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Uudistetut verkkosivut ovat ulkoasultaan nykyisiä keveämmät ja värikkäämmät ja ennen kaikkea jäsenistöä ja OAJ-aktiiveja paremmin palvelevat. Selkeys, tietojen helpompi löydettävyys ja
mm. tehokkaat hakutoiminnot ovat johtaneet kehitysprosessia.
Mutta ovatko sivut juuri avautuneet? Avautuvatko
päivän tai viikon päästä? Meneekö vielä kuukausi tai
kaksi?
Kirjoitimme tätä artikkelia OAJ:n toimistolla ItäPasilassa maaliskuussa, kun häikäisevä auringonpaiste
ja lumensekaiset sateet taistelivat Helsingin kevään
herruudesta. OAJ Pohjanmaan oman julkaisun ilmestymiseen oli aikaa vielä reilu kuukausi.
Uudet verkkosivut uusine ilmeineen ja toimintoineen ilmestyvät kevään kuluessa, mutta tarkkaa ajankohtaa emme vielä maaliskuussa tienneet. Laajan sivustomme tekninen ympäristö on monimutkainen ja
sen on toimittava kitkattomasti erilaisten jo olemassa
olevien järjestelmien, mm. jäsenrekisterimme kanssa.

Väriä ja selkeyttä
Sivuston selkeyden lisäksi uudistuksessa on keskitytty uudenlaiseen näkyvyyteen ja toivottavasti myös
kiinnostavuuteen. OAJ:n sivuilla on edelleenkin
uutispääsivu sekä julkisella puolella että kirjautumisen takana jäsensivuilla. Uudenlaisilla uutisalueilla
nostamme esiin tärkeimpiä ajankohtaisasioita. Myös
järjestön lausunnot ja kannanotot saavat selkeästi aiempaa näkyvämmän paikan.
Jäsensivujen mittavaa tietopankkia on jäsennelty
niin, että tieto oli helposti löydettävissä. Sivuston rakennetta on yksinkertaistettu, ja nyt pitäisi hakutoimintojen palvella meitä kaikkia aiempaa paremmin.
OAJ-aktiiveille eli mm. luottamusmiehille ja yhdistysten aktiiveille sivut tarjoavat tehokkaita ja toimivia
työkaluja.

Sähköpostiosoitteiden päivittäminen
tärkeää
Verkkouudistuksen toisessa vaiheessa uudistamme
kaikki sähköiset kirjeemme. Ulkopuolisille sidosryhmille tehdään uutiskirje mm. OAJ:n kannanotoista.
Kaikkia jäseniä lähestymme muutaman kerran vuodessa ilmestyvällä ajankohtaisasioista kertovalla jäsenkirjeellä, jonka jäsenet saavat suoraan sähköpostiin.

Myös aktiivikirjeet jaotellaan uudella tavalla ja
ulkoasulla. Järjestelmätoimittajamme pyrkii saamaan
myös kakkosvaiheen teknisen toteutuksen valmiiksi
mahdollisimman pian. Sitä odotellessa: päivittäkää
omat sähköpostiosoitteenne OAJ:n jäsenrekisteriin!
Lähestymme yksittäisiä jäseniä vain hyvin harvoin ja
perustellusti, mutta sähköinen kirje ei löydä perille
ilman toimivaa ja ajan tasalla olevaa sähköpostiosoitetta.

Sähköinen asiointi
Sähköpostin lisäksi myös muiden jäsentietojen
tulisi olla aina ajan tasalla. Jo nykyisin tietojen päivittäminen on helpointa verkkosivuiltamme löytyvillä sähköisillä lomakkeilla. Jäsenet voivat siirtymislomakkeella ilmoittaa työnantajan, työpaikan ja
oman yhdistyksen vaihdoksesta sekä jäsenmaksun
perintävaltuutuksesta. Muutoslomake on tarkoitettu
nimi- ja yhteystietojen päivittämiseen sekä palkattomien jaksojen ilmoittamiseen. Palkattomilla jaksoilla
tarkoitetaan äitiyslomaa, hoitovapaata, vuorotteluvapaata tai työtöntä jaksoa. Myös eläkkeelle siirtyville
on oma lomakkeensa. Uudet jäsenet voivat liittyä
järjestön jäseneksi liittymislomakkeella, joka on juuri uudistettu entistä helppokäyttöisemmäksi. OAJ:n
jäsenten sähköiset asiointimahdollisuudet ovat jo nykyisin varsin laajat ja ne tulevat uudistusten myötä
laajenemaan lisää.
OAJ:n verkkosivut ja jatkossa myös uudet sivut
löytyvät osoitteesta oaj.fi. Verkkosivujen lisäksi jäsenten kannattaa myös tutustua jäsensivuihin, joille
pääsee kirjautumaan jäsenkortista löytyvän jäsennumeron avulla.
Airi Vuolle, viestinnän suunnittelija
Pasi Pesonen, järjestöasiamies
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uluva vuosi on monella tavalla merkittävien linjausten aikaa. OAJ:n
kannalta tänäkin vuonna järjestötoiminnan koko laajuus on sekä kansallisen että
paikallisen ja aluetason toiminnassa työn
alla. Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistapaa ja rahoitusta
määritellään monin tavoin tänä ja ensi
vuonna uusiksi.
Varhaiskasvatuksen hallinnon siirto
valmistellaan tämän vuoden loppuun
mennessä, myös varhaiskasvatuslain uudistus käynnistyy. Perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta tekee
maan hallitus päätöksensä kevään aikana. Ammattikorkeakoulujen koulutuspaikkojen ja ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksen vähentämisestä ollaan tekemässä päätöksiä. Haluamme lukiokoulutuksen kehittämisen käynnistyvän välittömästi. Ja paljon
muuta merkittävää tapahtuu.
Merkittävimmät koko julkista sektoria koskevat
ratkaisut kohdistuvat valtion vuoden 2013 ja 2014
talousarvioon ja kuntarakenneuudistukseen. Niiden
yhteydessä tehtiin ja tullaan tekemään suuria periaatteellisia linjauksia.
Koulutus ja terveys ovat sivistysvaltiossa sellaisia
alueita, joista on kaikissa olosuhteissa huolehdittava. Toki sellaisia yhteiskunnan tehtäviä on muitakin,
esimerkiksi turvallisuus, infrastruktuuri, vanhustenhuolto jne. Laadukkaan koulutuksen tasa-arvo on
kuitenkin juhlapuheitten ja ohjelmajulistusten ulkopuolella uhattuna siksi, että liian laajasti ja väljästi
paikallistason kuntapäättäjien päätösten varassa on
laadun määrittely.
Valtiovallan ei tarvitse tehdä käsillä olevaa kuntauudistusta pakolla. Riittää kun tehdään lainsäädännöllä tiukat laatuvaatimukset peruspalveluille: koulutukselle ja terveydenhuollolle. Valtionosuuksien
ehdoksi tulee asettaa laatuvaatimusten täyttyminen ja
määrärahat korvamerkitään laadulla. Valtionosuudet
tulee kohdentaa peruspalveluihin ja muut palvelut
kunta saa rahoittaa itse. Tiukoilla laatukriteereillä
yhdistyminen on väistämätön lopputulos, mikä on
aivan oikea suunta.
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen resursseista
määrätään yleisellä tasolla eduskunnan, maan halli-
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år dras många viktiga riktlinjer upp.
Inom OAJ fortsätter vi att utveckla organisationsverksamheten på såväl det nationella som på det regionala och lokala
planet. Inom den offentliga sektorn omstruktureras organiseringen och finansieringen av tjänsterna inom systemet för
utbildning och fostran på många sätt.
I år bereds överföringen av administrationen av småbarnsfostran och
reformen av lagen om småbarnsfostran
påbörjas. Under våren beslutar regeringen om målen
och timfördelningen för den grundläggande utbildningen. Beslut om yrkeshögskolornas utbildningsplatser samt minskning av helhetsfinansieringen väntas. För att nämna några exempel. Dessutom vill vi
att utvecklandet av gymnasieutbildningen påbörjas
omedelbart.
De största besluten för hela den offentliga sektorn
gäller statsbudgeten för år 2013 och 2014 samt kommunstrukturreformen. Stora principiella riktlinjer är
utstakade och ska ännu dras upp.
I ett civiliserat land måste utbildning och hälsa
prioriteras i alla lägen. Också trygghet, infrastruktur,
åldringsvård med mera ska skötas. I festtal och programförklaringar lyfts rätten till kvalitativ utbildning
fram, men i verkligheten är läget ett annat. De lokala
beslutsfattarna har för lösa tyglar att själva definiera
utbildningens kvalitet.
Statsmakten behöver inte påtvinga oss den aktuella kommunreformen. Det räcker med att lagstiftningsvägen stramt definiera kvalitetskriterier för
basservice som utbildning och hälsovård. För att få
statsandelar måste kvalitetskriterierna uppfyllas och
anslagen ska öronmärkas med kvalitet. Statsandelarna bör riktas till bastjänsterna och övriga tjänster får
kommunerna själva finansiera. Strama kvalitetskriterier leder ofrånkomligt till sammanslagningar som är
i rätt riktning.
Det är riksdag och regering, ministerierna och i
viss mån Utbildningsstyrelsen som beslutar om resurserna för utbildning och fostran, men en majoritet av
de avgörande besluten fattas dock på det kommunala
planet. Vi måste stärka vår regionala intressebevakning eftersom utbildningsanordnarna redan nu sam-
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tuksen ja ministeriöitten sekä jossain määrin Opetushallituksen päätöksin. Valtaosa ratkaisevista päätöksistä tehdään kuitenkin kuntatasolla. Kun koulutuksenjärjestäjät jo nyt tekevät runsaasti päätöstensä
valmistelussa yhteistyötä ja kun kuntarakenne tulee
varmuudella muuttumaan nykyistä suuremmaksi
kuntakooksi, on välttämätöntä, että alueellista edunvalvontaamme vahvistetaan. Alueyhdistys on erinomaisen hyvä ratkaisu tähän tulevaisuuden suuntaan.
Alueellinen yhteistyö ja yhteistoiminta korostuvat
myös menestyksellisen palvelussuhde-edunvalvonnan
alueella. Alueyhdistyksen tarjoama aiempaa parempi
mahdollisuus ottaa oppia eri kuntien ja ennen kaikkea opetusalan eri ammattiryhmien sopimusratkaisuista avaavat uusia mahdollisuuksia paikalliseen
edunvalvontaan.
Alueyhdistysten toiminta on käynnistynyt lähes
koko maassa. Toiminnan alkumetreiltä alkaen on ollut nähtävissä opetusalan sisäisen yhteisyyden vahvistuminen. Kautta linjan on havaittu, että opettajuus
on kaikkia jäsenryhmiämme yhdistävä tekijä. Pieni
keskinäinen kyräily tai kilpailu, joskus hienoinen epäluulo, ovat jääneet nopeammin tai hitaammin taakse
ja yhdessä tekemisen innostavuus ja sen tuoma voima
ovat konkreettisesti osoittaneet aluetoiminnan edut.
On selvää, että alueitten toimintaympäristöt ja
tilanteet vaihtelevat monin tavoin keskenään. Siksi
on selvää, että alueilla täytyy olla riittävästi omalle
päätöksenteolle rakentuvaa liikkumavaraa. Onkin
hyvin tärkeää, että alueyhdistykset osallistavat monin
tavoin laajaa jäsenkenttäänsä. Kaikkein tärkeintä on
kuitenkin, että jäsenemme laajasti osallistuvat alue- ja
paikallisyhdistysten toimintaan ja tukevat työllään ja
puheillaan valitsemiaan edustajiaan. Koko OAJ:n ja
sen alueellisen ja paikallisen jäsenkentän voima ja menestystekijä on yhtenäisyys.
Toivotan koko Pohjanmaan alueelle voimia ja menestystä hyvin tärkeässä työssänne koko opetusalan ja
jäsenkuntamme edunvalvonnassa!
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja

arbetar i hög grad och i framtiden har vi större kommuner. Regionföreningarna är en utmärkt lösning för
framtida utmaningar.
Regionalt samarbete betonas också vid framgångsrik intressebevakning av anställningsförhållanden.
Den lokala intressebevakningen gagnas av regionföreningarnas information och kunnande beträffande
kommunernas och framför allt undervisningssektorns avtalslösningar.
Regionföreningarnas verksamhet är i gång i nästan hela landet. En starkare och enhetligare undervisningssektor har genast vuxit fram. Eventuella klyftor
övervinns och själva lärarskapet träder fram som den
gemensamma faktorn. Inspirationen och styrkan av
att göra tillsammans påvisar konkret fördelarna med
den regionala verksamheten.
Verksamhetsmiljöerna och situationerna varierar
givetvis mellan olika regioner. Därför måste regionerna ha tillräckligt stor rörelsemån för eget beslutsfattande. Det är oerhört viktigt att regionföreningarna
gör hela medlemsfältet delaktigt, att medlemmarna
deltar i den regionala och lokala verksamheten samt
stöder de valda representanterna. Enhetlighet är styrkan och framgångsfaktorn för hela OAJ.
Österbotten tillönskas framgång och krafter i intressebevakningen!
Olli Luukkainen
Ordförande
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uodenvaihteessa saatiin uudet sopimukset opetusalalle. Ne ovat voimassa kuluvan ja seuraavan vuoden. Mikäli inflaatio pysyy matalana, reaaliansiot
nousevat hieman. Pitkästä aikaa saatiin
sovittua myös tekstikysymyksistä ja suunnattua järjestelyvarakorotuksia virkaehtosopimuksen epäkohtien korjaamiseen.
Kaikki on siis hyvin?
Valitettavasti valtion nopea velkaantuminen, joka on johtunut laskukauden
elvytystoimista, näyttää johtavan vielä
uusiin säästötoimiin julkisella sektorilla. Viime syksynä julkistetut säästöpäätökset suuntautuivat erityisesti ammattikorkeakouluihin. Uudet säästöt kohdistunevat koko opetustoimeen. Kuntapäättäjät, ainakin
kunnanjohtajat, ovat tehdyn selvityksen mukaan valmiita säästämään erityisesti perusopetuksesta.
Tätä kirjoittaessani valtion tai kuntien päätökset eivät ole vielä tiedossa. Mitä säästöt voisivat olla?
Lakkautetaanko kouluja? Leikataanko tuntikehystä?
Suurennetaanko päiväkotien lapsiryhmiä? Vähennetäänkö lähiopetusta 2. asteella? Montako ammattikorkeakoulua säilyy? Korkeakoulujen ja yliopistojen
sisäänottomääriä on jo päätetty vähentää, mutta sitä
ei vielä tiedetä tarkasti, miten vähennykset kohdennetaan.
Meille edunvalvojille siis riittää töitä. Asiat ovat
kuitenkin niin isoja ja koskettavat suurinta osaa jäsenistä, että tarvitsemme kaikkien jäsenten tukea ja
vaikuttamista poliittisiin päättäjiin. Monella mittarilla mitattuna Suomi on tällä hetkellä rikkaampi kuin
koskaan. Vaikka valtion ja kuntien pitäisikin säästää,
on poliittinen valinta, mistä säästetään ja mihin panostetaan.
Vaikuttaminen tarkoittaa yhteydenpitoa oman
kotikunnan ja maakunnan päättäjiin, kansanedustajiin sekä vaikuttamista yleiseen mielipiteeseen esimerkiksi mielipidekirjoituksilla. Päättäjiin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla. Kansanedustajiinkin saa parhaiten yhteyttä juuri sen avulla. Kokemukseni mukaan
useimmat heistä jopa vastaavat sähköpostiviesteihin.
Te olette parhaita oman työnne asiantuntijoita ja
voitte kertoa, miksi koulutuksesta ei saa leikata. Vaikuttamisessa ”kentän ääni” kuuluu usein paremmin
kuin OAJ:n virallisten edustajien. Muistakaa: ei ole
häpeä puolustaa omaa työtään! Suomen hyvinvointi
perustuu osaamiseen, jota ei synny ilman korkeatasoista koulutusta.
OAJ Pohjanmaan alueasiamies Seppo Heinonen
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årsskiftet fick man nya avtal för undervisningssektorn. Avtalen gäller för i år
och för inkommande år. Ifall inflationen
förblir låg kommer realförtjänsterna att
öka i viss mån. Det är länge sedan vi senast lyckades avtala även om textfrågor
och att rikta den höjda justeringsmånen
till att rätta fel i tjänstevillkorsavtalet.
Borde allt vara i sin ordning nu?
Tyvärr ser det ut som om statens
snabbt växande skulder, som beror på
återupplivningsförsöken under recessionen, kommer att leda till nya sparåtgärder inom den
offentliga sektorn. De sparbeslut som offentliggjordes
förra hösten riktades speciellt till yrkeshögskolorna.
Denna gång torde de nya sparåtgärderna riktas till
hela undervisningssektorn. Kommunernas beslutsfattare, eller i varje fall kommundirektörerna, är enligt
en utredning färdiga att spara i synnerhet vad gäller
den grundläggande undervisningen.
I skrivande stund saknar man uppgifter om statens och kommunernas beslut. Var kan man tänkas
börja spara? Kommer man att stänga skolor? Ska man
göra nerskärningar i timramarna? Ska man göra dagisgrupperna större? Ska man minska närundervisningen på andra stadiet? Hur många yrkeshögskolor
kommer man att bevara? Man har redan fattat beslut
om att minska antagningsmängderna till högskolor
och universitet, men ännu vet man inte säkert vart
nedskärningarna riktas.
Vi intressenter har alltså fullt upp. Det är frågan
om så stora saker som berör en så stor del av medlemmarna att vi behöver alla medlemmars stöd och
påverkningsförmåga på de politiska beslutsfattarna.
I många avseenden är Finland för tillfället rikare än
någonsin tidigare. Även om staten och kommunerna
måste spara är det ett politiskt val vart sparåtgärderna
och insatserna ska riktas.
Att påverka innebär att man har kontakt med beslutsfattarna i den egna hemkommunen och landskapet, med riksdagsledamöterna samt att man påverkar
den allmänna åsikten i ärendet till exempel genom
insändare. Beslutsfattare kan kontaktas via e-post och
det är också det bästa sättet att få tag på riksdagsledamöterna. Enligt min erfarenhet svarar till och med de
flesta av dem på e-postmeddelanden.
Ni är de bästa experterna inom ert eget arbete och
ni kan berätta varför det är så viktigt att inte rikta
nerskärningarna till utbildningen. Då man försöker
påverka beslutsfattare hörs ”rösten från fältet” ofta
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on aloittanut vuodenvaihteessa. Hänen tehtävänsä ja
yhteystietonsa selviävät tästä lehdestä. Sepon vankka
kokemus ja suuri tietomäärä vahvistavat edunvalvontaosaamistamme.
Ensi vuoden alussa Keski-Pohjanmaan opettajat
liittyvät alueyhdistykseemme. Jäsenmäärämme nousee noin 8500:een. Uusien jäsenten mukaan tulo ja
toiminta-alueemme laajentuminen ovat haasteita
alueyhdistykselle. Uskon, että selviämme niistä ja
voimme tukea sekä uusien että vanhojen jäsenten
paikallisyhdistyksiä niiden edunvalvontatyössä, jotta
koulutus ja varhaiskasvatus saisivat jatkossakin riittävät resurssit alueellamme.
Synkistä ennusteista huolimatta toivotan teille
aurinkoista kevättä hyvät tulevaisuuden tekijät!
Ari Rousu
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

bättre än rösten från OAJ:s officiella representanter.
Kom ihåg att det inte är någon skam att försvara sitt
eget arbete! Välfärden i Finland baserar sig på kompetens och det uppnås inte utan högklassig utbildning.
OAJ Österbottens regionombudsman Seppo Heinonen tillträdde i årsskiftet. Hans uppgift och kontaktuppgifter hittar du i denna tidning. Seppos stora
erfarenhet och kunskapsmängd stärker vår kompetens inom intressebevakningen.
Från och med början av nästa år ansluter sig Mellersta Österbottens lärare till vår regionförening och
vårt medlemsantal stiger till cirka 8500. De nya medlemmarna och vårt utvidgade verksamhetsområde utgör utmaningar för regionföreningen. Jag tror att vi
kommer att klara utmaningarna och att vi kan stöda
både gamla och nya medlemmars lokalföreningar i
deras intressebevakning för att utbildningen och småbarnsfostran i vår region ska ha tillräckliga resurser
även i fortsättningen.
De dystra prognoserna till trots önskar jag alla
framtidsbyggare en solig vår!
Ari Rousu
ordförande
OAJ Österbotten
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yvä lukija, pitelet käsissäsi hieman
erilaista Pohjanmaan Opettaja
-lehteä. Ensimmäistä kertaa lehden ilmestymishistorian aikana se ei sisällä
lainkaan mainoksia. Mainosten puuttuminen johtuu siitä, että Opettajalehden mainosmyynti on ulkoistettu ja
kaikkiin kyseisen lehden liitteenä toimitettujen painotuotteiden mainoksista
on maksettava provisio mainosmyyntiä
hoitavalle taholle. Syntyneessä tilanteessa olimme pakotettuja luopumaan mainoksista kokonaan, sillä lehtemme mainosmyynnistä
saatavat tulot olisivat menneet kokonaan ja tietysti
täysin ansiotta Opettaja-lehden mainosmyyntiä hoitavalle yritykselle. Se markkinataloudesta tällä kertaa.
Tätä kirjoitettaessa odotellaan jännityksellä hallituksen budjettikehysriihen tuloksia. Mikäli ennustetut 100 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuritoimsta
leikataan, tulee se heikentämään opetusalan resursseja vääjämättä. Toivottavasti koulutuksellinen tasaarvo pystytään säilyttämään koko ajan heikentyvässä
taloustilanteessamme. Nyt jos koskaan tarvitaan hyvin järjestäytynyttä ammattiyhdistystoimintaa. Yksi
mahdollisuus vaikuttaa opetustoimen asemaan on
asettautuminen ehdokkaaksi tulevan syksyn kunnallisvaaleissa ja jos jostain syystä ei halua asettua ehdok6

kaaksi, niin sitten ainakin on hyvä äänestää opettajataustaista ehdokasta.
Koulutusasioihin panostaminen kannattaa. Suomessa on tällä hetkellä 110 000
nuorta vailla ammattitutkintoa, joista
työelämästä kokonaan syrjäytyneitä tai
syrjäytymisvaarassa olevia on yli 50 000.
Kun jokainen syrjäytynyt nuori maksaa
laskelmien mukaan elämänsä aikana yhteiskunnalle miljoona euroa, jokainen voi
laskea millainen vaikutus tällä asialla on
kansantaloudellemme. Ammattitutkinnon suorittaminen ja työpaikan saanti ei vielä poista
kaikkia ongelmia. Peruskoulun uudessa tuntijakouudistuksessa ehdotetaan nimittäin kotitalousopetuksen
määrän vähentämistä. Tämän uskoisi aiheuttavan
uusavuttomuuden lisääntymistä sekä arjen hallintakyvyn heikentymistä, joka taas on yksi syrjäytymisen
keskeisiä syitä.
Tätä lukiessasi hallituksen menoleikkaukset ovat
tiedossa. On helppo ennustaa kovien aikojen olevan
edessä. Yhteen hiileen puhaltaminen ja toinen toisemme tukeminen auttaa jaksamaan vaikeinakin aikoina.
Hyvää kevättä ja aurikoista tulevaa kesää kaikille
lukijoille, toivottaa
Lasse Mansikka-aho, päätoimittaja

$MDQNRKWDLVWD
2$-ULQWDPDOWD
M

aailmantalous kuohahtelee edelleen, todellista rauhoittumista ei
ole ainakaan vielä havaittavissa. Uutisista
saamme kuulla ja lukea luottoluokituksista. Ne heijastelevat maiden taloustilanteita. Monen maan tilanne on eräänlaisessa oravanpyörässä. Kun luottoluokitus
laskee, maan lainojen korot nousevat ja
menot lisääntyvät, eli taloustilanne heikkenee entisestään. Suomi on ainakin vielä tätä kirjoitusta kirjoitettaessa säilynyt
kolmen A:n ”kerhossa”. Maamme hallitus piti kehysriihtä maaliskuun loppupuolella. Siinä
käsitellyt työuraleikkaukset eläkekannanottoineen ja
niistä tehdyt päätökset antavat suuntaa Suomen talouskehitykselle ja sille, miten luotonantajat näkevät
taloustilanteemme kehityksen.
OAJ on linjannut kuntavaalitavoitteitaan. Vaalit
pidetään 28.10. 2012. Maalis-huhtikuussa järjestön
edustajat tapaavat kaikki eduskuntapuolueet kuntavaalien merkeissä. OAJ on hyväksynyt vaalien keskeiseksi tavoitteeksi koulutuksen tasa-arvon, jokaisen lapsen yhdenvertaisen oikeuden laadukkaaseen
varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Tavoitteena on
lisäksi laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen
kaikille.
Olisi tärkeää, että kuntiin saataisiin päättäjiksi
koulutusmyönteisiä henkilöitä. Tulevina vuosina on
suuria paineita leikkauksiin ja jokin aika sitten tehdyn kyselyn mukaan, kuntajohtajat olivat ensimmäisenä leikkaamassa koulutuksesta. Jokainen tuleva
kuntapäättäjä on vastuussa siitä, että lapset ja nuoret
saavat hyvät lähtökohdat elämälleen. Koulutus on
kunnan peruspalveluista tärkein, eikä sitä voi ulkoistaa tai jättää markkinoiden tuotettavaksi. Kuntien on
tehtävä kaikkensa torjuakseen kasvavaa eriarvoisuutta. Kunnan kannattaa investoida koulutukseen, koska
se maksaa itsensä aina takaisin. Hyvät peruspalvelut
tulevat ajan mittaan edullisemmaksi kuin ongelmien
korjaaminen.
Opetusministeri on asettanut tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvosen ja erikoistutkija Jorma
Kuuselan selvittämään koulujen toimintaympäristöä
kuvaavia indikaattoreita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia perusopetuksen rahoituksessa. Selvitys
on jätettävä 31.5.2012 mennessä. Jatkossa perusopetuksen valtionosuuden perusteina huomioitaisiin
nykyistä enemmän esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuus, aikuisväestön koulutustaso
sekä työttömyysaste. Tavoitteena on tasa-arvoisen ja
tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmista-

