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ulistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa
koko Suomeen. Julistuksella haastamme kaikki
työpaikat mukaan työhyvinvointitalkoisiin, koska
jatkuvat kriisit, epävarmuus, kiire ja henkinen paine
rikkovat tätä rauhaa. Ne saattavat johtaa myös
työn mielekkyyden katoon ja jopa avuttomuuteen
– tunteeseen, ettemme voi vaikuttaa asioihimme.

Nähkäämme jokaisessa jotakin hyvää.
Älä siis kohtele toista kuten haluaisit itseäsi
kohdeltavan, vaan kysy häneltä, mitä hän itse
toivoo. Ihmisiksi olemisen perustaidot kuten
tervehtiminen, kiittäminen ja kehuminen edistävät
vastavuoroisuutta, mutta myös hyvän puhuminen
selän takana.

Kenenkään etu ei kuitenkaan ole, että vajoamme
toivottomuuteen ja valittamisen kierteeseen.
Myönteiset tunteet sen sijaan auttavat näkemään
kokonaisuuksia. Ne vapauttavat luovuutta ja
mahdollistavat uudet ajatukset, teot ja suhteet,
mistä syntyy työnantajalle tulevaisuuden arvoa.
Ilo tarttuu asiakkaisiinkin – jopa puhelimen
välityksellä – ja parantaa palvelun laatua. Toki
itsekin hyödymme myönteisyydestä, koska se
kartuttaa henkilökohtaisia voimavarojamme
kuten elämänhallinnan tunnetta, sitkeyttä ja jopa
terveyttä ja onnellisuutta.

Puutarhuri hoitaa puistoa harventamalla liiat
puut, jotta aurinko voisi paistaa aluskasvillisuuteen
ja tuuli voisi kuivattaa liian kosteuden.
Harvennushakkuuta tarvitsemme omassa
päässämmekin kirkastaaksemme ajatuksiamme.
Läsnäolotaidot auttavat pysähtymään ja
priorisoimaan, mutta myös tunnistamaan omia
tunteita. Hyvin monelta on kadonnut yhteys
omaan itseen. Luontokin edistää rauhoittumista,
koska se jo muutaman minuutin annoksena
elvyttää.

Aloittakaamme siis työhyvinvointitalkoot
näkökulman vaihdoksesta. Vaikka työnilo ei
kuuluisikaan sanavarastoomme – perinteen
mukaanhan työtä on tehtävä otsa hiessä
– ryhtykäämme etsimään arjesta positiivisia
poikkeamia kuten onnistumisia toistemme ja
asiakkaiden kanssa. Ensiavuksi sallittakoon
vaikkapa valittajien kuoron perustaminen, jonka
avulla voimme nostaa yhdessä, ei vain käytävillä,
hyvinvoinnin esteet tietoisuuteen ja ryhtyä sen
jälkeen tositoimiin niiden ratkaisemiseksi.
Toimivat työnteon tavat muodostavat työrauhan
perustan: jokaisen on hyvä tietää oma osansa
yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ja omata
sananvaltaa niihin pääsemiseksi. Työpaikan
ilmapiiri näyttää kuitenkin olevan kaikkien
sukupolvien tärkein työurien jatkamiseen
vaikuttava peruste. Sen jäljessä tulevat työnteon
mielekkyys, palkitseminen ja esimiehen tuki.
Yhteisöllisyys kasvattaa sosiaalista pääomaa, jonka
on todettu vähentävän sairastamista ja edistävän
mielenrauhaa. Luottamuksen rakentamisessa
tarvitaan kumpaakin osapuolta, esimiestä ja
työntekijää, mutta ennen kaikkea jokaisen ja
kaikenikäisten työpanoksen arvostamista.

Elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista tai
sileillä asfalttiteillä juoksemista, vaan kohtaamme
myös muhkuraisia metsäpolkuja Umpikujakin
saattaa olla hyvä matkaan lähettäjä, koska se
pakottaa meidät keksimään vaihtoehtoisia reittejä
ja antaa rohkeutta lähteä uusiin maastoihin.
Elämässä on hyvä olla muutakin kuin työtä, tee siis
joka päivä jotakin kivaa!
Ottakaamme vastuu omasta elämästämme ja
ryhtykäämme aktiivisiksi toimijoiksi, työnilon
sanansaattajiksi arjessa!

Toivotamme kaikille valoa, iloa ja
työn tekemisen rauhaa!

”

Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
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Stå upp

puolustamaan!

för lönerna!
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allitus on ryhtynyt puolivälitarkasteluunsa tahmeammissa
talousnäkymissä kuin keväällä 2011
Kataisen kabinettia muodostettaessa
uskottiin. Talouskasvu on heikkoa,
investoinnit ovat hyytyneet, eikä
työpaikkojen määrä tunnu kasvavan. Ongelmia ei ole tosin pelkästään
Suomessa, vaan laajasti euroalueella.
Toisaalta eräät kilpailijamaat, kuten
Saksa ja Ruotsi, ovat säilyttäneet talouskasvunsa ja kilpailukykynsä Suomea paremmin.
Hallitus hamuaa positiivisia signaaleja, jotka
valaisivat luottamusta maamme talouteen. Vaikka esimerkiksi kestävyysvajeen korjaaminen on
hidasta, kaivataan päätöksiä, joilla luoda vakautta ja tulevaisuudenuskoa. Työurien tulisi pidentyä. Tästä ollaan yhtä mieltä, vaikka näkemykset
keinoista vaihtelevat. Ellei työnteon ja työllisten
määrä kasva, on harmaantuvan kansakunnan
vaikea säilyttää laajat hyvinvointipalvelut.
Talouden näkymiä pyritään kirkastamaan
myös nopeammilla toimilla. Niinpä keskusjärjestöt tunnustelevat, voitaisiinko sopia keskitetystä palkkaratkaisusta jo lähiviikkoina, vaikka
useimpien alojen työ- ja virkaehtosopimukset
ovat voimassa helmi-maaliskuulle 2014.
Tätä kirjoitettaessa ei ole tietoa siitä, mihin
neuvottelut johtavat. Kunta-alan työntekijöitä
edustavat pääsopijajärjestöt ovat joka tapauksessa olleet aloitteellisia ja todenneet valmiutensa
neuvotella palkoista jo kuluvana keväänä. Kokoava työmarkkinaratkaisu käy siis päinsä, mutta ei
millä ehdoilla hyvänsä.
OAJ ja JUKO eivät ensinnäkään neuvottele
nollasopimuksesta. Kunta-alalla ei ole juurikaan
palkkaliukumaa. Siksi esimerkiksi opettajien
palkat jäävät helposti jälkeen muista koulutetuista ryhmistä yksityisaloilla. Seuraavaan sopimukseen tarvitaankin palkkaohjelma, jolla huolehditaan julkisen sektorin palkkojen kilpailukyvystä
sekä koulutetun työvoiman saannista vaativiin
palvelutehtäviin.
Työntekijäjärjestöt edellyttävät myös, että
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egeringen har påbörjat sin halvtidsöversyn i svårare ekonomiska
tider än man förutspådde våren 2011
när Katainens kabinett bildades. Den
ekonomiska tillväxten är svag, investeringarna har stagnerat och antalet
arbetsplatser tycks inte öka. Det är
inte bara Finland som tampar med
problem, utan även många andra i
euroområdet. Å andra sidan har en
del konkurrentländer som Tyskland
och Sverige bättre än Finland lyckats behålla sin
ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft.
Regeringen väntar på positiva signaler som
skulle ingjuta förtroende för landets ekonomi.
Även om hållbarhetsunderskottet korrigeras
långsamt, behövs nu beslut som skapar stabilitet och framtidstro. Arbetskarriärerna borde
förlängas. Det här är man överens om, men det
råder oenighet om hur det ska göras. Ifall antalet sysselsatta inte ökar kommer det bli svårt att
upprätthålla omfattande välfärdstjänster.
Centralorganisationerna kollar nu ifall man
kunde avtala om en central arbetsmarknadsuppgörelse redan inom de närmaste veckorna, även
om de flesta tjänste- och arbetskollektivavtalen
är i kraft till februari-mars 2014.
När det här skrivs vet vi ännu inte hur det
gick. Huvudavtalsorganisationerna har i vilket
fall som helst tagit initiativ och meddelat beredskap att förhandla om lönerna redan i vår. En
samlande arbetsmarknadsuppgörelse går alltså
an, men inte till vilket pris som helst.
OAJ och FOSU förhandlar inte om en nolluppgörelse. Inom den kommunala sektorn
finns nästan inga löneglidningar. Därför sackar
exempelvis lärarnas löner lätt efter övriga utbildade grupper inom de privata branscherna. Så
nu behövs ett löneprogram i följande avtal som
tryggar lönernas konkurrenskraft inom offentliga sektorn samt tryggar tillgången till utbildad
arbetskraft för krävande serviceuppgifter.
Arbetstagarorganisationerna förutsätter också att arbetstagarnas rätt till tre utbildningsdagar
genomförs. Diskussionen om utbildningsdagar3

