerar
och gör att läraryrket upplevs som allt tyngre och mera
utsatt, är inte lätt att svara på. Det går givetvis inte
att vrida klockan bakåt. Däremot vore det av yttersta
vikt att det i samhället i stort, hos såväl makthavare
som den enskilda individen, skulle väckas frågor om
vart vårt samhälle är på väg och vilka värderingar och
synsätt vi vill att ska råda. Om den aktuella undersökningen har sått sådana frön har den fyllt en funktion.
Benita Kavander, Vasa
vice ordförande i Finlands svenska lärarförbund
ordförande i Vasa svenska lärarförening
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Nimikilpailu

Namntävling

Ehdota uutta nimeä jäsenlehdelle ja osallistu
arvontaan!

Föreslå ett nytt namn för medlemstidning och
delta i lotteri!

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen jäsenlehti
jaetaan noin 6000 jäsenelle. Kaksikielisen yhdistyksen
lehden uudeksi nimeksi toivotaan ehdotuksia, jotka
ovat joko sellaisenaan koko jäsenistön ymmärrettävissä tai joille löytyy käännösvastineet. Taustatietosi
antamalla osallistut OAJ-tuotteiden arvontaan. Myös
voittanut ehdotus palkitaan. Voit myös kertoa mielipiteesi siitä, millä tavoin lehden sisältöä voisi kehittää.
Pyydämme ehdotukset 31.5.09 mennessä:

OAJ regionalförenings i Österbotten tvåspråkiga
medlemstidning når ungefär 6000 medlemmar. Nu
önskas ett namnförslag som antingen direkt förstås
av alla oberoende av språk eller som kan översättas.
OAJ-produkter lottas ut bland alla deltagare som
meddelar sina personuppgifter. Det vinnande bidraget premieras också. Du kan också berätta om hur du
anser att tidningens innehåll kunde utvecklas. Vi ber
om förslag senast 31.5.09:

https://eforms.uwasa.ﬁ/lomakkeet/266/lomake.html

https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/266/lomake.
html?rinnakkaislomake=nyttnamn

Kevään 2009 koulutuksia
•
•
•
•
•

11.3. Samapalkka- ja järjestelyerä paikallisesti sovittavaksi, Seinäjoki
17.3. Kunnallinen päätöksenteko ja vaikuttaminen, Seinäjoki
30.3. Eläketietous, Seinäjoki (samana iltana erilliset koulutukset
yleissivistäville ja muille)
22.-23.4. Alueellinen YT –kurssi, Kuortane
26.-27.3. JUKO:n lm-peruskurssi, Seinäjoki

Toiveita koulutuksista ja niiden sisällöistä voi lähettää Pohjanmaan alueyhdistyksen
koulutussihteerille tai koulutustiimin jäsenille: Päivi Hakola, paivi.hakola@nic.ﬁ
(LTOL); Merja Koivisto, merja.koivisto@soini.ﬁ (YSI); Seppo Pihlaja,
seppo.pihlaja@seamk.ﬁ (OAO); Liisa Vossschmidt, livo@uwasa.ﬁ (YLL).
YHDISTYSTEN POSTI/TIEDOTUSVASTAAVAT TIEDOTATTEHAN
KURSSEISTA!
Liisa Nygård, koulutussihteeri
liisa.nygord@lehtimaki.ﬁ