minen. Vertailtaessa kouluja keskenään,
päättötodistuksissa 5 % ero koulujen
kesken on normaalia. Jos erot ovat 10
%, koulutuksellinen tasa-arvo alkaa olla
huolestuttavaa. Tällä hetkellä joissakin
Suomen kouluissa ero on jopa 13 %. Indikaattoreiden avulla haetaan perusteita
mahdolliselle lisärahoitukselle sellaisille
kouluille, jotka toimivat haasteellisissa
olosuhteissa.
Perusopetuksen yleiset tavoitteet ja
uusi tuntijako on ollut lausuntokierroksella ja ne tullevat hyväksytyiksi kevään aikana.
Tämän jälkeen alkaa uusien opetussuunnitelman perusteiden laatiminen. Valtakunnalliset suunnitelmat
pitäisi olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä
ja tuntijako ja uudet opetussuunnitelmat otettaneen
käyttöön lukuvuoden alussa 2016. Samaan aikaan on
tarkoitus ottaa käyttöön myös lukion vastaavat uudistukset.
Yleisten tavoitteiden ja tuntijaon esitys on kovin
maltillinen. Se ei tuo uusia oppiaineita, eikä perusopetuksen kokonaistuntimäärää olla nostamassa,
vaikka OAJ näin halusi. Maan hallitusohjelma ja
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
Kesu linjasivat, että taito- ja taideaineiden osuutta
tulee nostaa perusopetuksessa mm. kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Esitys ei tuo tähänkään mitään
järisyttävää uutta. Tulee muistaa, että hyväksyttävä
tuntijako sekä yleiset tavoitteet ovat voimassa pitkälle 2020-luvulle. Maailma on silloin erilainen ja nyt
pitäisi nähdä tulevaisuuteen ja pystyä ennustamaan
silloin tarvittavia tietoja ja taitoja.
Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen
OAJ:n pedagogisen toimikunnan varapuheenjohtaja
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aasan ammattiopisto (VAO) on virallisesti kaksikielinen oppilaitos,
jossa opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja jo 1990-luvun alkupuolelta asti
myös englanniksi. Arkipäivämme on
monikulttuurinen ja varsinkin Palvelutyksikön ympäristö on monikielinen ja
värikäs. Tavallisten perustutkinto-opintojen lisäksi meillä on tarjota erityisen
tuen tarpeessa oleville nuorille myös
työvaltaiset kokin ja toimitilahuoltajan
koulutusohjelmat, Tekniikka-yksikössä
työvaltaiset kiinteistöhoitajan opinnot, jotka kaikki
sopivat esimerkiksi puutteellisen suomen kielen taidosta ”kärsiville” MMT-opiskelijoille erinomaisesti.
Valmiutemme kohdata maahanmuuttajataustainen (MMT) nuori on hyvä pitkän ajan kuluessa
kehittyneen opetusteknisen osaamisen ja sopivan
asenteen ansiosta. Ammatillisen erityisopettajan pätevyyden hankkineita ammattiopettajia on myös useita
eri koulutusohjelmassa. Näkemykseni valmiudesta on
tietysti puolueellinen toimittuani koko aikuisikäisen
työurani VAO:n palveluksessa ja koettuani kansainvälisten opiskelijoiden määrän runsaan lisääntymisen
vuosi vuodelta.
Onnistunut työ maahanmuuttajanuorien kanssa
edellyttää tiivistä yhteistyötä yläkoulujen opinto-ohjaajien ja kuraattorien kanssa. Työn apuna ja tukena
VAO:ssa työskentelee maahanmuuttajakoordinaattori Tiina Siren-Nuutinen, jota sain haastatella tätä
kirjoitusta varten. MMT-nuoren polku ammattiosaajaksi alkaa heti yhteishaun jälkeen kesällä, jolloin yläkoulujen opinto-ohjaajat lähettävät MMT-oppilaiden
henkilökohtaiset oppimisohjelmat maahanmuuttajakoordinaattorille. Lisäksi Tiina saa yhteishaun jälkeen
listat kaikista hakijoista, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi ja kaikki he sittemmin saavat kutsun kielikokeeseen.
Kaikille 1. lukuvuoden opiskelijoille teemme heti
lukuvuoden alussa mm. äidinkielen lähtötasotestin,
jolloin löydetään suomi toisena kielenä (S2) opetusta
tarvitsevat ja muut mahdolliset erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Samoin pyrimme vuosittain tarjoamaan ruotsin kielen alkeiskurssin (pakollinen toinen
kotimainen 1 ov) heille, joilla perusasteen jälkeen on
riittämättömän vähän toisen kotimaisen kielen opintoja tai taustansa vuoksi ovat kokonaan ilman ruotsin
kielen opintoja olevia.
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Heille, jotka tarvitsevat vielä lisäopintoja ammattiin johtavista opinnoista selviytyäkseen, on VAO:ssa tarjolla
yhden lukuvuoden (40 ov) pituinen ammattiopintoihin valmistava koulutusohjelma, jonka aikana tutustutaan Suomen
koulutusjärjestelmään,
suomalaiseen
työelämään sekä -kulttuuriin ja kahden
TET-jakson aikana työpaikkoihin sekä
VAO:n eri koulutusohjelmiin. Opintojen aikana opiskellaan suomen kieltä,
yhteiskuntatietoutta ja muita perusopetuksen perusaineita painotuksen ollessa suomalaiseen
ammattikoulutukseen ja työelämään tutustuminen ja
suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen.
Perusasteen päättötodistusta ilman oleville Vaasassa on käynnissä ns. nuorisoluokka, joka myös käy
tutustumassa eri opiskelumahdollisuuksiin, varsinkin
näin yhteishaun alla, kuten kirjoitushetkellä. Nuorisoluokalla opiskelevat ovat ns. myöhään Suomeen tulleita ja kyseessä on kokeilu osana Osallisena Suomessa -hanketta. Vierailuja ja TET-jaksoja tekevät myös
Jupiterin ja Etsivän Nuorisotyön sekä Föregångarnan
nuoret. Joka ainoa VAO:ssa keskeyttävä nuori, niin
MMT- kuin muutkin nuoret ilmoitetaan Etsivälle
Nuorisotyölle, jotta pudokkaita ei pääsisi syntymään.
Ilman tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä tämä ei olisi
mahdollista. Kotouttamistuella tuettu omaehtoinen
opiskelu vaatii TE-toimiston ja VAO:n, lähinnä maahanmuuttajakoordinaattorin, ryhmänohjaajien ja kuraattorien tiivistä ohjausta ja valvontaa.
Kuluvana lukuvuonna VAO järjesti ensimmäistä
kertaa MMT-nuorien vanhemmille maahanmuuttajakoordinaattorimme johdolla vanhempainillan,
johon osallistui useamman kielen tulkkeja Vaasan
kaupungin organisaatiosta. Iltahetki oli intensiivinen,
vanhemmat kyselivät aktiivisesti. Yhteistyö vanhempien kanssa on äärimmäisen tärkeää, koska vanhempien ymmärrys ja tuki ovat opiskelujen onnistumiselle ensiarvoisen tärkeää ja aktiivisella tiedottamisella
voidaan välttyä mm. ylisuurilta odotuksilta, joita
koulutukseen mahdollisesti kohdistuu.
Leena Nyberg
OAO
Vaasan ammattiopisto, vt. opinto-ohjaaja
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ypättyäni vuoden alusta koulutussihteerin saappaisiin, Liisa Nygårdin
viettäessä ansaittua vuorotteluvapaata,
huomasin löytäneeni sekä haasteen että
mahdollisuuden. OAJ Pohjanmaan jäseninä on opettajia niin lastentarhanopettajista
yliopistolehtoreihin kuin pienistä kouluista suuriin kouluihin. Kaikilla heillä on tietenkin erilaiset toiveet ja odotukset tarjottavasta koulutuksesta. Kaikkia toiveita on
mahdoton täyttää, mutta monipuolisuutta
on hyvä tavoitella.
Siirtymistä helpotti tieto siitä, että rinnallani olisi asiantunteva koulutustiimi, jolta voisin aina kysellä
ideoita ja jolta saisin tukea erilaisiin haasteisiin. Koulutustiimissä ovat tällä hetkellä Jarmo Juupaluoma, Gun
Väkeväinen ja Liisa Vossschmidt Vaasasta sekä Veikko
Kotimäki Seinäjoelta. Vuoden alusta koulutustiimin
vahvistukseksi on tullut myös Seinäjoelta alueasiamies
Seppo Heinonen, jolla varmasti on tiedossa ne ongelmat, joihin opettajien tulisi osata vastata ja joihin koulutusta tulisi suunnata. Lisäksi suurena tukena ja apuna
on Taina Saikkonen toimistolla. Hänellä on hienosti
langat käsissä ja pitkä näkemys siitä mitä ja miten kannattaa koulutusrintamalla toimia. Hyvässä joukossa on
siis helppo toimia.
Ensimmäiset koulutustapahtumat ovat jo ohi ja
hengissä ollaan! Esa Saarisen luento 6. helmikuuta herätti kuulijat ajattelemaan pienten muutosten aikaansaamaa suurelta tuntuvaa kehitystä. Henkilökohtaisesti
luennoitsijalta saamani useat poskisuudelmat herättivät
naisellisia tuntemuksia, jotka antavat koulutussihteerin tehtävälle erittäin omintakeisen sävähdyksen. Mitä
kaikkea onkaan vielä tulossa?
Lappajärvellä Järjestöstartti kokosi hyvän joukon eri
kouluasteiden opettajia kuuntelemaan Seppo Heinosen ja Merja Koiviston asiantuntevia luentoja sekä keräämään voimia järjestötyövuoteen. Samalla sain myös
hyviä vinkkejä ja ideoita siitä mitä kaikkea koulutukset
voisivat sisältää. Kiitos kaikille mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta.
Kevätjakso sisältää vielä monta antoisaa koulutusta.
Liikettä keholle -koulutus Kuortaneella maaliskuun 9.–
10. päivä täyttyi todella nopeasti ja samanlainen koulutus on tarkoitus järjestää ensi vuonna uudelleen. Liikettä keholle -koulutuksen järjestelyistä on suurvastuun
kantanut Jaana Niemenmaa. YT-koulutus maaliskuun
29.–30. päivä antaa yhteistoimintaan uusia eväitä. YTkoulutuksen puuhamiehenä on toiminut Seppo Heinonen. LTO- lähiesimieskoulutus Voimaa johtajuuteen
kerää maaliskuun lopussa 30.–31.3. hyvästä johtajuu-

desta kiinnostuneita Vaasaan. LTO-jaosto
on hoitanut järjestelyt hienosti.
Huhtikuun 12. päivä opettajien oikeuksista ja vastuista tulee meille luennoimaan Markku Poutala. Tähän iltatilaisuuteen Seinäjoelle Sedu:n keskustan toimipisteeseen odotan runsasta joukkoa opettajia
kuulemaan tärkeistä oikeusturvaan liittyvistä kysymyksistä. Keväälle suunniteltu
eläketietouskurssi siirtyy TELAn organisaatiomuutosten vuoksi syksylle, mutta silloin se onkin entistä ajankohtaisempi, sillä
syksyllä kaikki opettajat saavat uudistuneen järjestelmän
mukaiset eläkeotteet ja niissä riittää varmasti kysyttävää.
Syksyllä palataan siis eläkeasiaan tarkemmin.
Koulutustiimin kokouksessa kävimme rakentavaa
keskustelua tulevien koulutusten sisällöistä ja ajankohdista. Koulutustiimi aloitti koulutusten profiloimisen ja
tavoitteena olisi löytää vuosikalenteriin erilaisille koulutuksille sopivat toistuvat ajankohdat. Koulutustiimi
haluaisi erottaa erilaiset koulutustapahtumat niiden tavoitteiden mukaisesti. Haluttaisiin löytää ns. asiakursseja niille paikallisille vaikuttajille, joiden tehtäväksi jää
lisääntynyt ja yhä tärkeämpi paikallinen sopiminen ja
edunvalvonta. Tällaiset asiakurssit olisivat merkittävimmässä osassa koulutustarjontaa; siis samassa suhteessa
kuin paikallisten yhdistysten toiminnassa edunvalvonta
tulisi olla. OAJ Pohjanmaa haluaisi tarjota koulutuksella eväitä paikallisille toimijoille osata hoitaa tehtävänsä
oikein. Toiseksi ryhmäksi koulutuksia muodostuisi aktivointi- ja motivointikurssit, joilla jo toimiville annettaisiin virtaa toimia sekä samalla houkuteltaisiin mukaan uusia toimijoita. Tällaisten kurssien sisällöt olisivat
tietenkin erilaisia, mutta jatkuvuuden kannalta tällaiset
koulutukset nähdään tärkeinä. Lisäksi koulutustarjontaan halutaan sisällyttää ”täsmäkursseja” eli yksittäiseen
aiheeseen keskittyviä koulutuksia ajankohtaisista tai puhuttavista aiheista.
Koulutus on OAJ Pohjanmaan merkittävä toimintamuoto ja koulutussihteerinä toivon pystyväni jättämään
näillä saappailla positiivisen jalanjäljen. Erityisopettajana haluan tietenkin tuoda koulutuksiin erilaisia näkökulmia sekä mahdollisuuksia valintoihin. Minulla on
näin myös mahdollisuus tutustua teihin Pohjanmaan
osaavat ja persoonalliset opettajat sekä olla mukana yhteisten asioiden eteen tehtävässä työssä. Otan mielelläni
vastaan ideoita ja toiveita koulutuksiin liittyen sähköpostiini tuula.alantela@gmail.com ja nähdään erilaisissa
OAJ Pohjanmaan koulutuksissa!
Tuula Ala-Lantela, vs. koulutussihteeri
9
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Keskustelut on käyty hyvässä ja rakentavassa hengessä, Tanskanen toteaa.
Yliopistolain muutokseen liittyen on keskusteltu myös mm. yliopistojen
rahoituksesta ja tulevasta
rahoitusmallista sekä opetuksen asemasta ja opetusansioiden näkymisestä
palkkausjärjestelmän soveltamisessa.