raamisopimuksessa sovittu työntekijöiden oikeus kolmeen koulutuspäivään toteutuu. Turhauttava kiista koulutuspäivistä on ollut surkea
ja ylipitkä näytelmä.
Tehtiinpä palkkaratkaisuja nyt keväällä tai
vasta myöhään ensi syksynä, on tärkeää pyrkiä
säilyttämään palkansaajien ostovoima. Sen kun
ennustetaan heikkenevän tänä ja mahdollisesti
myös ensi vuonna.
OAJ:n jäsenen palkkapussille pyrkii hanakasti myös kuntapäättäjä. Työntekijöitä on paikoin
painostettu mitä merkillisimpiin ”säästösopimuksiin” . Valitettavasti myös opettajien lomautukset on kaivettu esiin naftaliinista. Erityisen
huolestuttavaa on se, että lomautuspäätöksiä
on tehty nyt myös eräissä maakuntien keskuskaupungeissa, kuten Kouvolassa. Lomautukset
aiotaan toteuttaa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, vaikka niiden kielteiset seuraukset
tiedetään jo ennalta. OAJ ei päästä yhtäkään
lomauttajakuntaa helpolla. Viemme kaikki tapaukset oikeuteen, tiedotamme uhkista vanhemmille ja medialle ja asetamme lomauttajat
vastuuseen. Lasten ja nuorten tulevaisuudella ja
turvallisuudella ei ole varaa leikkiä.
OAJ ja muut kunta-alan järjestöt haluaisivat
palkoista sopimalla auttaa osaltaan kuntauudistuksen toteuttamista. Jos palkat ja työehdot olisi
sovittu joksikin aikaa eteenpäin, madaltuisi kynnys kuntaremonttiin. Kuntakenttä on joka tapauksessa uudistusten edessä. Olisi parempi tehdä
ne kerralla, eikä vierittää vastuuta hallitukselta
toiselle.
Opetus, varhaiskasvatus ja koulutus pysyvät
kunnan perustehtävänä - oli hallintomalli mikä
tahansa. Siksi opettajilla ei ole uudistuksessa
hävittävää. Päinvastoin, opetus- ja kasvatusalan
ammattilaisten kannattaa olla aktiivisia ja vaikuttaa oman kunnan ja alueen tulevaisuuteen
muistuttamalla koulutuksen merkityksestä.

na har varit både frustrerande och bedrövlig.
Oberoende om löneuppgörelser görs ännu i
vår eller sent på hösten så är det viktigt att eftersträva att löntagarnas köpkraft bibehålls. Köpkraften som ju förutspås försvagas i år och eventuellt också nästa år.
Också den kommunala arbetsgivaren försöker komma åt OAJ-medlemmarnas löner.
Arbetstagarna har på vissa håll pressats till de
mest märkliga ”sparavtal” och tyvärr har också
lärarpermitteringarna igen kommit på tapeten.
Det är särskilt oroväckande att man har fattat
permitteringsbeslut i endel regioncentra såsom
i Kouvola. Permitteringarna drabbar daghem,
skolor och läroanstalter även om man känner
till de negativa följderna av permitteringar. OAJ
tar i med hårdhandskarna mot permitteringskommunerna. Alla permitteringar blir rättssak,
vi informerar föräldrar och medierna om permitteringshoten och vi ställer permitterarna till
svars. Vi har inte råd att leka med barnens och
de ungas framtid och trygghet.
OAJ och de övriga organisationerna inom
kommunsektorn vill genom att avtala om lönerna i sin tur bidra till att kommunreformen
genomförs. Om lönerna och arbetsvillkoren är
avtalade för en tid framöver, sänks tröskeln för
kommunreformen. Kommunerna står i vilket
fall som helst inför reformer. Det är bättre att
göra allt på en och samma gång, istället för att
skjuta fram ansvaret från regering till regering.
Undervisning, småbarnsfostran och utbildning förblir kommunens bastjänster oavsett
förvaltningsmodell. Därför har lärarna inget
att förlora genom reformen. Tvärtom, nu gäller
det för alla att vara aktiva och påverka den egna
kommunen och regionens framtid genom att påminna om utbildningens betydelse.

Aurinkoista kevättä kaikille Pohjanmaan opettajille toivottaen!

Olli Luukkainen
OAJ:s ordförande

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
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En solig vår tillönskas alla lärare i Österbotten!