Tärpäntikkeli 1/2009

17

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

KOKOUSKUTSU/MÖTESKALLELSE
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ma 20.4.2009 hotelli Silveriassa, Ruutikellarintie
4, Vaasa. Klo 17.00 alkaen ruokailu ja ilmoittautumiset. Varsinainen kokous alkaa klo 18.00. Årsmötet för
OAJ:s regionförening i Österbotten hålls må 20.4.2009: hotel Silveria, Krutkällarv. 4, Vasa. Från kl 17.00
servering och emottagning av anmälningar. Mötet börjar kl 18.00.
Ohjelma/Program
Avaus/Mötet öppnas: Ari Rousu
Tervehdyspuhe/Hälsningstal: Håkan Nordman, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja
Håkan Nordman, Stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, riksdagsman
Vahinkovakuutusyhtiö IF:n tervehdys/Ordförande för IF Skadeförsäkringsbolags hälsning
Muistamiset/Gratulationer
I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n/Organisering av mötet
1.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2.
Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.
II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t/Mötesärenden
5.
Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande av
verksamhetsberättelse för år 2008.
6.
Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisonberättelsen för räkenskapsperioden 2008 samt fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.
7.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2009/godkännande av verksamhetsplan för
år 2009.
8.
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä
tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2009/Styrelseordförande och övriga stryrelsemedlemmars
mötesarvoden och reseersättninga samt revisorsarvoden för år 2009.
9.
Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien
jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2010/fastställande av medlemsavgifter för år 2010.
10.
Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2009/godkännande av budgetförslag för år 2009.
11.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi/val av styrelseordförande för
följande två års verksamhetsperiod.
12.
Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi toimikaudeksi/
val av styrelsemedlemmar och ersättare för följande två års verksamhetsperiod.
13.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2010 tilejä ja hallintoa/
val av två revisorer och revisorsersättare för år 2010.
14.
Käsitellään muut mahdolliset asiat/behandling av övriga möjliga ärenden.
15.
Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n työmarkkina-asiamies Nina Lahtinen.
Seinäjoella 17.2.2009
Hallitus/Styrelsen
Ari Rousu
puheenjohtaja/ordförande
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Paula Kotirinta
sihteeri/sekreterare
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

TOIMINTASUUNNITELMA 2009
HALLINTO
• Pidetään sääntöjen määräämä vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia
• Alueyhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja suorittaa sääntöjen sille määräämät
tehtävät
• Hallitus valitsee tarvittavat toimikunnat ja työryhmät
• Alueyhdistys pitää yhteyttä alueen palkkasihteereihin sekä OAJ:n valtuustossa, hallituksessa
ja toimikunnissa toimiviin edustajiin
KOULUTUSTOIMINTA
• AY I keväällä
• Alueelliset luottamusmiespäivät ja muu luottamusmieskoulutus
• YT-koulutus
• KOPE-kurssi
• Taloudenhoitajakurssi
• Päättäjätapaamiset
• Alueyhdistysseminaari syksyllä
• Eläketietous
• Muuta edunvalvontakoulutusta
JÄRJESTÖTOIMINTA
• Tuetaan jaostojen toimintaa ja jäsenyhdistysten edunvalvontatyötä
• Edistetään jäsenryhmien välistä yhteistyötä
• Käsitellään jäsenyhdistysten ja jaostojen tekemät aloitteet ja päätetään jatkotoimista sekä
pyydetään jaostoilta tai jäsenyhdistyksiltä tarvittaessa lausuntoja
• Tehdään aloitteita OAJ:lle
• Osallistutaan aluetoimiston kehittämiseen
• Pidetään yhteyttä OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistyksen sekä Keski-Pohjanmaan OAJläisten ryhmien kanssa
• Otetaan tarvittaessa yhteys alueen kansanedustajiin ja muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin
sekä opetushallinnon, elinkeinoelämän ja eri kansalaisjärjestöjen edustajiin
• Toimitaan yhteistyössä toimialueen Akavan aluetoimikuntien ja muiden ay-piirijärjestöjen
kanssa
TIEDOTUSTOIMINTA
• Huolehditaan tiedottamisesta tiedotusvälineille, jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille sekä
tarvittaessa muille tahoille
• Perustetaan yhdistyksen nettisivut
• Kehitetään yhdistyksen tiedotuslehteä
Tärpäntikkeli 1/2009
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OAJ Pohjanmaa/Österbotten