Opettajien
urakehitys

Tuula Hirvonen ja Hanna Tanskanen pohtivat vastauksia Vaasan yliopiston opetushenkilökunnan esittämiin
kysymyksiin

Y

liopistojen opetusalan liitto YLL:n ja OAJ:n
What´s Up? -yliopistokierros starttasi syyskuussa
2011 Oulun yliopistosta ja on tähän mennessä käynyt
kymmenessä yliopistossa. Kierros päättyy 26.4.2012
Aalto-yliopistoon. Yliopistokierroksella ovat olleet
mukana OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka,
OAJ:n työmarkkina-asiamies Hanna Tanskanen ja
YLL:n puheenjohtaja Tuula Hirvonen tai YLL:n varapuheenjohtaja Jorma Lehtimäki sekä paikallisen
lehtoriyhdistyksen puheenjohtaja.
Kiertueella YLL ja OAJ tekevät tunnetuksi yliopistosektorin edunvalvonnallisia tavoitteitaan.
Opettamisen tulee näkyä paremmin palkassa ja urakehityksessä. Lisäksi yliopistoihin halutaan oikeudenmukaisia ja vakaita palvelussuhteita.
Yliopistokierroksella on noussut esiin yliopistolain muutos, erityisesti henkilöstön asema yliopiston
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Myös ytlaista ja -sopimuksista on keskusteltu.
– Yleensä on pyritty nostamaan myös henkilöstön
esiintuomia paikallisia hyviä ja kehitettäviä asioita.
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YLL ja OAJ ovat nostaneet keskusteluun opetustyötä tekevän yliopistolaisen mahdollisuudet
uralla etenemiseen. Keskusteluissa on mietitty,
mitä edellytyksiä on palkkauksen kehittymiselle ja
tuotu esille näkemys, että
opetustehtävien vaativuuden kehittyminen ja opetuskokemuksen lisääntyminen tulee olla riittävä peruste urakehitykseen.
Yliopistoissa lähtökohtana on, että kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat, mikä on myös
YLL:n pitkäaikainen tavoite. Hirvosen ja Tanskasen
mukaan käytännön toiminta ei kuitenkaan aina vastaa tätä näkemystä, vaan tehtävät ovat jakaantuneet
siten, että opetuspainotteisissa tehtävissä opetetaan
todella paljon ja tutkimusta tehdään niukasti tai ei
lainkaan. Tutkimuspainotteisissa tehtävissä puolestaan opetustehtävillä on vain murto-osa työajasta.

Vaasan yliopistossa keskusteleva ilmapiiri
Vaasan yliopisto oli yliopistokierroksen etappina
22.2. Päivä alkoi yliopiston johdon tapaamisella. Yliopiston johtoa edustivat rehtori Matti Jakobssonin
lisäksi henkilöstöjohtaja Auli Kinnunen ja filosofisen
tiedekunnan dekaani Hannu Katajamäki.
Keskustelun aiheina olivat mm. Vaasan yliopiston
strategia ja profiili, ammattikorkeakouluyhteistyö,
opetuksen asema sekä lukiokoulutuksen merkitys yliopiston opiskelijavalinnoissa. Hirvoselle jäi Vaasanvierailusta erityisesti mieleen välitön yhteys, joka yliopistossa vallitsee johdon ja henkilöstön välillä.
– Tämä vahvisti sitä käsitystä, mikä YLL:ssä on
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:n Pohjanmaan alueyhdistyksen OAOjaosto järjesti 13.2.2012 pohjalaisen ammattikorkeakouluillan, jossa keskusteltiin ammattikorkeakoulujen tilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuus
keräsi kuulijoita Pohjanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta, paikalla oli myös ammattikorkeakoulujen johdon edustajia kaikista kolmesta maakunnasta.
Keskustelun avasi kansanedustaja Lars Gästgivars
(r.), joka korosti ammattikorkeakoulujen omaa roolia
säästökohteiden esittämisessä. Paluuta entiseen ei ole,
aloituspaikkojen vähennyksistä on jo sovittu.
– Budjetti on kuusi miljardia vajaa. Kreikan tielle
emme halua. Olemme siellä 12 vuodessa, jos jatkamme näin, Gästgivars totesi ennen kuin joutui kiiruhtamaan Mustasaaren kunnanvaltuuston kokoukseen.
OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen
totesi, että aloituspaikkojen vähentämisestä on sovittu, mutta samalla hän korosti, että ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mistä leikataan. Louhelainen korosti ammattikorkeakoulujen
välistä vuoropuhelua ja totesi, että ammattikorkeakouluissa on jo totuttu yhteistyöhön mm. yhteisissä
pedagogisissa hankkeissa.

Resurssit ja henkilöstö keskiöön
Louhelainen näki leikkaukset uudistuksen välineenä. Uudistumisessa keskeistä on kuitenkin se, että
saadaan aikaan selkeitä päätöksiä ammattikorkeakoulujen resursseista ja siitä, miten laadukas opetus turvataan.

ollut aiemminkin Vaasan yliopiston tavasta hoitaa
henkilöstöasioita, Hirvonen toteaa.
Yliopistokierroksiin on kuulunut myös avoimia
keskustelutilaisuuksia. Myös Vaasassa Hirvonen ja
Tanskanen tapasivat yliopiston opetushenkilökuntaa
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen YLL-jaoston
järjestämässä tilaisuudessa. Tanskanen kertoi samalla
ajankohtaisista edunvalvonta-asioista.

Yliopistojen johdon tapaamiset
jatkossakin ohjelmassa
Nyt järjestetty yliopistokierros on ollut aikaa
vievä, mutta hyödyllinen. Hirvosen mukaan henkilökohtainen tapaaminen ja keskustelu yhteisistä
tavoitteista ovat olleet hyödyllisiä. Samalla ne ovat
valmistaneet maaperää mahdollisten ongelmien ratkaisemista varten.

Lars Gästgivars puolusti etenkin lakkautusuhan alla olevaa matkailu- ja ravitsemisalaa
– Toiminnan laadusta on huolehdittava, Louhelainen kiteytti.
Louhelainen korosti henkilöstön roolia uudistuksessa, henkilöstö on otettava mukaan valmisteluihin.
Lisäksi muutoksiin sopeutumiselle on annettava aikaa. Myös koulutuksellista tukea tarvitaan.
Teksti ja kuva: Suvi Isohella

Näin laajaa kierrosta ei kuitenkaan kannata toteuttaa joka vuosi, sillä yksistään aikataulujen yhteensovittaminen on työlästä. Tanskasen mukaan yliopistojen johdon tapaamiset pysyvät varmasti jatkossakin
ohjelmassa, mutta ei näin suurella mittakaavalla.
Lähitulevaisuudessa vierailut kohdistetaankin valikoidusti muutamiin yliopistoihin, tilanteen mukaan.
Tuula Hirvosta ja Hanna Tanskasta haastatteli
Suvi Isohella
Lähteenä on käytetty myös Hirvosen ja Tanskasen
Acatiimi-lehteen 9/11 kirjoittamaa juttua
yliopistokierroksesta.
Kuva: Suvi Isohella
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altakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään
vuosittain helmikuun toisena torstaina. Varhaiskasvatuspäivänä yhdistykset ja työpaikat järjestävät
tempauksia ja tapahtumia tai palkitsevat arvokasta
työtä varhaiskasvatuksen parissa tekeviä lastentarhanopettajia. Onnittelut Vaasan seudun vuoden lastentarhanopettajalle Riitta ”Tiitu” Litmaselle Ristinummen päiväkotiin! Varhaiskasvatuspäivänä useimmat
päiväkodit järjestävät ohjelmaa myös yleisölle avointen ovien periaatteella. Kirjoittaja vieraili Oravametsän päiväkodissa Laihialla Varhaiskasvatuspäivänä,
koska oikein lehden palstalla hienosti ilmoitettiin
uuden päiväkodin avoimista ovista. Saamme iloita
uusista päiväkodeista, joita nyt onkin rakennettu tai
tulossa lähivuosina niin Vaasaan, Isoonkyröön, Lapualle, Kauhajoelle, Seinäjoelle…

haiskasvatukseen tuo sen seitsenkertaisena takaisin.
Meidän tehtävänämme on turvata riittävät resurssit
varhaiskasvatukseen. Mitkä ovat riittävät resurssit?
Esimerkiksi:
– henkilöstön koulutustaso: kaksi lastentarhanopettajaa jokaisessa lapsiryhmässä
– lapsiryhmälle maksimikoko, jota ei voi tilapäisestikään ylittää
– henkilöstön pysyvyys (palkkataso, etenemismahdollisuudet, työn kuormittavuus, muutokset työssä)
– erityisvarhaiskasvatuksen laadukkaat järjestelyt
– varhaiskasvatuksen johtajuus: hallintoa vai onko
jossain vielä pedagogiikan johtamista?
– millainen on tulevaisuuden subjektiivinen päivähoito-oikeus
– avoimet varhaiskasvatuspalvelut
– varhaiskasvatuksen hallinnonala: sosiaaliministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaksi, valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelman mukaan vuonna 2013
DPäivähoitolain uudistumisen haasteita

Päiväkodin pedagogiikkaa: lattiatyynyt sekä taustalla
vesileikkihuone. Kuva on napattu vastavalmistuneesta
Oravametsän päiväkodista Laihialta Varhaiskasvatuspäivänä 2012.
Varhaiskasvatuspäivä on Lastentarhanopettajaliiton vuosikymmenen perinne. Liitto on kampanjoinut nyt muutaman vuoden ajan kestävän kehityksen
teemalla ja tänä vuonna varhaiskasvatuspäivänä aloitettiin sosiaalisen kestävyyden teemavuosi. OECD
(Organisation for Economic
Co-operation and Development)
pitää Suomen varhaiskasvatusta
laadukkaana. Varhaiskasvatus vähentää syrjäytymisen riskiä ja lisää
tasa-arvon toteutumista, suvaitsevaisuutta sekä lasten osallisuutta (OKM-tiedote 24.1.2012).
Taloustieteilijät ovat laskeneet,
että yhden dollarin panostus var12

Oravametsän päiväkodin oravanlinnassa on tilaa leikille. Viereisissä huoneissa on omat työtilat päiväkodin
johtajalle Päivi Hakolalle, erityislastentarhanopettaja
Maria Laukkoselle sekä vieraileville toiminta-, puhe- ja
fysioterapeuteille.
Sisarusryhmässä on hoivattu nalleja
lastentarhanopettaja Kristi Kaskin
johdolla. Päiväkodin johtaja Päivi
Hakola puolestaan hoitaa jaksamistaan esimerkiksi alueyhdistyksen luennolla. ”Oliko se nyt Esa Saarinen,
joka sanoi, että innostus tarttuu?”
Teksti ja kuvat Miia Raunio
Kysy tai ihmettele @vaasa.fi
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itkien prosessien jälkeen OAJ rakensi alueasiamiesorganisaation. Käytännössä työ käynnistettiin tämän vuoden alussa. Samaan aikaan lakkautettiin palkkasihteeri-, yt-yhdyshenkilö- ja kuntakouluttajajärjestelmät.
OAJ:n hallitus valitsi minut viime syksynä tähän
tehtävään. OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitus teki Seinäjoen kaupungin kanssa sopimuksen,
jolla ostettiin kaupungilta 40 % työaikaani. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta viikkotyöpäivää. Lähtökohtaisesti rauhoitan maanantait ja tiistait muilta
töiltä alueasiamiestehtäviin.
OAJ on käynnistänyt alueasiamiestyötä panostamalla meidän yhteistoiminnalliseen koulutukseen.
Yhdessä olemme aloittaneet tämän työn suuntaviivojen rakentamisen.

Edunvalvonta
Alueasiamies ei toimi enää palkkasihteerin tavoin
sopimusten tulkitsijana ja jäsenistön tukena. Jäsenistö
hakee tukensa omalta pääluottamusmieheltä ja luottamusmieheltä. OAJ ja alueyhdistys panostaakin voimakkaasti paikallisten toimijoiden koulutukseen. Kehotankin jäsenistöä valvomaan, että puheenjohtaja,
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu osallistuvat
koulutuksiin.
Alueasiamies on paikallisen edunvalvonnan ja
neuvottelutoiminnan tuki yleisellä tasolla. Hän on
alueellinen tuntosarvi edunvalvonnan kipukohdista
toiminta-alueellamme. Tämä taas edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja toimivaa tiedotusta paikallisyhdistysten ja alueasiamiehen välillä.
Alueasiamies kokoaa myös alueen hyviä käytänteitä.

SUUNNITELTUA TOIMENKUVAA

Haasteet

Kokoukset

Kuluvan vuoden suuret haasteet tulevat olemaan
palkkausjärjestelmien päivittäminen ja kehittäminen.
Tätä edellyttää jo virkaehtosopimuskin.
Kunnallisvaalit ovat merkittävin paikallinen vaikuttamistapahtuma. OAJ ja alueyhdistys toimivat
tukena, mutta varsinainen työ on tehtävä kunnissa.
Tätä kirjoittaessa odotetaan jännityksellä maan
hallituksen päätöksiä miljardisäästöistä. Koulutus tulee varmaan tarvitsemaan puolustajia leikkaajia vastaan.
Työtä tulee riittämään. Entistä suurempi osa siitä
tehdään kunnissa, kaupungeissa ja paikallisyhdistyksissä. Tähän tarpeeseen haluavat alueyhdistys ja alueasiamies antaa oman panoksensa.
Ollaan yhteydessä.