Positiivista

Positiva

kerrottavaa

nyheter

OAJ

Pohjanmaan
toimintaalue laajentui vuodenvaihteessa koskemaan myös KeskiPohjanmaata. Toivotan lämpimästi
tervetulleiksi kaikki uudet jäsenet!
Alueellamme on opettajia kaikkiaan
yli 8600. Laaja alue ja iso opettajamäärä ovat meille haasteita. Yritämme parhaalla mahdollisella tavalla
palvella kaikkia jäsenyhdistyksiämme
ja niihin kuuluvia opettajia.
Edunvalvonnassa paikallisyhdistysten merkitys on keskeinen. Alueyhdistys tukee ja tarvittaessa neuvoo paikallisia toimijoita. Pyrimme
auttamaan paikallisten palkkausjärjestelmien
luomisessa sekä vaikuttamisessa keskeisiin päätöksentekijöihin kunnissa, kuntayhtymissä ja
muissa koulutuksenjärjestäjissä. Alueasiamiehemme Seppo Heinosen merkitys tässä työssä
on suuri.
Ammattijärjestöjen edustajia moititaan usein
liiallisesta synkistelystä, pirujen maalaamisesta
seinälle. Puheissa vilisevät säästöt, lomautusuhkat, leikkaukset, huono sisäilma jne. Valitettavasti liian usein edellä kerrotuista asioista joudutaan informoimaan. Tällä kertaa yritän sanoa
sanottavani positiivisesti.
Tätä kirjoittaessani (viikolla 8) näyttää siltä,
että lomautuksilla uhkaa vain yksi toiminta-alueemme kunnista. Uskon, että pohjalaisen elinkeinoelämän ja maakuntaliittojen tuella saamme
torjuttua ammatillista koulutusta, ammatillista
aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakouluja uhkaavat ylimitoitetut leikkaussuunnitelmat.
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n manaama
palkankorotusten nollalinja on vain julkisuuspeliä. Todellisuudessa työnantajat ymmärtävät, että
palkkojen reaalinen ostovoima on turvattava, sillä se auttaa nostamaan kansantaloutemme taantumasta. Vaikka kuntatalouden kulukuuri on
tiukka, Kuntatyönantaja KT pitää tärkeänä, että
myös kunta-alan työntekijöiden palkkoja korotetaan. Se haluaa laatia palkkaohjelman, jonka
avulla erityisesti kuntien korkeasti koulutettujen
naisvaltaisten alojen yleisestä palkkakehityksestä
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årsskiftet utvidgades OAJ Österbottens verksamhetsområde till
Mellersta Österbotten. Jag önskar
alla nya medlemmar hjärtligt välkomna! På vårt område finns totalt
över 8 600 lärare. Det omfattande
området och det höga antalet lärare
är en utmaning för oss, men vi försöker tjäna alla våra medlemsföreningar och deras lärarmedlemmar på
bästa möjliga sätt.
Lokalavdelningarna har en central roll i intressebevakningen. Regionföreningen stöder och
ger vid behov råd till lokala aktörer. Vi strävar
efter att hjälpa till med att skapa lokala lönesystem och att påverka centrala beslutsfattare i
kommuner, samkommuner och andra utbildningsanordnare. Vår regionombudsman Seppo
Heinonen har en viktig roll i detta arbete.
Fackföreningars representanter beskylls ofta
för sin negativa syn, för att de målar fan på väggen. Samtalsämnena kretsar kring inbesparingar,
permitteringshot, nedskärningar, dålig inomhusluft osv. Tyvärr blir man alltför ofta tvungen
att informera om sådana ämnen, men denna
gång ska jag försöka säga mitt på ett positivt sätt.
I skrivande stund (vecka 8) ser det ut som om
endast en av kommunerna i vårt verksamhetsområde hotar med permitteringar. Jag tror att vi
med stöd av det österbottniska näringslivet och
landskapsförbunden kommer att kunna bekämpa de överdimensionerade nedskärningsplanerna
som hotar den yrkesmässiga vuxenutbildningen
och yrkeshögskolorna.
Näringslivets Centralförbund EK:s nollinje
beträffande löneförhöjningar är endast ett spel
för offentligheten. I verkligheten förstår arbetsgivarna att man måste trygga lönernas verkliga
köpkraft eftersom det bidrar till att lyfta nationalekonomin ur recessionen. Trots kommunalekonomins stränga kostnadsinbesparingar anser
KT Kommunarbetsgivarna att det är viktigt att
lönerna höjs även för kommunanställda. Organisationen vill upprätta ett löneprogram med
hjälp av vilket man kan förbättra de efterblivna
5

jälkeenjäänyttä palkkausta parannetaan.
Osana palkkaohjelmaa KT esittää, että lastentarhanopettajat siirretään OVTES:een. Sen
mielestä on järkevää siirtää myös varhaiskasvatuksen opettajat samaan sopimukseen muiden
opettajien kanssa.
Homeisten julkisten rakennusten, kuten päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten, peruskorjaukset aloitetaan pikaisesti. Lama-aikana
rakennusten korjaaminen on halvempaa kuin
korkeasuhdanteessa. Korjausrakentaminen hyödyttää myös kauppaa ja teollisuutta. Rakennusalan työllisyys paranee ja verotulotkin nousevat.
Asioiden ilmaiseminen positiivisin sanankääntein on näköjään helppoa. Iloisten, positiivisten asioiden esiin nostaminen on mukavaa.
Jään odottamaan, mitä oikeasti tapahtuu.
Aurinkoista kevättä toivottaen
Ari Rousu
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

lönerna inom kvinnodominerade branscher med
högutbildade anställda.
Som en del av lönesystemet föreslår KT att
barnträdgårdslärarna flyttas till OVTES. Enligt
organisationen är det även vettigt att flytta lärare
inom småbarnsfostran under samma avtal tillsammans med övriga lärare.
Grundrenoveringar av mögelskadade offentliga byggnader såsom daghem, skolor och andra
läroinrättningar påbörjas så snabbt som möjligt.
Under sämre ekonomiska tider är det billigare
att reparera byggnader än under högkonjunkturer. Reparationer av byggnader gynnar även
handeln och industrin. Sysselsättningen inom
byggnadsbranschen förbättras och även skatteintäkterna ökar.
Det är tydligen lätt att uttrycka sig i positiva
ordval. Det är trevligt att lyfta fram glada och
positiva frågor. Jag väntar på vad som kommer
att ske i praktiken.
Med önskan om en solig vår
Ari Rousu
ordförande
OAJ Österbotten

aj.fi

www.o

Toimituskunta:
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
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Uhkien varjossa
A