Hallitus:
Ari Rousu
puheejohtaja

Erätie 1
60800 Ilmajoki

044 419 1412
ari.rousu@imajoki.ﬁ

Anders Ohls
varapuheenjohtaja

Storåkersvägen 16
65870 Björköby

040 5200 810
anders.ohls@vasa.ﬁ

Miia Raunio
varapuheenjohtaja

Vennäntie 5
61500 Isokyrö

050 565 0864
miia.raunio@netikka.ﬁ

Pia Berg
vice ordförande

Västerviksv. 26
64200 Närpes

050 344 6744
piam@narpes.ﬁ

Raija Berglund
varapuheenjohtaja

Salmikatu 27-29
65200 Vaasa

0400 267 385
raija.berglund@uwasa.ﬁ

Paula Kotirinta
jäsen

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi

050 492 1168
paula.kotirinta@jalasjarvi.ﬁ

Tuula Ala-Lantela
jäsen

Länsirannantie 428 C
62620 Ala-Seppä

050 540 9522
tuula.alantela@gmail.com

Katriina Honkala
jäsen

Seinäjoentie 991
61120 Louko

040 830 4186
katriina.honkala@seamk.ﬁ

Jyrki Jokinen
jäsen

Heinäpellontie 18
65280 Vaasa

040 756 8618
jyrki.jokinen@vaasa.ﬁ

Jussi-Pekka Kangas
jäsen

Rantalantie 66
64770 Äystö

0500 599 934
jpkangas@teuva.ﬁ

Heimo Kemppainen
jäsen

Teeritie 5
62900 Alajärvi

044 297 0433
heimo.kemppainen@edu.alajarvi.ﬁ

Raija Lesonen
jäsen

Hämeenlinnank. 6 G 51
65350 Vaasa

050 575 1220
raija.lesonen@puv.ﬁ

Arto Martikkala
jäsen

Alasinkatu 2
60320 Seinäjoki

040 868 0634
arto.martikkala@sedu.ﬁ

Outi Pyykkö
jäsen

Petäätie 2 B 16
60550 Nurmo

044 521 2996
outi.pyykko@edu.kuortane.ﬁ

Ann-Soﬁ Röj-Lindberg
medlem

Myrgrundsvägen 442
65410 Sundom

050 599 7724
aroj@abo.ﬁ

Matti Sippola
jäsen

Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki

040 755 2615
matti.sippola@edu.seinajoki.ﬁ

Gun Väkeväinen
medlem

Frängsdalsvägen 43 A 5
65280 Vasa

044 377 7137
gun.vakevainen@vaasa.ﬁ

Seppo Heinonen

Kapernauminkatu 11
60100 Seinäjoki

044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.ﬁ

Olavi Kalliovaara

Rinteentie 136
63300 Alavus

040 585 8169
olavi.kalliovaara@alavus.ﬁ

Palkkasihteerit:
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Aira Thölix

Kirkkopuistikko 19 E 116
65100 Vaasa

040 731 8831
ath@uwasa.ﬁ

Toimihenkilöt:
Paula Kotirinta
sihteeri

kts. edellä

Jussi-Pekka Kangas
kuntakouluttaja

kts. edellä

Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri

Rannankyläntie 98
63500 Lehtimäki

040 559 4033
lassema@suomi24.ﬁ

Kari Nieminen
yt-yhdyshenkilö

Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki

040 577 9984
kari.nieminen@edu.seinajoki.ﬁ

Liisa Nygård
koulutussihteeri

Hernesmaantie 148
63540 Hernesmaa

050 309 1609
liisa.nygord@lehtimaki.ﬁ

Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.

kts. edellä

Taina Saikkonen
taloudenhoitaja

Rantakatu 3 b A 1
65100 Vaasa

050 533 9949
taina.saikkonen@netikka.ﬁ

Arja Haapaoja
LTOL

Pellervonkatu 2 B
65300 Vaasa

040 773 2756
arja.haapaoja@vaasa.ﬁ

Seppo Heinonen
Etelä-Pohjanmaan vp

kts. edellä

Minna Herttua-Niemi
LTOL

Hämeenlinnak. 8 H 63
65350 Vaasa

040 755 2907
minna.herttua-niemi@vaasa.ﬁ

Jarmo Juupaluoma
Etelä-Pohjanmaan vp

Pikkukotamäki 4
65380 Vaasa

050 355 3056
jarmo.juupaluoma@vaasa.ﬁ

Merja Koivisto
Etelä-Pohjanmaan vp

Ketolantie 2
63800 Soini

040 828 1187
merja.koivisto@soini.ﬁ

Aki-Pekka Koivusalo
OAO

Seinäjoki

040 868 0813
aki-pekka.koivusalo@sedu.ﬁ

Antero Mattsson
OAO

Kaaponkatu 15
66510 Merikaarto

0400 870 338
antero.mattsson@vaasa.ﬁ

Kari Nieminen
Etelä-Pohjanmaan vp

kts. edellä

Ari Rousu
Etelä-Pohjanmaan vp

kts. edellä

Valtuutetut:

OAJ:n hallitus:
Jarmo Juupaluoma

kts. edellä

OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
ma–to klo 9–16, pe klo 9–13
Puh. 06-317 0867, 050 533 9949
Fax 06-317 0865
taina.saikkonen@netikka.ﬁ
Tärpäntikkeli 1/2009
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n
jäsenyhdistysten

PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 2009
Yhdistys

Puheenjohtaja/sihteeri

Lähiosoite

Postiosoite

Puhelin

Email

Alajärvi

Tuomo Mäkinen, pj.

Kinaporintie

62900 Alajärvi

044 531 4100

tmakinen@japo.ﬁ

Taina Lehtonen, siht

Kauppakatu 3 B 15

62900 Alajärvi

0400 701 049

taina.lehtonen@edu.alajarvi.ﬁ

Riitta Soukkala, pj.

Soukkajärventie 4

63355 Seinäjärvi

0400 264 465

riitta.soukkala@alavus.ﬁ

Tarja Fant, siht.

Petäjistöntie 6

63300 Alavus

040 564 4857

tarja.fant@alavus.ﬁ

Heikki Ahvenniemi, pj.

Vanhalantie 17

62600 Lappajärvi

040 743 7611

heikki.ahvenniemi@evijarvi.ﬁ

Laukkosentie 78

62470 Purmojärvi 040 560 8088

pasi.karjalainen@ope.ouka.ﬁ

Nikkolantie 268

60800 Ilmajoki

040 581 9297

jaana.ala-huissi@ilmajoki.ﬁ

Hakakuja 4 as 1

60800 Ilmajoki

050 321 4290

marjut.vuorento@ilmajoki.ﬁ

Honkatie 6

64900 Isojoki

0400 838 755

jouni.inget@isojoki.ﬁ

Skrattnäsintie 482 B 64100 KRS

pt. 2299 260

soile.mattfolk@isojoki.ﬁ

Marko Silvola, pj.

Moskulantie 30

66400 Laihia

040 704 8778

marko.silvola@isokyro.ﬁ

Mike Perämäki, siht.

Krookintie 6 A

66510 Merikaarto 050 517 9863

mike.peramaki@isokyro.ﬁ

Tapio Heikkinen, pj

JAKK, Kurssitie 2

61600 Jalasjärvi

040 705 7175

tapio.heikkinen@jakk.ﬁ

Ratsukuja 8

61600 Jalasjärvi

040 555 5686

marko.kattelus@jalasjarvi.ﬁ

Dagsmarkintie 34

64350 Karijoki

pt. 241 35 926 karri@karijoki.ﬁ

Aronkuja 1

64700 Teuva

pt. 241 35 926 ari.honkanen@karijoki.ﬁ

Strandgatan 23

64100 Kristinestad 040 8334 450

kaj-christer.ingves@kaskinen.ﬁ

Kirkkokatu 22

64260 Kaskinen

eila.koivuniemi@kaskinen.ﬁ

Tuija Mäkiranta, pj.

Luomantie 121

61810 Luomankylä 040 757 7064

tumaki@kauhajoki.ﬁ

Jaana Peltoniemi, siht.

Filppulan Päiväkoti
Pankkatie 2

61800 Kauhajoki

0400 618 270

jaana.m.peltoniemi@kauhajoki.ﬁ

Eero Paavola, pj.

Tanskantie 6

62200 Kauhava

0400 925 196

eero.paavola@kauhava.ﬁ

Jukka Peura siht.