Alueasiamies osallistuu hallituksen kokousten valmisteluun ja hänellä on hallituksen kokouksissa puheenvuoro. Myös jaostot voivat kutsua alueasiamiestä
kokouksiin.
Opetusala on todella laaja kenttä. Pidänkin tärkeänä mahdollisimman tiiviitä kontakteja jaostoihin
ja erityisesti niiden puheenjohtajiin. Tällä tavoin
saamme siirrettyä molemminpuolista ennakoivaa tietoa.

Koulutus
Koulutus on sekä alueyhdistyksen että alueasiamiehen keskeisimpiä tehtäviä. Asiamies osallistuu
alueellisten koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä koulutussihteerin, aluetoimiston ja
OAJ:n toimiston kanssa.
Alueasiamies toimii yhdistysten toiminnan tukena. Jatkossa toivonkin, että voisin vierailla jokaisessa
paikallisyhdistyksessä. Voisimme esim. hallituksen
kanssa kartoittaa vallitsevaa paikallista tilannetta ja
tuen mahdollisuuksia Räätälöimme myös paikallisyhdistysten tarpeisiin kohdennettua koulutusta. Pallo
on heitetty paikallisyhdistyksille.

Vaikuttaminen
Alueasiamies osallistuu alueellisen vaikuttajaverkoston rakentamiseen ja pitää yhteyttä toimialueemme yhteistyötahoihin. Yhdessä alueyhdistyksen hallituksen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan päättäjä- ja
vaikuttajatapaamiset.

Alueasiamies
Seppo Heinonen
Nurmo-talo
Nurmontie 7
60550 Nurmo
044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.fi
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin
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Mitä yksittäinen jäsen tekee, jos hän kokee ongelmia palvelussuhteen ehtojen, työturvallisuuden tai opetuksen puitteiden kanssa?
1. Ota aina ensiksi yhteyttä lähiesimieheesi tai paikallisyhdistyksen yhteysopettajaan.
2. Jos asia ei selviä, ota yhteys
•
luottamusmieheen
•
työsuojeluvaltuutettuun tai
•
paikallisyhdistyksen edustajaan
alla olevan kaavion mukaisesti.
ÄLÄ SOITA OAJ:N TOIMISTOON!!!
Toimisto palvelee paikallisia toimijoita ei yksittäisiä jäseniä.
Pääluottamusmies, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat hakea ohjeita ja tukea OAJ:n toimistosta,
mutta asia on kuitenkin hoidettava paikallisella tasolla ei Helsingissä.
Paikallisia asioita koskevat yksittäisten jäsenten puhelut tukehduttavat toimiston työt ja syövät paikallisia
toimijoita tukemaan tarkoitettuja resursseja.
VAIN YHDISTYKSEN TOIMIJAT OVAT SUORAAN YHTEYDESSÄ OAJ:N TOIMISTOON!
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meritusprofessori Kari Uusikylän valinnan OAJ:n vuoden
2011 koulutusvaikuttajaksi julkisti
Educa-messujen yhteydessä OAJ:n
puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Esityksen valinnasta oli tehnyt
OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen hallitus. Uusikylän vahva ja
rakentava elämäntyö koulutuksen
ja kasvatuksen alalla sekä voimakas
ja positiivinen julkinen esiintyminen opetuksen puolesta saivat näin
OAJ:n arvokkaan tunnustuksen.
Kari Uusikylä toimi pitkään
professorina Helsingin yliopiston
käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Vaasassa hän on opettanut
kesäyliopistossa 38 vuotta kasvatustieteen perus- ja aineopintoja.
Hän jatkaa opetusta myös vuonna
2012. Lasten ja nuorten asiaa hän
on edistänyt aktiivisesti mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittohallituksessa (hallituksen varapuheenjohtaja 2009–2011).
Professori Uusikylä on keskittynyt tutkimustyössään opetuksen,
luovuuden ja lahjakkuuden kysymyksiin. Hän on pitkäjänteisesti
ja rohkeasti puolustanut suomalaista peruskoulua ja akateemista
opettajankoulutusta. Hän on painottanut puheenvuoroissaan sitä,
että peruskoulussa on annettava
tilaa ja luotava edellytyksiä erilaisten lahjakkuuksien kehittymiselle.
Hän on voimakkaasti vastustanut
koulujen ja oppilaiden keskinäistä
kilpailua ja ranking-listoja.
Kari Uusikylän luovuustutkimukset ovat antaneet virikkeitä
koko koulutuksen kentälle ja vaikuttaneet myös aikuiskoulutuksen
kehitykseen. Hän on uskaltanut
popularisoida uusimman tutkimuksen tuloksia, minkä ansioista
niihin ovat päässeet tutustumaan
kaikki kasvatuskysymyksistä kiinnostuneet.
Koulutusvaikuttaja Uusikylä
on ollut tuottelias ja yhteiskunnal-

lisesti aktiivinen intellektuelli. Suomalainen Tiedeakatemia kutsui hänet jäsenekseen vuonna 1999. Hän
on kirjoittanut lukuisten teosten
lisäksi kolumneja mm. Kotimaahan, Opettajaan ja Pohjalaiseen
sekä pitänyt radiopakinaa Ylen Radio 1:ssä – usein aiheina koulutus.
Lisäksi hän on ollut jatkuvasti suosittu asiantuntija ja esiintyjä seminaareissa ja TV-haastatteluissa.
Vaasan lyseon kasvatti Kari
Uusikylä on vaikuttanut Suomen
Palloliiton ja Olympiakomitean
työryhmissä nuorten urheilijoiden
valmennukseen, kasvatukseen ja
koulutukseen. Hän on jaksanut
vuodesta toiseen käydä perusopetuksen ja toisen asteen koulujen
sekä urheiluseurojen vanhempainilloissa kannustamassa, neuvomassa ja tukemassa vanhempia,
opettajia ja kaikkia lasten ja nuorten kanssa toimivia. Uusikylä on
mm. Vaasan Palosaaren alakoulun
”kummisetä” ja Vaasan Palloseuran
juniorivalmennuksen tukihenkilö.
Hänen keskeisiä teemojaan ovat

olleet yhteenkuuluvuuden tunne,
keskinäinen kunnioitus ja huolenpito, rakastaminen ja hyvät ihmisten väliset suhteet, turvallisuuden
tunne sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä kouluissa että urheiluseuroissa.
Professori Kari Uusikylä on
saanut Kansanvalistusseuran palkinnon (2002). Elämäntyöstään
hän on saanut Valtion tiedonjulkistamispalkinnon (2006) ja Suomen
kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon (2008). Perusteluina ovat
olleet suomalaisen peruskoulun
puolustaminen, lahjakkuuden ja
luovuuden tutkimus sekä tulosten
sovellukset käytäntöön. Samoin
perustein Uusikylä kutsuttiin Turun yliopiston kasvatustieteiden
kunniatohtoriksi vuonna 2011.
Teksti ja kuva: Jarmo Juupaluoma,
OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja
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Tekstit ja kuvat Matti Sippola

Seinäjoen kaupunki tarjosi virallisen vastaanoton vuosikokousväelle Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti OAJ:n
puheenjohtaja Olli Luukkainen

Vuosikokouksessa olivat läsnä kaikki Luokanopettajaliiton puheenjohtajat Vuoden luokanopettajaksi 2012 valitkautta aikain
tiin Harri Sandborg Ähtäristä
16
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Teksti Helena Juupaluoma, Elina Mykkänen ja Hanna Perhiö. Kuvat Elina Mykkänen
viikkomme aikana. Kaiken kaikkiaan kurssi oli mitä
aasan lyseon lukion kieltenopettajat osallistuivat
mielenkiintoisin ja antoi ennen kaikkea uutta, luovaa
vuoden 2011 aikana ammatilliseen OSAAVAnäkökulmaa kielen opetukseen.
täydennyskoulutukseen. Kiinnostavia kohteita löytyi
Pilgrims on osa suurta koulutusorganisaatiota,
hyvin Suomestakin, osa löysi sopivamman opettajoka järjestää opettajille suunnattujen pedagogisten
mansa kielen kotimaasta. Meidän kurssimatkamme
opintojen lisäksi kielikursseja eritasoisille englannin
suuntautui Comenius-apurahan turvin Canterbuopiskelijoille. Eripituisia kursseja järjestetään Canterryyn Kaakkois-Englantiin.
buryssa ympäri vuoden. Kesällä majoitutaan yliopisEnsimmäisen päivän vietimme omakustanteisesti
ton asuntoloihin ja talvella voi tutustua englantilaiLontoossa. Kauniin ja lämpimän sään vuoksi pääseen arkeen isäntäperhemajoituksessa. Kurssien sisältimme liikkua kävellen, mikä osoittautuikin hyväksi
tö vaihtelee riippuen osallistujien iästä, kielitaidosta ja
keinoksi kokea kaupunkia, joka oli juuri siirtymässä
kurssin pituudesta. Kielen ja kulttuurin opiskelemijoulun odotukseen. Matka Lontoosta Canterburyyn
nen aidossa ympäristössä on erittäin tehokas tapa täyvei tunnin ja saavuimme uskonnollisesti, historiallidentää ja päivittää kielitaitoa, ja sitä voikin suositella
sesti ja kielihistoriallisesti tärkeään kaupunkiin, jossa
kaikille, opettajille ja opiskelijoille.
on edelleen säilynyt henkäys keskiajasta.
Koska koulutuksemme sijoittui talvikuukauteen,
koulutuspaikkanamme oli Pilgrimsin koulutuskeskus
keskellä Canterburyn viehättävää kaupunkia. Vaikka
tila oli suhteellisen pieni, paikka kuhisi innostuneita
oppijoita meistä opettajista liikemiehiin monesta eri
maasta. Oma ryhmämme koostui belgialaisista, englantilaisista ja meistä suomalaisista opettajista.
Creative Methodology for the Classroom -kurssimme oli ahkeraa työskentelyä opiskelijan saappaissa. Päivät koostuivat mielenkiintoisista ja monipuolisista opetustuokioista, joissa pohdimme ja kokeilimme käytännössä tuoreita ja luovia metodeja niin
kieliopin opetuksessa kuin prosessikirjoituksessa ja
oppimateriaalin hyödyntämisessä.
Keskeisenä kurssin teemana oli pohtia, miten ottaa erilaiset oppijat huomioon opetuksessa, ja tarjota
heille mielekkäimmät ja antoisimmat tavat omaksua
tietoa ja oppia. Liikkuminen, musiikki, erilaiset taiElina Mykkänen (vas.), Helena Juupaluoma ja Hanna
dekuvat ja draaman käyttö tulivat tutuiksi kurssiPerhiö.

V

Ahkerat opiskelijat Canterburyssa.
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ärviseudun koulutuskuntayhtymä hallinnoi Järviseudun ammatti-instituuttia (JAMI) ja Sopevaoppisopimuspalveluita. Kuntayhtymällä on 6 toimipistettä Alajärvellä, Kauhavalla, Lappajärvellä ja
Töysässä. JAMI on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa voi kouluttautua nuorisoasteella yhteensä
16 koulutusammattiin ja aikuiskoulutuksen puolella
kaikkiin mahdollisiin oppisopimuksen kautta. Vuositasolla oppilaita on kaiken kaikkiaan hiukan toistatuhatta.
Järviseudun koulutuskuntayhtymä perustettiin
vuonna 2003, jolloin yhteen liitettiin kolme ammattioppilaitosta ja oppisopimuspalvelut. JAMIn keskeinen rooli on antaa alueen nuorille mahdollisuus
suorittaa ammatillinen perustutkinto kotoa käsin,
kouluttaa ammattitaitoista työvoimaa alueen yrityksille sekä ottaa osaa aluekehitykseen muun muassa
erilaisin EU-rahoitteisilla kehittämishankkeilla. Parhaina vuosina ulkopuolisen hankerahoituksen osuus
on ollut noin 600 – 700 000 euroa.
JAMIn Alajärven toimipisteen tiloissa toimii
vuokralla
Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelut Oy,
SEAMkin maakuntakorkeakoulu, Aisapari ry Leader
ryhmä sekä JAMIn omat aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut. Tämä yhteenliittymä on hyvin merkittävä aluekehitysveturi, jossa eri toimijat yhdessä vievät palveluillaan yritysten asioita eteenpäin. JAMI on
ollut aktiivisesti mukana rakenteen syntymisessä.

Laadun ja ympäristön
huomioiminen oppilaitoksen
toiminnassa
JAMIissa noudatetaan ISO 9001:2008 ja ISO
14001:2004 standardien mukaista johtamisjärjestelmää. DNV on myöntänyt JAMIn laatu- ja ympäristötyöstä koulutuskuntayhtymälle sertifikaatit. Sertifikaatti kattaa 2. asteen koulutuksen, aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen sekä maatila- ja kasvihuonetuotannon. JAMI valitsi laatu- ja ympäristöjärjestelmäksi
ISO – standardit sen vuoksi, että useat työelämän
yhteistyökumppanit käyttävät samaa järjestelmää.
Toinen keskeinen tekijä oli se, että toimijasta täysin
riippumaton taho tulee vuosittain tarkastelemaan
oppilaitoksen toimintoja ja antaa niistä riippumattoman palautteen toimintojen kehittämiseksi.
Toiminnan perusajatus on kehittää eri toimintoja
jatkuvasti ja pyrkiä olemaan oman alansa valtakunnallinen huippu.