rjen koulutyötä varjostaa monilla
paikkakunnilla uhka leikkauksista. Nyt jos koskaan nähdään, kuinka
tarpeellisia paikallisyhdistykset ja ammattijärjestö ovat. Ne puolustavat virallisesti meidän kaikkien oikeuksia.
Paikallis- ja aluetason toiminta antaa
tärkeän tuen keskusjärjestön toiminnalle. Järjestötoiminnan tärkein
tehtävä on edunvalvonta. Yhteiset
retket ja harrastustoiminta tukevat
toimintaa, mutta eivät ole ykkösasia yhdistyksen
toiminnassa.
Valtakunnan tasolla linjataan edunvalvontakysymyksiä, koulutus- ja järjestöpolitiikkaa ja
varmistetaan monin tavoin paikallisen ja alueellisen edunvalvonnan onnistumismahdollisuuksia. Toiminnan tulee tukea kaikkea opetusalaa
varhaiskasvatuksesta korkeakoulu- ja yliopistosektorille saakka.
Opetushallitus julkisti tammikuussa 2013
tilannekatsauksen Muuttuvat kunnat koulutuksen järjestäjinä. Siinä ollaan erityisen huolestuneita siitä, että opetustoimi on keskeisestä peruspalvelun roolistaan ja asemastaan huolimatta
toistaiseksi jäänyt lapsipuolen asemaan kunta- ja
palvelurakenneuudistusta koskevassa poliittisessa ja julkisessa keskustelussa. Koulutuksen järjestämistä on analysoitu nykyisissä 304 MannerSuomen kunnassa sekä VM:n työryhmän esittämillä 66 kuntajakoselvitysalueilla (= suuralueet).
OAJ:n ja koko järjestökentän tulee huolehtia
siitä, että koulutus ei unohdu kuntarakennekeskusteluissa muiden aiheiden alle, vaan sen tärkeys Suomen tulevaisuuden kannalta huomioidaan
kaikissa päätöksentekovaiheissa.
OAJ:n tulevaisuustyö – Suomi osaamisen
kärjessä 2030 pyrkii kokoamaan ja arvioimaan
varhaiskasvatukseen ja koulutukseen vuoteen
2030 vaikuttavia muutostekijöitä sekä määrittelemään omat tavoitetilat ja toimenpiteet, joilla
päästään tavoiteltavaan päämäärään. Tulevaisuustyössä pohditaan niitä polkuja, joiden kautta OAJ:n tavoitteet saadaan toteutumaan tulevina vuosina koko opetusalalla. Lisäksi pyritään
hahmottamaan myös niitä uhkatekijöitä, joihin

on myös varauduttava järjestötyössä. Opetusalalla on oltava jatkuvasti
ajan hermolla, jotta voimme vastata niihin uhkiin ja haasteisiin, joita
koulutussektorille voi kohdistua nyt
ja tulevaisuudessa.
Opetusministeri Jukka Gustafsson julkisti helmikuun alussa ehdotuksensa ”Työrauhaa ja osallisuutta
kouluun” koulujen työrauhan parantamiseksi. Esitykset noudattavat
pitkälti OAJ:n ym. kesäkuussa 2012 jättämiä ehdotuksia. Pyrkimyksenä on tuoda koulun arkeen
sellaisia keinoja, joilla työrauhaa ja opettajan oikeuksia voidaan paremmin toteuttaa. Lakiesitys
on ollut pikaisella lausuntokierroksella ja mm.
OAJ on ottanut muutamiin kohtiin voimakkaasti kantaa. Ministerin ehdotuksen ongelmallisimman kohdan mukaan opetuksen järjestäjälle säädetään puuttumisvelvollisuus oppilaan
välittömällä koulumatkalla tapahtuviin kiusaamis- ja muihin häirintätilanteisiin. On hyvä,
että koululla on mahdollisuus puuttua osittain
myös koulumatkoilla tapahtuneisiin tilanteisiin,
mutta siitä ei voi tulla velvoite koululle vaan
mahdollisuus. Lisäksi OAJ peräänkuuluttaa tiukempaa vanhempien velvollisuuksien valvontaa,
joka kohdistuu lasten ja nuorten koulunkäyntiin
ja työntekoon. Lakiesitys on tarkoitus saada voimaan jo seuraavan lukuvuoden alussa elokuussa
2013. Ne lakiesityksen kohdat, jotka vaativat
budjetillisia toimia, tulisivat voimaan vuoden
2014 alusta.
Valtiontalouden uhkien varjossa toivotan
kuitenkin koko OAJ Pohjanmaan alueen opettajille hyvää loppukevättä.
Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen
OAJ:n pedagogisen toimikunnan varapuheenjohtaja
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Tervetuloa keskipohjalaiset!
K

eski-Pohjanmaan alueen liityttyä vuoden 2013 alusta OAJ:n
Pohjanmaan alueyhdistykseen lisääntyi alueemme edunvalvonnallinen painoarvo vajaalla 3000 jäsenellä. Jäsenmäärällä mitattuna OAJ
Pohjanmaa on nyt 8644 jäsenellään
OAJ:n toiseksi suurin alueyhdistys. Suuri jäsenmäärä antaa entistä
paremmat lähtökohdat alueellamme tapahtuvalle opetusalan edunvalvonnalle. Syytä tähän onkin, sillä valtio on
suunnittelemassa opetustoimeen lähes miljardin
euron säästöjä vuoteen 2016 mennessä. Kaiken
takana on nopeasti heikentyvä kuntatalous. Helmikuussa julki tulleiden kuntien vuoden 2012
tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden tila
on huonontunut ennakoitua nopeammin. Manner-Suomen kunnista vain sadassa vuosikate
riitti poistojen kattamiseen. Samalla kuntien yhteenlaskettu velkamäärä kasvoi 12,3 miljardiin
euroon. Pelkästään vuonna 2012 kunnat ottivat
uutta velkaa yli miljardin. Opetus- ja sivistystoimen edunvalvonnasta on edellä mainittujen
lukujen valossa tulossa erittäin haastavaa. Tätä
kirjoitettaessa opetustoimen leikkauksista lopullisesti päättävä hallituksen kehysriihi on vielä
käymättä, mutta tiedossa on hallituksen ns. puoliväli-istunnossaan tekemä päätös kuntien tuottavuuden lisäämisestä niiden palvelutuotantoa
koskevia normeja ja velvoitteita keventämällä.
Miten normien ja velvoitteiden keventäminen
tulee vaikuttamaan opetus- ja sivistystoimeen jää
nähtäväksi. Tätä luettaessa maaliskuun 21. päivän kehysriihi on takana ja tarkempia päätelmiä
on asian tiimoilta jo varmasti esitetty.

Tiukentuvan valtion- ja kuntatalouden aikana vaikuttaminen päättäjiin sekä valtiollisella että kuntatasolla
on entistä tärkeämpää. Päättäjät on
saatava ymmärtämään kansainvälistä
arvostusta nauttivan koulutusjärjestelmän merkitys koko yhteiskuntaa
koossapitävänä voimana. Pyrkimys
vaikuttaa päättäjiin on opetusalan
edunvalvontatyössä ollut ehkä liikaakin keskiössä. Opetustoimen resurssien varmistamiseksi myös tulevaisuudessa
on edunvalvontatyössä niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla käännettävä katseet veronmaksajien eli tarkemmin
määriteltynä oppilaiden vanhempien suuntaan.
Oppilaiden vanhempien kiinnostusta lastensa koulunkäynnin edellytyksiin ei varmasti ole
edunvalvonnan näkökulmasta osattu riittävästi
hyödyntää. Erityisesti paikallisyhdistystasolla on
hyvä miettiä keinoja, joilla yhdessä voitaisiin vaikuttaa opetustointa koskevaan päätöksentekoon.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että
olemme ylpeitä ammatistamme ja annamme
täyden tukemme kaikille edunvalvontatyötä
puolestamme tekeville henkilöille.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille Pohjanmaan Opettajan lukijoille!
Lasse Mansikka-aho,
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