Rengonsalontie 13

62200 Kauhava

050 300 7088/ jukka.peura@kauhava.ﬁ
050 505 5240

Tiina Ingves, pj.

Skaftungintie 88

64480 Skaftung

040 836 6460

tiina.ingves@ krs.ﬁ

64300 Lappfjärd

050 563 8508

marina.swedroddis@gmail.com

050 361 5721

airi.makela@edu.kuortane.ﬁ

(posti sihteerille)
Alavus
(posti sihteerille)
Evijärvi

(posti puheenjohtajalle) Pasi Karjalainen, siht.
Ilmajoki

Jaana Ala-Huissi, pj.

(posti puheenjohtajalle) Marjut Vuorento, siht.
Isojoki

Jouni Inget, pj.

(posti puheenjohtajalle) Soile Mattfolk, siht.
Isokyrö
(posti sihteerille)
Jalasjärvi

(posti puheenjohtajalle) Marko Kattelus, siht.
Karijoki

Ritva Karesola, pj.

(posti sihteerille+pj:lle) Ari Honkanen, siht.
Kaskinen

Kaj-Christer Ingves, pj.

(posti puheenjohtajalle) Eila Koivuniemi, siht.
Kauhajoki
(posti sihteerille)
Kauhava
(posti sihteerille)
Kristiinankaupunki

(posti puheenjohtajalle) Marina Swed-Roddis, siht. Timotejvägen 6
Kuortane
(posti sihteerille)
Kurikka

Airi Mäkelä, pj.

Kirkkotie 4

63100 Kuortane

Sinikka Heiska, siht.

Kirkkotie 12

63100 Kuortane

Antti Yrttimaa, pj.

Saukkokuja 17

61300 Kurikka

040 558 4905

antti.yrttimaa@kurikka.ﬁ

Havupolku 20

61300 Kurikka

040 736 1498

satu.teerimaki@kurikka.ﬁ

(posti puheenjohtajalle) Satu Teerimäki, siht.
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Yhdistys

Puheenjohtaja/sihteeri

Lähiosoite

Postiosoite

Laihia

Tuula Pöntinen, pj.

Länsitie 393

66400 Laihia

Mika Varala, siht.

Tammelantie 3 D

66400 Laihia

040 745 8298

mika.varala@netikka.ﬁ

Tuula Ala-Lantela, pj.

Länsirannantie
428 C

62620 Ala-Seppä

050 540 9522

tuula.alantela@gmail.com

Tuikantie 13

62600 Lappajärvi

040 554 5421

marko.kivinen@lappajarvi.ﬁ

Ampialantie 39

62160 Karhunkylä 040 515 0984

esa.rintala@netikka.ﬁ

Kaliininpolku 4

62100 Lapua

050 442 3700

mari.saari@po.lapua.ﬁ

Maalivasarantie 8

60200 Seinäjoki

040 733 6601

paivi.nikkarikoski@edu.seinajoki.ﬁ

Kiviviita 10 A 5

60150 Seinäjoki

040 830 4154

seppopihlaja@hotmail.com

Suokonmäentie 54

63540 Hernesmaa 050 556 6598

kyosti.pihlajamaki@edu.soini.ﬁ

Koulutie 3

63800 Soini

anne.degerlund@soini.ﬁ

(posti sihteerille)
Lappajärvi

(posti puheenjohtajalle) Marko Kivinen, siht.
Lapua

Esa Rintala, pj.

(posti puheenjohtajalle) Mari Saari, siht.
Seinäjoki

Päivi Nikkarikoski pj.

(posti sihteerille+pj:lle) Seppo Pihlaja, siht.
Soini

Kyösti Pihlajamäki, pj

(posti sihteerille+pj:lle) Anne Degerlund, siht.
Teuva

Kirsi Viinikainen, pj.
Johanneksenposti vpj:lle Veijo Kivislahti kuja 2 C 7
(Veijo Kivislahti)

(posti puheenjohtajalle) Minna-Liisa Tuisku, siht.