Kansainvälisyys
JAMI on keskittynyt kansainvälisessä toiminnassa
Venäjän ja Baltian maiden suuntaan. Monet alueen
yrityksistä vievät tuotteitaan kyseisiin maihin ja oppilaitos on omalta osaltaan mukana näissä yhteistyökuvioissa. JAMIn yhteistyöverkoston kautta jotkin
yritykset ovat saaneet tärkeitä kontakteja Venäjän
suuntaan.
Normaalien opettaja- ja oppilasvaihtojen lisäksi
JAMIssa on koulutettu suomenkielentaitoisia ulkomaalaisia ammatteihin, joissa on ollut työvoimatarvetta, mutta ei suomalaisia tulijoita. Muun muassa
alueen vahva elinkeino maatalous on saanut JAMIn
kautta paljon lomittajia helpottamaan työvoimapulaa. JAMI on ollut tässä asiassa valtakunnassa edelläkävijä jo useiden vuosien ajan.
Yrittäjät kiittävät ulkomaalaisia erittäin motivoituneiksi ja ahkeriksi työntekijöiksi. Ulkomaalaiset
oppilaat tekevät toimintaympäristöstä monikulttuurisen sekä oppilaille että henkilökunnalle. Ulkomaalaiset oppilaat ovat valmistumisen jälkeen perustaneet
myös yrityksiä alueelle ja he ovat myös työllistyneet
erittäin hyvin Suomeen.

Käytännön opetusta ja
katsaus Novgorodin
yhteistyöhankkeeseen
Hotelli- ja ravintola-alan koulutus JAMISSA antaa oppilaille valmiuksia työelämän haasteita varten.
Ammattiopetuksen rakenne on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämässä vastaavia
työtaitoja. Käytännön työjaksoissa toteutetaan ruoka-

Opiskelijoiden valitsemat cocktailpöydän tarjoilut
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palvelua oppilaitoksen henkilöstöravintolassa tilausten mukaisesti aidoille asiakkaille. Työpäivinä hiotaan
opiskelijoiden kanssa asiakaslähtöistä toimintaa ja
yhteistyön merkitystä. Oppilaiden tulee tietää miten
asiat oikeasti tehdään, raaka-aineet tulee tuntea ja
valmistustavat. JAMIssa ravintotalousosaston työtilat
ovat hyvät sekä koneet ja laitteet ovat ajanmukaiset.
Ravintotalousosasto opiskelijoiden kanssa ollaan mukana erilaisten juhlien järjestämisessä tilausten mukaan. Opetusta tarjoamme lähihoitajaopiskelijoille
ravitsemukseen ja ruoanvalmistukseen liittyviä kursseja sekä laavuruokakursseja luontoyrittäjille.

Opiskelija valmistaa
coctailpaloja

Tervetuliaistilaisuudessa Venäläisten vieraanvaraisuutta
symboloitiin leivän murtamisella. JAMIN ravintotalousosaston opiskelija kastamassa leipäpalaa suolaan.

Opiskelija annostelee keittoa henkilöstöravintolan asiakkaalle
Ravintotalousosasto oli mukana ammatillisen
opetuksen yhteistyöhankkeessa, joka suuntautui
Novgorodiin. Matkan tarkoituksena oli perehdyttää
alueen ammattioppilaitoksen henkilöstöä suomalaiseen ammattiopetukseen, erityisesti käytännön osaamiseen. Paikallista kulttuuria ja ammatillista opetusta
esiteltiin myös JAMIn opettajille ja opiskelijoille viikon aikana.
Venäläiset saivat tuntumaa suomalaisesta käytännön opetuksesta videoesityksenä luentojen ohessa.
Paikallisen ravintolakoulun opettajissa herätti ihmettelyä opiskelijoiden itsenäinen työskentely keittiössä.
Itsenäinen työskentely vaatii oppilasta perehtymään
ja laatimaan työsuunnitelman hänelle suunnatusta
tehtävästä. Paikallisten opettajien mielestä meidän
toimintamme on työelämän mukaista.

Tulevaisuuden haasteet
JAMIn sijainti maaseudun keskellä lähes sadan
kilometrin päässä suurista asutuskeskuksista Seinäjoesta ja Kokkolasta asettaa toiminnalle omia haasteita. Nuorten määrä vähenee ja väestö ikääntyy kovaa
vauhtia seuraavien vuosien aikana. JAMIn toiminta-

alue on yksi Suomen yritysvaltaisimpia suhteessa asukaslukuun. Alueen yrityksillä on suuri haaste saada
maaseudulle osaavaa työvoimaa, koska nuoret suosivat nykyisin suuria asutuskeskuksia lukuisine palveluineen. Tämän vuoksi JAMIn rooli on merkittävä,
sillä oppilaitos ehkäisee muuttoliikettä opintojen perässä alueelta pois, ja lisäksi nuori voi suorittaa opinnot kotoa käsin.
Valtiovallan toimet Paras-hankkeineen ja rakennelakiuudistuksineen ovat uhka pienelle seudulliselle ammatilliselle oppilaitokselle. Nykypäivän trendi on suosia
suuria yksiköitä ja usein perusteluina ovat kustannussäästöt. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kohdalla
ei voida puhua tulevista kustannussäästöistä, koska oppilaitos on yksi valtakunnan kustannustehokkaimmista
mitattaessa, paljonko opetus per oppilas maksaa.
Opetukseen laatuun ja välineistöön satsaaminen
on myös keskeinen osa JAMIn toimintaa. Tästä hyvänä osoituksena vuodelle 2011 ja 2012 saatu Opetushallituksen tuloksellisuusraha, jossa JAMIn tuloksellisuusindeksi oli Etelä-Pohjanmaan alueen suurin
vertailtaessa monialaisia suomenkielisiä ammatillisia
oppilaitoksia. Vuoden 2012 tuloksellisuusindeksillä mitattuna JAMI oli aivan valtakunnan huippua.
Toivottavasti nämä asiat huomataan myös valtakunnan päättäjien keskuudessa eikä erittäin hyvin toimivia pienempiä oppilaitoksia pakoteta fuusioitumaan
suurempiin. Pienikin voi olla halutessaan kustannustehokas, laadukas ja merkittävä kehittäjä toimintaalueellaan, kuten Järviseudun ammatti-instituutti on
omalla toiminnallaan osoittanut.
Teksti ja kuvat Merja Tompperi-Olkkonen
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AJ Pohjanmaa tarjosi liikunnallista ohjelmaa
opettajille Kuortaneen urheiluopiston upeissa
puitteissa. Koulutus sai valtavan suosion, kun kutsut
lähtivät jäsenistölle. Kaikki paikat täyttyivät muutaman päivän sisällä ja lähes pari sataa jäi tapahtuman
ulkopuolelle. Tällä kertaa mukaan mahtui 77 opettajaa. Kun vielä palautteiden perusteella toivottiin kovasti tämäntyylistä toimintaa jäsenille, niin eiköhän
koulutus olisi ensi vuonnakin järjestettävissä ja vielä
suuremmissa puitteissa.
Perjantaina iltapäivällä aloitimme yhteisesti puheenjohtaja Ari Rousun ajankohtaisilla asioilla ja sen
jälkeen liikuntavastaavana kerroin päivien kulusta yhdessä opiston ohjaajien kanssa. Perjantain ohjelmassa
oli liikunnallisena osuutena kahvakuulaa, pilatesta ja
joogaa. Ilta päättyi maittavaan illalliseen Aalto-ravintolassa, jossa meitä viihdytti jazz- ja blueshenkinen
Blackbirds-yhtye.
Aamulla oli vaihtoehtoista toimintaa joko hiihtokoulu tai boxing ja meridiaanivenyttelyt. Vapaan
tyylin hiihtokoulu pidettiin auringon paistaessa ja
ulkolämpötilan ollessa plussan puolella. Sää oli siis
aivan huikea. Päivien ohjelma suunniteltiin yhdessä
opiston kanssa ja sen tarkoitus oli palvella kaikenlaisia
liikkujia. Tässä taidettiin onnistua, koska osallistujajoukko oli erittäin tyytyväistä.
Kuortaneen urheiluopisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikkumiseen, mutta myös majoitustilat ovat liikuntahotellissa hienot. Jokaisessa huo-

neistossa on sauna ja tilat suuret, joissa olisi varmasti
tehnyt mieli viettää aikaa pidempäänkin.
Jäsenistö oli tyytyväinen, että riviopettajille tarjottiin tällainen mahdollisuus tulla liikkumaan ja kuulemaan ay-asioista sekä tapaamaan muita opettajia. Jäsenmaksuille tuli vastinetta, kuulin monen kertovan.
Liikunta lisää työhyvinvointia!
Liikuntavastaava Jaana Niemenmaa

/LLNXQWDYDVWDDYDQD3RKMDQPDDOOD
Olen Jaana Niemenmaa ja
toimin Kauhajoen koulukeskuksessa luokanopettajana ja Suupohjan ammattiinstituutissa terveystiedon
opettajana. Opetan lapsia ja
nuoria alakoulusta ammatilliselle puolelle. Perheeseeni kuuluu avopuolisoni Lasse ja kaksi omaa lasta Leevi ja
Lotta. Välillä talossa pyörii
nuorempaa väkeä enemmänkin, kun Lassen lapset Lauri ja Joel ovat meillä.
Aktiivisesti olen liikuntaa harrastanut aivan lapsesta
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asti. Kilpaurheilussa olin mukana lukiovuosiin saakka
ja sen jälkeen harrastusmielessä. Suunnistus, hiihto
ja lenkkeily pitävät kunnossa ja mielen virkeänä.
Ay-toiminnassa olen ollut mukana lähes 14 vuotta eli koko sen ajan, mitä opettajana olen toiminut.
Aluksi olin sihteerinä ja lopuksi puheenjohtajana pari
vuotta. Tästä tehtävästä jouduin luopumaan työkiireiden vuoksi, mutta OAJ Pohjanmaan kokoukset
tuovat eteeni ajankohtaisimmat asiat ay-asioista ja
pysyn näin ajassa mukana.
Muutama vuosi sitten otin liikuntavastaavan tehtävän hoidettavakseni hallituksessa. Tehtävä pitää sisällään Koululiikuntaliiton opettaja- ja oppilasurheilusta vastaamisen Etelä-Pohjanmaan alueella. Yksin

en kuitenkaan kaikesta päätä,
vaan olen koonnut avukseni
toimikunnan, jossa päätämme
mm. tulevista oppilasurheilutapahtumista. Toimikuntaan
kuuluvat lisäkseni Pasi Nurmela, Atte Asiala, Sami Kiukkonen ja Ari Koivisto. Oppilasurheilun kohdalla olemme
yrittäneet säilyttää vanhoja
perinteitä lajien kohdalla ja
jotain uuttakin on otettu
mukaan, kuten salibandy alakoululaisille. Tänä keväänä
on vielä tiedossa yleisurheilun hallikisat alakoululaisille
sekä jo hyvinkin perinteiset
viestikarnevaalit ja Hese-kisa
Kuortaneella. Opettajaliikunta kaipaa alueellamme lisää
tapahtumia, kuten Kuortaneen Liikettä keholle -päivät
osoittivat. Tässä voisikin olla
seuraava kehittämisen paikka
toiminnalle. Ideoita ja ajatuksia otamme mielellämme
vastaan. Liikuntavastaavana
toimiminen on mielekästä,
mutta toisinaan hyvinkin työlästä kisojen lähestyessä.
Koululiikuntaliitto järjestää tapaamisia ja kehittämispäiviä meille alueiden
ohjaajille ja on ollut mukava
olla näissä mukana. Suunnittelemme yhdessä kampanjoita
sekä opettaja- ja koululaisliikuntatapahtumia. Valtakunnalliset kilpailut, palloilusarjat, opettajien kesäpäivät sekä
muut tapahtumat johdetaan
Helsingin toimistolta käsin.
Parhaiten tapahtumista saa
tietoa
Koululiikuntaliiton
nettisivuilta.
Vaikka Koululiikuntaliitto tunnetaan parhaiten kilpailutapahtumista ja opettajien
kesäpäivistä, on sen tavoitteena pääsääntöisesti tarjota oppituntien ulkopuolista liikuntatoimintaa niin koululaisille
kuin opettajille. Panostusta
tullaan lisäämään arkiliikunnan kehittämiseen. Yksi tällainen kohde on ollut opettajille
suunnattu www.openkeidas.fi
sivusto, joka kannustaa opettajia liikkumaan oman terveyden edistämiseksi.
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Noin neljäkymmentä opea ympäri Kurikkaa starttasi
matkaan varhain lauantaiaamulla suuntanaan Helsinki ja
Educa-messut. Osalle reissu oli ensimmäinen ja toisille jo
perinteeksi muodostunut vuosittainen tapahtuma.

Tässä olemme ensimmäisellä tauolla Nokialla.
Helsinkiin saavuimme klo 11 maissa. Meille varhaiskasvatuksen puolen
opeillekin oli tänä vuonna monipuolisesti luentoja, jotka edellisinä vuosina
olivat painottuneet perjantaille.