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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Tarvitaan selkänojia
A

lueyhdistys- ja alueasiamiestoiminta on vihdoinkin ulottumassa koko maahan. Jo oli aikakin! Edunvalvonnan kenttää on vahvistettava.
Enää eivät riitä Helsingissä olevat valtakunnan
tason kysymyksiin keskittyvät toimiston edunvalvojat ja pääluottamusmiehet paikallistason
toimijoina. Mennyt vuosikin osoitti, kuinka valtiovallan suunnittelemat ja osittain jo päättämät
toimenpiteet edellyttävät uudenlaista valtakunnantason, aluetason ja paikallistason yhteistoimintaa. Toimijoille ei saisi tulla sellaista tunnetta, että he joutuvat toimimaan yksin. Tarvitaan
entistäkin vahvempia selkänojia.
Ammattikorkeakoulujen leikkaukset aloittivat yt-neuvottelujen sarjan. Toisen asteen ammattikoulutuksen supistusesitykset käynnistivät
uuden vaikuttamiskierroksen loppuvuonna.
Kuumimpaan tuleen joutuvat paikalliset neuvottelijat, mutta haasteet ovat koko aluetta koskevia. Uutta todellisuutta on myös se, että meidän
on toimittava ja tultava ulos yhdessä alueemme
eri opetuksen järjestäjien edustajien kanssa.
Kuntien taloustodellisuus alkoi paljastua
pian kuntavaalien jälkeen. Kuntien talous on oikeasti kiristymässä. Tämä on ajamassa päättäjiä
hätäisiin pikaratkaisuihin. Näillä voidaan saada
tilapäistä apua talousahdinkoon. Pysyvää parannusta nämä toimenpiteet eivät tuo. Sen sijaan
lapsille ja nuorille aiheutetut vahingot voivat olla
korvaamattomia.
Kaikki työntekijäpuolen pääsopijajärjestöt
ovat tulleet ulos yhdessä tuomiten erilaiset sopimustenvastaiset leikkausyritykset. Tämänkin
pitäisi ohjata myös paikallisia toimijoita yhdessä
puolustamaan työntekijöiden asemaa. Paikallinen taso on pidettävä huippukunnossa.
Paikallisyhdistykset eivät ole kolmannen sektorin harrastustoimintaa tai yhteistä hyväntekeväisyyttä. Paikalliset toimijat joutuvat tekemään
kovan luokan edunvalvontatyötä. Jäsenten tehtävänä on tukea kaikin tavoin niitä opettajia, jotka olemme valinneet paikallisesti huolehtimaan
asioistamme.

Yksimielinen jäsenistö on heidän selkänojansa.
Me edellytämme, että päättäjät huolehtivat
kuntien lakisääteisistä tehtävistä, virkaehtosopimusten noudattamisesta ja mahdollisten kuntaliitossopimusten noudattamisesta. Talousahdinko on kaikkien kuntalaisten yhteinen haaste,
joka edellyttää pitkän aikavälin suunnitelmaa.
Useimmiten silloin joudutaan tarkastelemaan
myös rakenteita.
Alueyhdistyksellä on valmiudet toimia nopeastikin paikallisyhdistyksen apuna ja tukena.
Aloite on kuitenkin aina paikallisella tasolla.
Hyvän toimintavalmiuden ylläpitäminen edellyttää kommunikaatiota paikallisyhdistysten
ja alueyhdistysten välillä. Siksi jatkamme mahdollisimman tiivistä kenttäkierrosta eri puolelle
aluettamme. Vaikuttavuutemme on jokaisessa
8 644 jäsenessämme. Sen selkänojan turvin aktiivimme toimivat.
Jaostot toimivat keskeisinä linkkeinä koko
opetusalan kenttään. Jatkossa jaostot voisivat
tuoda entistä enemmän esityksiä toiminnan
painopisteistä. Silloin alueyhdistyskin voisi toimia ennakoiden ja jo etukäteen vaikuttaen. Nyt
toimijoiden voimavarat kuluvat akuuteista tilanteista selviämiseen.

Alueasiamies
Seppo Heinonen
Nurmo-talo
Nurmontie 7
60550 Nurmo
044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.
fi
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin
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Jäsenmäärä suhteet:
OAY
3858
OAO
1800
LTO
1183
YLL
37
FSL
1766
8644
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44,7
20,8
13,7
0,4
20,4
100

Jäsenyhdistys/puheenjohtajat
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Halsua
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Jalasjärvi
Karijoki
Kaskinen
Kannus
Kauhajoki
Kauhava
Kaustinen
Kokkola
Kristiinankaupunki
Kuortane
Kurikka
Laihia
Lappajärvi
Lapua
Perho
Pietarsaari
Seinäjoen kaupungin opetusala
Seinäjoki
Soini
Teuva
Toholampi-Lestijärvi
Vaasa
Veteli
Ähtäri
FSL
Botnia
Nordia

Felix de Silva, felix.deseilva(at)alajarvi.fi
Päivi Pihlajamäki, paivi.pihlajamaki(a)alavus.fi
Juha Niemissalo, juha.niemissalo(at)evijarvi.fi
Hanne Jylhä, hanne.jylha(at)halsua.fi
Maria Palmu, maria.palmu(at)ilmajoki.fi
Jouni Inget, jouni.inget(at)isojoki.fi
Petri Somppi, petri.somppi(at)isokyro.fi
Paula Kotirinta, paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi
Ritva Karesola, ritva.karesola(at)karijoki.fi
Matti Myllylä, matti.myllyla(at)kaskinen.fi
Veli-Matti Kukkola, veli-matti.kukkola(at)kannus.fi
Soili Arola, soili.arola(at)kauhajoki.fi
Anne Sankelo, anne.sankelo(at)kauhava.fi
Helena Penttilä, helena.penttila(at)kaustinen.fi
Ulla-Maria Åstrand, ulla.ostrand(at)edu.kokkola.fi
Pekka Eränen
Jussi Taittonen, jussi.taittonen(at)edu.kuortane.fi
Mari Kittilä, mari.kittila(at)kurikka.fi
Arto Knuutti, arto.knuutti(at)laihia.fi
Annaleena Rauma, annaleena.rauma(at)lappajarvi.fi
Kari Västinsalo, kari.vastinsalo(at)lapua.fi
Ari Kauppinen, aki_kauppinen(at)hotmail.com
Ralph Rönnqvist, ralph.ronnqvist(at)jakobstad.fi
Päivi Nikkarikoski, paivi.nikkarikoski(at)edu.seinajoki.fi
Antti Ylinen, antti.ylinen(at)sedu.fi
Kyösti Pihlajamäki, kyosti.pihlajamaki(at)soini.fi
Kirsi Viinikainen, kirsi.viinikainen(at)teuva.fi
Katja Rimpioja, karimpi(at)kase.fi
Jarmo Juupaluoma, jarmo.juupaluoma(at)vaasa.fi
Maria Luomala, maria.luomala(at)veteli.fi
Arto Paananen, arto.paananen(at)ahtari.fi
Dan Johansson, dan.johansson(at)fsl.fi
Anna-Karin Tukkiniemi, anna-karin.tukkiniem(at)vaasa.fi
Christel Sandell, christel.sandell(at)jakobstad.fi
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Ammatillisen koulutuksen
leikkaukset Keski-Pohjanmaalla
J