Puhelin

Email

tuula.pontinen@laihia.ﬁ

040 826 0570

64700 Teuva

kirsi.viinikainen@teuva.ﬁ
veijo.kivislahti@teuva.ﬁ

Porkantie 3

64700 Teuva

040 869 9150

minna-liisa.tuisku@teuva.ﬁ

Suutarinkuja 2

63300 Alavus

040 506 957

kyllikki.kangas@edu.toysa.ﬁ

Adlerintie 1

63600 Töysä

pt. 252 55471

johanna.savola@edu.toysa.ﬁ

Jarmo Juupaluoma, pj.

Pikkukotamäki 4

65380 Vaasa

040 352 9200

jarmo.juupaluoma@vaasa.ﬁ

Suvi Isohella, siht.

Vaasan yliopisto,
PL 700

65101 Vaasa

pt. 324 8376

suvi.isohella@uwasa.ﬁ

Maija Haapasalo, pj.

Opintie 11

62800 Vimpeli

044 587 3312

maija.haapasalo@vimpeli.ﬁ

Mailapolku 1

62800 Vimpeli

Johanna Luoma, pj.

Kyrööntie 3 as 5

61500 Isokyrö

044 5838 704

jluoma@isokyro.ﬁ

(posti puheenjohtajalle) Annina Köykkä, siht.

Tuomikuja 2 a 1

61450 Kylänpää

040 5682 698

anninako@gmail.com

Koulutie 18 B 1

63700 Ähtäri

040 568 6234

pauli.palomaki@ahtari.ﬁ

Puistotie 3

63700 Ähtäri

040 520 4566

kauko.kantola@ahtari.ﬁ

Töysä

Kyllikki Kangas, pj.

(posti puheenjohtajalle) Johanna Savola, siht.
Vaasa
(posti sihteerille)
Vimpeli

(posti puheenjohtajalle) Samuli Raitala, siht.
Vähäkyrö

Ähtäri

Pauli Palomäki

(posti puheenjohtajalle) Kauko Kantola, siht.
Botnia

FSL

samuli.raitala@vimpeli.ﬁ

Gun-Lis Häggman, ordf.

Kråkbackvägen 136 66140 Övermalax

050 595 2489

g_lhaggman@hotmail.com

Carina Troberg, sekt.

Grundvägen 5

050 574 0064

carina.troberg@vaasa.ﬁ

Dan Johansson, pj.

Akava-talo
00520 Helsinki
Rautatieläisenkatu 6

Tärpäntikkeli 1/2009

65230 Vasa

dan.johansson@fsl.ﬁ
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SANASELITYKSET LASTEN SUUSTA:
1.ALUEYHDISTYS:
” ەSellaanen, että kaksvaluetta yhirystyy”
” ەEttä maat yhristyy..”
 ەSiitä tulee vaikka se, että Suomi ja Ruotti yhirystyy!”
” ەEttä yhiristetään maa. Että Kauhajoki liittyy Suomehen!”
ە

2.POHJANMAA:
” ەSe on kaupunki”
” ەPohjoonen”
” ەPohojanmaan kaluste”
” ەSe on maa Pohojolassa!”
3. JAOSTO:
” ەEttä jaetaan jotakin!”
” ەJaataan”
” ەPotkaastaan pois, jos on vaikka johonaki bändis!”
” ەJaetaan tavaroita”
4. PUHEENJOHTAJA
” ەSe on vähä sama asia, kuin presidentti”
” ەPresidentti”
” ەSe on vähä sellaanen niinku johtaja”
” ەRehtori koulus tai suomen pääministeri”
5. SIHTEERI
” ەSe on vähä sama asia kuin pääministeri!”
” ەPomo, kuningas!”
” ەMeirän äiti!”
” ەSe teköö sihteerin hommia!”
6.LUOTTAMUSMIES
” ەSe on sellaanen mies, joka luottaa”
” ەEttä se luottaa kaikkeen”
” ەSiihen mieheen voi luottaa”
” ەLuottaa toiseen!”
Vastaajina toimivat Kurikassa kaksi tyttöä ja poikaa Mari Rinta-Nikkolan
haastattelemina.
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