Jaana Niemenmaa
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KT Erja Rusanen Tuomas Enbusken
haastateltavana: ”päivähoidon kehittäminen kohti pienen lapsen parempaa hyvinvointia”

FT Juha-Matti Latvala kertoi mistä
saada tukea oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen

Anne Vuori, Minna Marttila, Virpi
Mäki-Saari, Eija Lepistö ja Terhi
Ala-Nikkola tutustumassa näytteilleasettajien tuotteisiin

Joskus sitä matkalla sattuu törmäämään hassuihin asioihin. Tässä ylhäällä katonrajassa ovi, johon kyltti
ohjaa…
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Messujen jälkeen Baltic Princess
odotteli jo satamassa risteilyvieraita.
Risteillyllä oli monipuolista ohjelmaa kuten Matti Servo & Napander, jonka ”laadusta” voidaan olla
montaa mieltä, taikuri JP Pirinen ja
Houseband Banana Band. Banana
Bandin musiikki oli hyvin tanssittavaa ja kurikkalaisia näkyikin mukavasti tanssilattialla. Näkyipä tanssilattialla Scandinavian babe`iltä
saatu julistekin tanssahtamassa. Julisteesta oli kuuleman mukaan vain
pieni pala jäljellä seuraavana päivänä, mutta riittävän hyvä.

Paluumatkalle Kurikkaan lähdimme sunnuntaina klo 16 maissa. Kuvassa mm. Sisko Puumala, Veli-Erkki Wiberg,
Päivi Juppo, Leena Muurimäki. Ulla Tuohimaa ja Leena Rintala. Linja-autossa kuului tasaista puheen ja unen
”sorinaa” sekä miehen ja kitaran melodiaa. Soittaja kaipasi kovasti virittäjää apuun, mutta sellaista ei löytynyt. Opet
olivat väsyneitä, mutta onnellisia. Ajatuksissa oli jo seuraavan vuoden messut. Nähdään taas siellä ſ
Mari Rinta-Nikkola
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Teksti ja kuvat Lasse Mansikka-aho
Päivän avasi värikkäin
sanankääntein
luennoinnut Mato
Valtonen. Valtosen mukaan ihmisillä on nykyään aivan liikaa
stressiä. Kiireen
ohella stressiä ihmisille aiheuttaa
informaatiotulva,
joka johtaa informaatioähkyyn ja
luovan ajattelun
heikentymiseen.
Valtonen kehotti
kuulijoitaan
hankkiutumaan
eroon stressistä heti keinolla millä hyvänsä. Valtonen kertoi myös suomalaisten heikosta itsetunnosta,
jonka hän arveli johtuvan siitä, että olemme Euroopan viimeistä metsästäjäkeräilijäkansaa. Suomalaiset
erottuvat maailmalla kyllä massasta, tiivisti Valtonen.
Valtonen käsitteli myös koko ihmisenä olon syvintä
olemusta. - Ihminen on hierarkinen laumaeläin.Yritämme loputtomasti löytää oman paikkamme laumassa rehvastellen, valehdellen, miellyttäen ja älyn
loppuessa jopa nyrkein.
Tutkija Helena Rajakaltion aiheena
oli "Yhteisö voimavarana". Rajakaltion
mukaan koulu on
kuin tutkan säde,
joka valaisee sen
yhteiskunnan, jossa
kulloinkin elämme.
Rajakaltio nosti puheenvuorossaan esille nyky-yhteiskunnan yksilökekskeisyyden, joka on johtanut eriarvoisuuden
lisääntymiseen. Rajakaltio muistutti,
ettei yhteisö voi muodostua vain yksilöiden välisistä
suhteista, vaan tarvitaan myös kollektiivista tietoisuutta, joka sitoo yksilöitä yhteen ja turvaa yhteisön
säilymisen yksilöistä huolimatta.
24

Työkaluja vuorovaikutuksen
ja
rakenteiden johtamiseen tarjoili
helsinkiläisen Auroran koulun rehtori Martti Hellström. Hellström
nosti luennossaan
esille lapsen perustarpeet. -Kaikki lapset haluavat
osata ja onnistua
ja tulla kuulluksi.
Lapsen käsitys itsestä ohjaa hänen
yrittämistään ja
sitä kautta suoriutumista koulussa. Lapsen itsekäsitykseen vaikuttaa suuresti se,
miten hänet huomioidaan kotona ja koulussa. - Jokainen lapsi haluaa saada huomiota ja tulla välitetyksi
niiden ihmisten toimesta, jotka ovat hänelle tärkeitä.
Hellström puhui myös rehtorin merkityksestä johtamansa työyhteisön hyvinvoinnille. - Rehtorin johtamistaidot vaikuttavat opettajan osaamiseen, motivaatioon, koulun ilmapiiriin sekä ulkoisiin olosuhteisiin.

NRXOXWXVMDNXOWWXXULSlLYl


Koulutus- ja kulttuuripäivän runsaslukuinen yleisö sai nauttia tänäkin vuonna laadukkaista luennoista ja huippuluokan kulttuuritarjonnasta, josta vastasi Suvi Teräsniska.
Koulutus- ja kulttuuripäivän yhteydessä oli osallistujilla mahdollisuus tutustua uusimpiin oppimateriaaleihin.
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äin kajahtaa kerran kuussa Huutoniemen koulun keskusradiosta. Koodi aiheuttaa oppilaissa
ihmetystä ja opettajien vyöryn katsomaan, mitä herkkua on tarjolla. On palkkapäiväkahvin aika. Kukin
kattaa vuorollaan kahvit ja baakkelsit – pientä positiivista kilpavarusteluakin on virinnyt.
PPK on osa Vaasassa vuoden työpaikaksi valitun
”Hutskin” vuosittaista tyky-ohjelmaa, jossa on pikkujoulun ohella kulttuuria, syöminkejä ja muuta
”yhteistä höntsää” eli yhteisöllisyyden ylläpitoa. Ja
mukaan kutsutaan aina opettajien lisäksi avustajat,
koulusihteeri, vahtimestari, siistijät, kouluterveydenhoitaja ja keittiöhenkilökunta. He ovat kaikki tervetulleita pitämään taukoja opettajainhuoneessa.
Kaupunginjohtaja Tomas Häyry muistutti onnittelupuheessaan tämän olevan yksi tärkeimmistä
Vaasan kaupungin tunnustuksista. Hän korosti Huutoniemen koulun pitkäjänteistä kehittämistyötä työ26

hyvinvoinnin parissa. Työnantajallekin on tärkeää,
että ihmiset viihtyvät. Sillä varmistetaan, että tulevaisuutemme toimijat, lapset ja nuoret, saavat parhaan
mahdollisen avun ja ohjauksen.
Huutoniemen koululla kiinnitetään tarkasti huomiota hyvän työpaikan kriteereihin. Kehityskeskustelut käydään joka vuosi, ja niistä tehdyn yhteenvedon pohjalta mietitään parannuksia. Työyhteisökyselyn perusteella tehdään kehittämissuunnitelma, jota
seurataan. Opettajainkokoukset ja työpaikkakokoukset pidetään säännöllisesti. Ne valmistellaan hyvin,
asiat kirjataan tarkasti muistioihin ja sovituista asioita
pidetään kiinni. Kokoukset ovat napakoita eikä turhaan ”lässytetä” ja siten pitkitetä opettajien työpäivää.
Osaamisesta huolehtiminen, esimiestyöhön panostaminen ja vähäiset sairauspoissaolot ovat palkitun työpaikan vahvuuksia. Työterveyden ohjaamana
on käytössä henkilöstön varhaisen tukemisen malli.

Työsuojelun toimintaohjelma tarkistetaan vuosittain.
Riskien kartoituksen kautta on laadittu turvallisuussuunnitelma ja pelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti.
Kiusaamisen vastainen työskentely on tässä KiVakoulussa systemaattista, strukturoitua ja yksityiskohtaisen tarkasti dokumentoitua. Se luo turvallisuuden
tunnetta myös koteihin, mikä näkyy hyvinä tuloksina
säännöllisesti tehdyissä asiakaspalautekyselyissä huoltajille. Aktiivisen vanhempainyhdistyksen kanssa yhteistyö sujuu hienosti.
Huutoniemen koulun rehtori Olli Autio, OAJvaltuutettu ja entinen pääluottamusmies, huolehtii
siitä, että virkaehtosopimusta noudatetaan ”vimpan
päälle”. Sovitut lisätyöt korvataan ja päivärahat sekä
kilometri- ym. korvaukset maksetaan aina, kun niille
on perusteet. Kestävä kehitys ja ympäristöasiat ovat
painokkaasti huomioituja Vihreän Lipun velvoittamana.
”Meillä eri tehtävät on jaettu selvästi ja tasapuolisesti, ja porukka on sitoutunutta oman vastuualueensa hoidossa”, iloitsee apulaisrehtori Anne Kärki.
Yhteishenkeä kehuu luokanopettaja Jukka Mäkelä:
”Aika monta työmaata kokeneena voin sanoa, että
tämä on toimiva ja hyvähenkinen paikka, ja sopivaa
pilkettä löytyy silmäkulmasta”.
OAJ-läisittäin oli arvokasta, että suuresta kilpailijajoukosta toiseksi ylsi Ristinummen päiväkoti.

Vuoden työpaikan pomo, rehtori Olli Autio

Teksti ja kuvat Jarmo Juupaluoma

Liikunnallisista ansioista myönnetty Erkin sauva -kiertopalkinto sai pysyvän kodin OAJ Pohjanmaalta. Perinteitä
jatkaen ensimmäinen kiinnitys uuteen kiertopalkintoon Ollin kiuluun tuli OAJ Pohjanmaalle.
Kuva ja teksti: Lasse Mansikka-aho
27
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Kuvat ja teksti Lasse Mansikka-aho

Koulutussihteeri Tuula Ala-Lantela vastasi koulutustilaisuuden järjestelystä.

OAJ Pohjanmaan vastavalittu alueasiamies Seppo Heinonen esittäytyi kurssilaisille.

OAJ:n erityisasiantuntija Merja Kovisto selvitti kurssin osanottajille OAJ:n järjestörakennetta.
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Sotahistoriasta kiinnostuneille on tiedossa mielenkiintoinen retki. Kaikki historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita Karjalan Kannaksen retkelle 5.6.-9.6.2012. Ajamme viiden päivän aikana läpi Karjalan Kannaksen ja tutustumme Suomen historiaan aidoilla tapahtumapaikoilla.
Lähdemme Kauhavalta 5.6. ja menemme Värtsilän kautta Ruskealan Särkisyrjään ja Sortavalaan.
Sortavalassa yövymme hotelli Piipun Pihassa. Toisena
matkapäivänä ajamme Käkisalmen kautta Vuoksen
rannalle Kiviniemeen. Matkalla käymme Käkisalmen
linnassa. Kiviniemessä yövymme lomakylä Dobryj
Losissa.
Kolmannen päivän pääkohde on Taipaleenjoki,
jonne menemme Metsäpirtin kautta. Menemme veneellä yli Taipaleenjoen suomalaisten taisteluasemiin,
jotka ovat tuttuja Antti Tuurin kirjasta Talvisota. Yövymme Valkjärvellä hotelli Zolotaja Dolinassa.
Neljännen matkapäivän kohteena ovat Summa,
Johannes ja Ihantala. Yövymme Viipurissa hotelli
Viipurissa. Seuraavana aamuna teemme kiertoajelun
kaupungissa ja teemme matkaostokset kauppakeskus
Karusellissa. Raja ylitetään Vaalimaalla ja Kauhavalla
olemme noin klo 20.00.

Retken hinta riippuu lähtijöiden määrästä. Jos
lähtijöitä on 40, niin hinta on 470 € ja 30 henkeä,
niin hinta on 495 €. Tämä maksu sisältää puolihoidon matkan aikana. Matkan johtajina toimivat Eero
Paavola ja Matti Pellinen Kauhavalta. Kaikki seikkailunhaluiset ja historiasta kiinnostuneet mukaan.
Tulette näkemään Vladimir II:n Suuren valtakunnan
laita-alueita ja ihmeitä, joita vain Äiti-Venäjä tarjoaa.
Tulkaa rohkeasti mukaan vaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset välittömästi:
Eero Paavola
Tanskantie 6, 62200 Kauhava
0400-925196
eero.paavola@kauhava.fi

SORTAVALA – TAIPALEENJOKI – KANNAS

Tarjoamme Teille matkapakettia Karjalaan, Taipaleenjoen alueelle, Kannakselle sekä Viipuriin seuraavasti:
Matka-aika
5.-9.6.2012, 5 pv, tiistai-perjantai
Ryhmän koko ja matkan hinta-arvio
40 henkilöä 470 euroa / henkilö
36 henkilöä 480 euroa / henkilö
30 henkilöä 495 euroa / henkilö
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Matkapaketin hintaan sisältyvät palvelumme
- bussikuljetukset ensiluokkaisella turistibussilla matkaohjelman mukaisesti
- majoittuminen Sortavalassa hotelli Piipun Pihassa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 1 yö
- majoittuminen Kiviniemessä Lomakylä Dobryj Losissa kahden hengen huoneissa, 1 yö
- majoittuminen Valkjärvellä laskettelukeskus Zolotaja Dolinassa kahden hengen huoneissa, 1 yö
- majoittuminen Viipurissa hotelli Viipurissa kahden hengen huoneissa, 1 yö
- aamiaiset hotelleissa (4)
- päivälliset päivittäin (4)
- matkalounas Lahdessa
- ryhmäviisumi (Suomen kansalaisille, arvo 66 euroa per hlö)
- Venäjän pakollinen vakuutusmaksu
- hotellien kirjautumismaksut sekä Karjalan alueen turismivero
- opastettu kaupunkikierros Viipurissa suomalaisen kaupunkioppaan johdolla
- sisäänpääsymaksu Käkisalmen linnaan
- lauttamaksu Taipaleenjoella
- 1 vapaa matka ryhmänjohtajalle jaetussa kahden hengen huoneessa
- kuljettajan majoitus
- kuljettajan henkilökohtainen viisumi
- kuljettajan apu teknisenä matkanjohtajana
- marginaalivero
Varaukset
Olemme tehneet varaukset 40:lle matkustajalle
Passi
Matkalla on oltava voimassaoleva passi sekä viisumi