o toteutuneet ja ehdotetut ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat koko maan suurimpia Keski-Pohjanmaalla sekä ammatillisella toisella asteella että ammattikorkeakoulussa!
Molemmilla koulutusasteilla esitetyt leikkaukset ovat peräti 25-30 % nykyisistä aloituspaikoista! Keski-Pohjanmaan maakunnan kannalta esitetyt leikkaussuunnitelmat ovat täysin
kohtuuttomat! Leikkaukset perustuvat pelkkiin
"matemaattisiin" laskelmiin, joissa eri alueiden
erityispiirteitä EI ole otettu lainkaan huomioon!
Väitän, että Keski-Pohjanmaan kärsii ko. linjauksesta eniten!
Keski-Pohjanmaan ydinmaakuntaa huomattavasti laajempi toimialue tarkoittaa sitä, että
alueella on oltava käytettävissä aloituspaikkoja
n. 20 % Keski-Pohjanmaan maakunnan omien
koulutustarpeiden lisäksi. Aluettamme EI pidä
rinnastaa niihin alueisiin, joilla koulutustarjontaa on ENEMMÄN kuin kysyntää!
Erityisesti Keski-Pohjanmaan ammatillinen
peruskoulutus on maan vetovoimaisinta ja koulutuksesta sijoitutaan hyvin työelämään ja jatkoopintoihin. Keskeyttäminen on alhaisella tasolla.
Laaja ja monipuolinen ammatillinen koulutus
on alueen elinvoimaisuuden edellytys. Alueen
teollisuuden ja maaseutuelinkeinojen toimijat
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ovat lausunnoissaan ilmaisseet huolensa ammattitaitoisen työvoiman saannista tulevaisuudessa,
kun eläkepoistuma alkaa vaikuttaa ja kun alueella toteutetaan toimialojen kasvuun liittyviä
investointeja.
Edelleen; Keski-Pohjanmaan maakunnan
ikäluokkakehitys on maan keskiarvoa PAREMPI! Nuorten YHTEISKUNTATAKUUN toteuttamisessa ammatillinen peruskoulutus OPPILAITOSMUOTOISENA on alueellemme
soveltuva toimintamuoto. Lisäksi; Alueella on
tehty todella merkittäviä investointeja oppimisympäristöjen ja opetushenkilöstön kehittämisessä. Opiskelupaikkojen kohdentaminen muualle (Metropolialueelle) tekee nämä investoinnit
osittain turhiksi ja edellyttää vastaavien investointien tekemistä muualle!
Vähintä, mitä poliittiset päättäjät voisivat
tehdä, olisi se, että lopullisia päätöksiä tulisi lykätä tuonnemmaksi, koska esim. ikäluokkien
pudotuksen aiheuttama vaikutus on maassamme
suurimmillaan vasta lähestyttäessä vuotta 2020!
t. PLM Dieter Heiermann
PS. Elämää on jatkossakin Metropolialueen ulkopuolellakin!

Missä mennään
paikallisyhdistys?
S

yksyllä 2012 pidimme alueasiamies Seppo Heinosen kanssa neljä yhdistysten toimijoille järjestettyä
koulutustilaisuutta, joissa yhdessä
pohdittiin OAJ:n paikallisyhdistysten toimintaa ja tulevaisuuden
haasteita. Keskustelu oli vilkasta, ja
joitakin selviä yhteisiä huolenaiheita
ja kehittämiskohteita alueemme yhdistyksillä on.
Paikallisyhdistykset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään, jos takastellaan
sitä, mikä nykytoiminnassa on haastavaa. On
pienten kuntien yhdistyksiä, jotka kärsivät uusien toimijoiden puutteesta ja siitä, että edunvalvontatoimintaa on vaikea hoitaa ”harrastuspohjalta”. Toisaalta on suuria c-mallisia yhdistyksiä,
joissa mukaan kuuluvien alayhdistysten erilaisuus ja kenties maantieteellinen etäisyyskin toisistaan aiheuttavat turhautumista. Ei tunnu järkevältä pitää yllä varsinaista paikallisyhdistystä
alayhdistysten sateenvarjona, kun toimijat ovat
usein samoja ja joutuvat hoitamaan kaksinkertaisen byrokratian. Paikallisyhdistyshän on kuitenkin se, jolla varsinaiset edunvalvontaoikeudet
ovat.
Paikkakunnat tosin eroavat toisistaan melkoisesti. Monesti se, mikä toisilla on haaste, onkin
toisilla vahvuus. Pienessä kunnassa tunnetaan
päättäjät hyvin ja suuren kaupungin c-mallisen
yhdistyksen toiminnalla on vahva ja vakaa pohja, jota innostuneet toimijat kannattavat.
Tulevaisuus arveluttaa monia. Kuntatalouden kutistuminen ja keskiasteen koulutuksen
leikkaukset haastavat yhdistystemme toimintaa
tulevina vuosina ja mitään selvyyttä ei ole tullut
kuntien yhdistymisasioihinkaan.Uusia toimintatapoja ja tukea kaivataan.
Yhdistystoiminnan kannalta kuntien yhdistymiset koetaan toisaalta uhkana: on oma yhdistys, jonka toiminta koetaan hyväksi ja pelätään,
että yhdistyksen toiminta kaikkoaa lähikaupunkiin. Toisaalta kuntien yhdistyminen nähdään
mahdollisuutena, koska suuressa kunnassa on
päätoiminen pääluottamusmies, jonka ammattitaito kehittyy varmasti paremmin kuin pie-

nen kunnan pienellä huojennuksella
edunvalvonta- ja neuvottelutyöstä
huolehtivan pääluottamusmiehen.
Paikallisyhdistysten
järjestämä
opettajien yhteinen toiminta koetaan kaikissa yhdistyksissä tärkeäksi
opettajien järjestöön sitoutumisen
kannalta ja yhteishengen luomisen
vuoksi. Usein se nähdään jopa tärkeimpänä asiana yhdistyksessä, vaikka edunvalvonnan pitää ehdottomasti olla tärkein painopistealue.

Jäsenistö voimavarana
Yhdistyksissä on paljon osaamista, kunhn se
vain saadaan käyttöön. Kun yhteistyö hallituksessa toimii, myös jäsenille tärkeät asiat – edunvalvonta ja paikalliseen koulutuspolitiikkaan
vaikuttaminen – ovat hyvissä käsissä. Jos taas
toimijoiden välillä on erimielisyyksiä, hallituspaikat jaetaan mandaatti-periaatteella ja kaikki
kokevat, että työhön ei ole aikaa, toiminta jämähtää paikalleen.
OAJ keskusjärjestönä ja alueyhdistys alueellisesti kouluttavat toimijoita usieta kertoja vuodessa. Valitettavasti joistain alueemme yhdistyksistä ei juuri koskaan ole paikalla ketään. Joskus
tätä voisi ihmetellä yhdistyksen kokouksissa ääneen ja esimerkiksi toimintakertomuksiin voisi
lisätä sen, mihin koulutuksiin paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet ovat
osallistuneet.
Paikallistason toimijoiden kannattaa sisäistää ajatus, että OAJ:n toiminta on ennen kaikkea paikallista. Koulutuksen resurssit, paikalliset
järjestelyvaraerät, työhyvinvointi ja monet muut
asiat kunnissamme, joihin työntekijät pääsevät
vaikuttamaan paikallisyhdistyksen kautta. Tässä
työssä myös alueyhdistyksen toimijat ovat paikallisyhdistysten tukena. Tätä mahdollisuutta ei
saa jättää käyttämättä!
Outi Pyykkö
OAJ Pohjanmaan yhdistyskouluttaja
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Palkkausjärjestelmä
toimivaksi paikallisesti
Kuva ja teksti:Tuula Ala-Lantela

J

okaisessa kunnassa tai kaupungissa
pitää olla oma toimiva paikallinen
palkkausjärjestelmä, muistutti alueasiamies Seppo Heinonen OAJ Pohjanmaan järjestämissä Palkkausjärjestelmä toimivaksi -koulutusten neljässä tilaisuudessa. Alavudella, Teuvalla,
Alajärvellä ja Kurikassa kokoontui
lähialuieden JUKO:n pääluottamusmiehiä ja paikallisyhdistyksen aktiiveja yhteensä yli 50 henkilöä kuuntelemaan tietoa kehittämistyön pohjaksi.
Paikallinen palkkausjärjestelmä on yhtä merkittävä kuin OVTES, kunhan se tehdään oikein, muistutti alueasiamies Seppo Heinonen.
Palkkausjärjestelmän kehittäminen aloitetaan
tehtävänkuvien kirjaamisesta. Tehtävänkuvissa
määritellään opettajan perustehtävät. Kun opettajan tekemää työtä verrataan laadittuun tehtävänkuvaukseen ja huomataan, että opettajan
työssä on tehtävänkuvan ylittäviä tehtäviä eli ns.
vaativuustekijöitä, tarvitaan paikallista palkkausjärjestelmää korvaamaan työn vaativuus. Pai-

kallisesti työnantajan kanssa aidosti
neuvotellen sovitaan, mitkä tekijät
ovat paikallisesti yhteisesti hyväksyttyjä vaativuustekijöitä ja miten ne
korvataan.
Olosuhteet ovat eri kunnissa hyvin erilaisia ja siksi valtakunnallisesti yhtenäisiä TVA-tekijöitä ei voida
määrittää, toteaa alueasiamies Seppo
Heinonen. Siksi tarvitaan perustietoa palkkausjärjestelmän kehittämisen peruslinjoista ja aktiivista paikallisyhdistystä, joka valvoo jäsenkuntansa etua ja ohjeistaa
JUKO:n pääluottamusmiestä neuvottelemaan
paikallisesti sellaisen TVA-kriteeristön, joka tuo
riittävän tyytyväisyyden ja koetun oikeudenmukaisuuden tunteen. Tavoitteena on selkeä malli,
jolla palkkaus seuraisi työnkuvan muutoksia.
Usein paikallisesti sovitut korvaukset ovat yksittäisen opettajan kohdalla merkittävämpiä kuin
valtakunnallisesti sovitut prosenttikorotukset,
huomauttaa alueasiamies Seppo Heinonen. Tätä
työtä siis kannattaa tehdä.
Paikallisen palkkausjärjestelmän kehittäminen
on kaiken kaikkiaan prosessi, jossa jokainen kunta
ja kaupunki on hieman
eri vaiheessa. Siksi yksi
koulutusten tavoitteista
olikin luoda lähialueista
verkostoja, joissa voitaisiin
jakaa tietoa, kokemuksia
ja ideoita. Edessä on vielä paljon työtä paikallisten palkkausjärjestelmien
kehittämisessä.
Koulutuskierros jatkuu vielä
huhtikuussa Kaustisella,
jossa tavataan Keski-Pohjanmaan pienten kuntien
väkeä palkkausjärjestelmien kehittämisajatusten
äärellä.
Alueasiamies Seppo Heinonen herätteli paikallisia pääluottamusmiehiä ja
paikallisyhdistysaktiiveja paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen.
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Järjestöstartti 2013
Kivitipussa Lappajärvellä
Kuva ja teksti:Tuula Ala-Lantela

J

ärjestöstartti houkutti mukaan niin ammattitomalla ”totuuksia” elävästä elämästä. Vierailu
yhdistystoiminnan konkareita kuin aivan uuKivitipun allasosastolla saunajuomineen ja maitsiakin kasvoja Kivitippuun helmikuun puolivätavine illallisineen kruunasi ensimmäisen koululissä n. 50 henkilöä. Osallistujalistalla oli myös
päivän. Mariska ja Pahat Sudet veivät keskustemukava joukko alueyhdistyksemme jäseniä
lun susijahtiin alueellamme, mutta toivottavasti
Keski-Pohjanmaalta. Ohjelma rakentui voimakse ei vienyt kenenkään yöunia.
kaasti oman alueyhdistyksemme osaajien antiin
Toisen päivän anti alkoi asiantuntevasti
ja uutena perinteenä aloitettiin alueyhdistystemLuokanopettajaliiton puheenjohtajan ja OAJme jaostojen esittäytymiskierros.
valtuutetun Matti Sippolan ajankohtaiskatsaukAlueyhdistyksemme puheenjohtaja Ari Rousella, joka käsitteli lakimuutosten taustoja sekä
su esitteli alueyhdistyksemme laajentunutta koOAJ:n esittämiä tarkastuksia. Opettajan oikeus
koa sekä omaleimaisuutta kaksikielisenä yhdispuuttua koulumatkoihin, oikeus ottaa pois häityksenä. Ari Rousu toi esille myös niitä haasteita,
ritseviä esineitä sekä opettajan oikeutta oppilaan
joita alueellamme toimivat opettajat kohtaavat.
koskemiseen herättivät mielenkiintoa ja keskusAri Rousu muistutti OAJ:n kannoista mm. kuntelua. Matti Sippolan mielestä tavoitteena on patien perustehtävien, AVI:n puuttumiskeinojen
lauttaa opettajan auktoriteetti ja keinot puuttua
ja sanktioiden määrittelyssä sekä YT-lainsäädänkoulutyötä häiritseviin tekijöihin. Lakimuutos
nön täsmennystarpeen osalta.
on vain tehtävä siten, että se palvelee käytännön
Alueasiamies Seppo Heinonen loi pohjaa
koulutyötä eikä lisää opettajan työtaakkaa.
ajankohtaisille asioille.
Alueyhdistyksen jaosten esittely aloitettiin
Yhdistystietouskouluttaja Outi Pyykkö esitOAO-jaostosta eli ammatillisten opettajien kuuteli OAJ:sta tulleita mallisääntöjä, joiden mukailumisista. OAO-jaoston puheenjohtaja Antti
sesti paikallisyhdistyksien tulee muuttaa säänYlinen valotti aloituspaikkaleikkausten ja koutönsä. Onneksi OAJ:sta on tullut selkeät mallit,
lutustakuun vaikutuksia ammatillisen koulujotka löytyvät nettisivuilta. Näistä malleista kutuksen kenttään. Samalla Antti Ylinen toi esille
kin paikallisyhoman
näkedistys voi valita
myksensä siitä,
oman mallinsa
että tilannetta
mukaisesti joko
kannattaisi katyhden tai kahsoa rauhallisesti
den
vuosikoja laajemmalla
kouksen mallin
perspektiivillä,
vain täyttämällä
jotta
opiskelipuuttuvat kohjoille taattaisiin
dat ja toimimalla
riittävä ammaselkeiden ohjeitillinen koulutus
den mukaisesti.
tulevaisuudessa
Valehtelijoikoko maassa.
den
suomenToisen jaosmestaruudenkin
ton osuuden aimuutama vuosi
kana Miia Rausitten voittaneet
nio kertoi LTOImpi ja Auvo
jaoston eli lashauskuttivat
tentarhanopetpäivän päätteektajien
jaoston
si opettajia ker- Kouluttajat Timo Rajaniemi, Antti Ylinen ja Miia Raunio.
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toiminnasta. LTO-jaostossa toiminta on hyvin
tulevaisuussuuntaista ja hallituksen tärkeimpänä
työmuotona onkin erilaisten toimintasuunnitelmien teko ja toteutus. LTO-jaosto järjestää Eduinfoja sekä omaa koulutusta lastentarhanopettajien aseman ja ammattitaidon kehittämiseksi.
Miia Raunio jakoi kaikille kurssilaisille mielenkiintoisen lastentarhanopettajaliiton tekemän
esiopetusesitteen.
Koulutuksen viimeiset hetket käytti KeskiPohjanmaan esittelyyn Kokkolan pääluottamusmies Timo Rajaniemi, joka valotti kurssilaisille
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistykseen liittyneiden keskipohjalaisten kuntien tulevaisuustilannetta. Alueyhdistyksemme sisällä on hyvin eri