Matkan runko-ohjelma

Tiistai 5.6.2012
Lähtö Kauhavalta klo 7.00. Ajo Viitasaaren ja Siilinjärven kautta Venäjän rajalle, minne saapuminen noin klo
14.00. Rajanylitys Värtsilästä. Rajamuodollisuuksien jälkeen tutustumiset Särkisyrjään sekä Ruskealan marmorikaivokseen. Ajo illaksi Sortavalaan, missä majoittuminen hotelli Piipun Pihaan noin klo 18.00. Illallinen
hotellissa klo 19.00. Ilta vapaa.
Keskiviikko 6.6.2012
Aamiainen hotellissa, minkä jälkeen huoneiden luovutus. Aamupäivän aloitamme tutustumalla Sortavalan kaupunkiin. Hieman ennen puoltapäivää lähdemme ajamaan Laatokan länsirantaa kohti Kiviniemeä. Matkareittimme kulkee Lahdenpohjan ja Elisenvaaran kautta Käkisalmeen, missä tauko sekä vierailu Käkisalmen linnassa. Käkisalmesta matka jatkuu Vuoksen rannalle Kiviniemeen, missä majoittuminen noin klo 18.00 lomakylä
Dobryj Losiin. Päivällinen lomakylässä klo 19.00. Ilta vapaa.
Torstai 7.6.2012
Aamiainen hotellissa. Kolmannen matkapäivämme pääkohde on Taipaleenjoki. Tie Kiviniemestä Taipaleenjoelle ei ole enää bussilla kuljettavassa kunnossa, joten matkaamme sinne Metsäpirtin kautta ja ylitämme Taipaleenjoen veneellä (matkatoimisto ei vastaa venekuljetuksista). Päivän päätteeksi ajo Valkjärvelle ja sen hiihtokeskukseen, missä majoittuminen ski-hotelli Zolotaja Dolinaan noin klo 19.00. Illallinen hotellissa majoittumisen
jälkeen.
Perjantai 8.6.2012
Aamiainen hotellissa. Neljännen matkapäivämme kohteet ovat Kannaksella Summa sekä Suomenlahden rannalla Johannes. Iltapäivän päätteeksi ajamme kohti Viipuria ja ennen majoittumista tutustumme vielä TaliIhantalan taistelualueeseen. Viipuriin saavumme noin klo 18.00 ja majoitumme kaupungin keskustaan hotelli
Viipuriin. Päivällinen hotellissa klo 18.30. Ilta vapaa.
Lauantai 9.6.2012
Aamiainen hotellissa klo 8.00. Huoneiden luovutus klo 9.00. Aamupäivällä teemme noin 1½ tunnin mittaisen
opastetun kiertoajelun Viipurissa. Kierros päättyy kauppakeskus Karuselliin, missä mahdollisuus ostosten tekoon ennen siirtymistä rajalle. Rajanylitys Vaalimaalta. Suomen puolella kotimatkan teemme reittiä HaminaKouvola-Lahti-Tampere-Ikaalinen-Kauhava. Matkalounas Lahdessa noin klo 14.00. Saapuminen Kauhavalle
noin noin klo 20.00.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Muutokset Karjalaan suuntautuvilla matkoilla ovat yleisiä. Niitä
saattavat aiheuttaa mm. sääolosuhteet, teiden kunto tai paikallisten viranomaisten alati muuttuvat säännöt.
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

.2.286.87680g7(6.$//(/6(
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ke 25.4.2012 Sedun Keskustan toimipisteessä, Kirkkokatu 10,
60100 Seinäjoki. Klo 17.00 alkaen ruokailu sekä ilmoittautumiset ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00.
Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls ons den 25.4.2012 på Sedus verksamhetsställe i centrum,
Kyrkogatan 10, 60100 Seinäjoki. Från kl 17.00 servering och emottagning av anmälningar. Mötet börjar kl 18.00.
Ohjelma/Program
Avaus/Mötet öppnas: Ari Rousu
Vahinkovakuutusyhtiö IF:n tervehdys/IF Skadeförsäkringsbolags hälsning
Huomionosoitukset/Uppvaktningar
I
1.
2.
3.
4.

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
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
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 2011.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä/föreningens bokslut och revisionberättelsen för räkenskapsperioden
2011 sam fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet och beviljas ansvarsfrihet
Päätös/Beslut:
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012/godkännande av verksamhetsplan för år 2012.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien
palkkiot vuodelle 2012/Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt
revisorsarvoden för år 2012.
Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilintarkastajan palkkio laskun
mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKA och revisorsarvoden enligt räkning.
Päätös/Beslut:
9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen
suuruus vuodelle 2013/fastställande av medlemsavgifter för år 2013.
Ehdotus/Förslag: 0,03 % bruttopalkasta ja perintä OAJ:n kautta, paitsi AO, FSL,AKOL, YLL,SMOL ja TOOL jotka
maksavat jäsentensä jäsenmaksut/0,03 % av bruttolön och inkassering via OAJ utom AO, FSL, AKOL, YLL, SMOL
och TOOL, som ersätter medlemmarnas medlemsavgifter enligt överensskommelse.
Päätös/Beslut:
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2012/godkännande av budgetförslag för år 2012.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2013 tilejä ja hallintoa/val av två
revisorer och revisorsersättare för år 2013.
Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst & Young.
Päätös/Beslut:
12. Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga möjliga ärenden.
13. Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n neuvottelupäällikkö Visa Pohjola.
Vaasassa 31.1.2012
Hallitus/Styrelsen
Ari Rousu
puheenjohtaja/ordförande
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Paula Kotirinta
sihteeri/sekreterare
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Alajärvi
Felix de Silva, felix.desilva(at)alajarvi.fi

Teuva
Jussi-Pekka Kangas, jpkangas(at)teuva.fi

Alavus
Päivi Pihlajamäki, paivi.pihlajamaki(at)alavus.fi

Töysä
Kyllikki Kangas, kyllikki.kangas(at)toysa.fi

Evijärvi
Juha Niemissalo, juha.niemissalo(at)evijarvi.fi

Vaasa
Jarmo Juupaluoma, jarmo.juupaluoma(at)vaasa.fi
www.vaasanpaikallisyhdistys.net

Ilmajoki
Maria Palmu, maria.palmu(at)ilmajoki.fi
Isojoki
Jouni Inget, jouni.inget(at)isojoki.fi
Isokyrö
Susanna Pietikäinen, susanna.pietikainen(at)isokyro.fi
Jalasjärvi
Paula Kotirinta, paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi
Karijoki
Ritva Karesola, ritva.karesola(at)karijoki.fi
Kaskinen
Matti Myllylä, matti.myllyla(at)kaskinen.fi
Kauhajoki
Soili Arola, soili.arola(at)kauhajoki.fi
Kauhava
Eero Paavola, eero.paavola(at)kauhava.fi
Kristiinankaupunki
Marina Grindgärds, marina.grindgards(at)krs.fi
Kuortane
Jussi Taittonen, jussi.taittonen(at)edu.kuortane.fi
Kurikka
Minna Marttila, minna.marttila(at)kurikka.fi
Laihia
Arto Knuutti, arto.knuutti(at)laihia.fi
Lappajärvi
Tuula Ala-Lantela, tuula.alantela(at)gmail.com
Lapua
Esa Rintala, esa.rintala(at)netikka.fi
Seinäjoki
Antti Ylinen, antti.ylinen(at)sedu.fi
www.oajseinajoki.fi
Seinäjoen kaupungin opetusala
Päivi Nikkarikoski, paivi.nikkarikoski(at)edu.seinajoki.fi
Soini
Kyösti Pihlajamäki, kyosti.pihlajamaki(at)soini.fi

Vähäkyrö
Maritta Majamaa, maritta.majamaa(at)vahakyro.fi
Ähtäri
Arto Paananen, arto.paananen(at)ahtari.fi
Botnia
Gun-Lis Häggman, g_lhaggman(at)hotmail.com
FSL
Dan Johansson, dan.johansson(at)fsl.fi
www.fsl.fi




.XWVX
YLHUDV
DOXH\KGLVW\NVHVWl
Paikallisyhdistykset voivat kutsua OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen toimihenkilöt, hallituksen jäsenet tai puheenjohtajan alustamaan
eri aiheista kokouksiinsa.
Alueyhdistyksen hallitus on myös päättänyt,
että kun paikallisyhdistys kutsuu alustajan,
maksaa alueyhdistys pullakahvit kuulijoille.
Tartu tilaisuuteen!
Katso alueyhdistyksen toimihenkilöiden ja
hallituksen jäsenten yhteystiedot alueyhdistyksen nettisivuilta www.oajpohjanmaa.fi tai toisaalta tästä lehdestä.
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Hallitus:
Ari Rousu
puheejohtaja

Erätie 1
60800 Ilmajoki

044 419 1412
ari.rousu@ilmajoki.fi

Miia Raunio
varapuheenjohtaja

Vennäntie 5
61500 Isokyrö

050 565 0864
miia.raunio@vaasa.fi

Inger Damlin
vice ordförande

Låtnevägen 186
66600 Vörå

050 409 4477
inger.damlin@vora.fi

Raija Berglund
varapuheenjohtaja

Salmikatu 27-29
65200 Vaasa

0400 267 385
raija.berglund@uwasa.fi

Paula Kotirinta
jäsen/sihteeri

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi

050 492 1168
paula.kotirinta@jalasjarvi.fi

Pia Berg
medlem

Västerviksvägen 26
64200 Närpes

050 344 6744
piam@narpes.fi

Katriina Honkala
jäsen

Seinäjoentie 991
61120 Louko

040 830 4186
katriina.honkala@seamk.fi

Jussi-Pekka Kangas
jäsen

Rantalantie 66
64770 Äystö

0500 599 934
jpkangas@teuva.fi

Antero Mattsson
jäsen

Kaaponkatu 15
66510 Merikaarto

0400 870 338
antero.mattsson@vaasa.

Päivi Nikkarikoski
jäsen

Maalivasarantie 8
60200 Seinäjoki

040 733 6601
paivi.nikkarikoski@edu.seinajoki.fi

Eero Paavola
jäsen

Tanskantie 6
62200 Kauhava

0400 925 196
eero.paavola@kauhava.fi

Kyösti Pihljamäki
jäsen

Suokonmäentie 54
63540 Hernesmaa

050 556 6598
kyosti.pihlajamaki@soini.fi

Outi Pyykkö
jäsen

Riskulankaari 13
60220 Seinäjoki

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

Seppo Säätelä
jäsen

Eteläniityntie 6 B 3
65610 Mustasaari

040 515 1194
seppo.saatela@yrkesakademin.fi

Aki Timo
jäsen

Tuohitie 25
66400 Laihia

041 439 4319
aki.timo@vaasa.fi

Gun Väkeväinen
medlem

Rådhusgatan 58 A 9
65100 Vasa

044 377 7137
gun.vakevainen@vaasa.fi

Antti Ylinen
varajäsen

Ritolantie 428
60720 Tuomikylä

040 868 0845
antti.ylinen@sedu.fi

Lintuviita 1 A 6
60150 Seinäjoki

044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.fi

Alueasiamies:
Seppo Heinonen
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Toimihenkilöt:
Paula Kotirinta
sihteeri

kts. edellä

Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri

Länsitie 2
63500 Lehtimäki

040 559 4033
lassema@suomi24.fi

Tuula Ala-Lantela
vs. koulutussihteeri

Länsirannantie 428 C
62620 Ala-Seppä

050 540 9522
tuula.alantela@gmail.com

Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.

kts. edellä

Taina Saikkonen
taloudenhoitaja

Rantakatu 3 b A 1
65100 Vaasa

050 533 9949
taina.saikkonen@netikka.fi

Johanna Olsson
nettivastaava

Puolukkatie 26
65320 Vaasa

040 510 0717
johanna.olsson@vaasa.fi

Jaana Niemenmaa
liikuntavastaava

Ilveksentie 8
61800 Kauhajoki

045 315 5885
jaana.niemenmaa@kauhajoki.fi

Olli Autio
Etelä-Pohjanmaan vp

Hovioikeudenp. 2 C
65100 Vaasa

olli.autio@vaasa.fi

Pia Berg
FSL

Västerviksv. 26
64200 Närpes

050 344 6744
piam@narpes.fi

Inger Damlin
FSL

Låtnevägen 186
66600 Vörå

inder.damlin@vora-maxmo.fi

Arja Haapaoja
LTOL

Pellervonkatu 2 B
65300 Vaasa

040 773 2756 (t) 040 771 5566 (k)
arja.haapaoja@gmail.com

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

Kari Nieminen
Etelä-Pohjanmaan vp

Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki

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

Ann-Sofi Röj-Lindberg
FSL

Myrgrundsvägen 442
65410 Sundom

050 599 7724
aroj@abo.fi

Matti Sippola
Etelä-Pohjanmaan vp

Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki

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

Jaakko Syrjänen
Etelä-Pohjanmaan vp

Martantie 2
61800 Kauhajoki

050 354 9175
jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi

Valtuutetut:

OAJ:n hallitus:
Matti Sippola

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
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