kokoisia ja eri tavalla profiloituja kuntia, joiden
koulutukseen tarjoamat resurssit vaihtelevat
suuresti. Tämä vaikuttaa opettajien asemaan ja
ajatteluun. Ymmärtääksemme toisiamme, meillä
tulee olla näkemystä koko alueemme tilanteesta
ja siksi Timo Rajaniemen esitys oli avartava.
Järjestöstartin tavoitteena oli tuoda yhteisiä
ajankohtaisia asioita ja vaikuttajia tutuiksi ja
koota laajentuneen alueemme jäseniä ensi kertaa
yhteen. Kurssipalautteiden perusteella tavoitteita saavutettiin, ja kurssilaiset olivat pääasiallisesti
tyytyväisiä. Ensi vuonna jatketaan Järjestöstartilla ja toivottavasti Järjestöstartti saa taas runsaasti
aktiivisia jäseniä liikkeelle. Rohkeasti mukaan!

Akavan toiminta alueellisesti
2013–2017
A

lueverkostot toteuttavat Akavan
aluevaikuttamista eri puolilla
Suomea. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on oma alueverkosto ja
niillä aluejohtoryhmä. Keski-Pohjanmaan maakunta kuuluu tässä verkostossa (”rannikko”) -Pohjanmaahan.
Alueverkosto on joustava toimintatapa, jossa asiat ja teemat voivat
elää toimintaympäristön muutosten
mukana. Toiminnan painopisteet
määräytyvät myös kulloisenkin yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen mukaisesti. Alueverkostojen toiminnan käytännön toteuttamisesta huolehtivat ensisijaisesti aluejohtoryhmät
ja ammattiliittojen edustajien verkostot.
Jokaisella akavalaisella liitolla on ollut oikeus
nimetä edustajansa alueverkostoon alueella.
Akavan toimintamalli muuttui vuoden 2013
alusta. Aikaisemmat aluetoimikunnat, joissa oli
20 jäsentä, korvattiin kaksivaiheisella toimintamallilla. Akavan aiemmin tärkeimmistä toiminta-aiheista, työllisyydestä, työhyvinvoinnista ja
aluekehityksestä tulee uudenkin toimintamallin
teemoja tilaisuuksiin ja keskusteluun. Toiminnan keskeiset aihealueet ovat elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, koulutus, palvelut ja työelämän
laatu sekä opiskelija-asiat. Toimintaa johtavat
uudet aluejohtoryhmät, jotka Akava on nimen-
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nyt 4-vuotiskaudeksi. Akavan edustukset alueella valmistelee Akavan
toimisto.
Akava suosittelee alueverkostojen
välistä yhteistyötä. Meillä se tarkoittaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan verkostoille yhteistyövelvoitetta aluevaikuttamisen tehostamiseksi
Vaasan vaalipiirissä. Vuoden 2015
eduskuntavaaleissa Manner-Suomen
vaalipiirit supistuvat 12 vaalipiiriin.
Tällöin saman alueen alueverkostoilta edellytetään yhteistyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden turvaamiseksi.
Pohjanmaan aluejohtoryhmässä toimivat
Riitta Kahra Laihialta SHL, Reima Mänty OAJ
varapuheenjohtaja, Teuvalta, Markus Pulkkinen
UIL, Vaasasta, Timo Rajaniemi OAJ, puheenjohtaja Kokkolasta, Christel Sandell OAJ, Pietarsaaresta ja Henna Hirvonen opiskelija, Vaasasta.
Aluejohtoryhmä käynnistää alueverkostojen toiminnan lähiaikoina ja tekee strategisten
tavoitteiden pohjalta toimintasuunnitelman ja
rahoitusanomuksen alueelle. Toimintatapa on
verkostomainen, joustava ja tehokas. Akava kouluttaa toimijoitaan uusien toimintamallien ja
työmuotojen käyttöön.
Tavoitteena on antaa Akavan toimijoille ja
toiminnalle lisäarvoa ja uusia vaikuttamismah-

dollisuuksia. Myös tavoite on pyrkiä asiantuntijana olemaan aktiivinen ja idearikas, luotettava
yhteystyökumppani. Yksi vuosittainen merkittävä toimintamuoto tulee olemaan Akava-päivän
järjestäminen.
Sisältöjen mukaan vastuualueita Akavan
aluetoiminnassa ovat elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, koulutus, palvelut ja työelämän laatu sekä
opiskelija-asiat. Vastuualueittain kootaan hankkeisiin ja projekteihin omat työryhmät.

kola). MYR on maakunnan yhteistyöryhmä ja
se perustuu kolmikantayhteistyölle. MYR jakaa
EU-hankerahoja (suuria yli 400 000 €) omien
määrittelemiensä tavoiteohjelmien perusteella.
Toivottavasti Akavan toiminta alueella löytää
keskeiset vaikuttamiskohteet ja yhteistyötahot.
Akava Pohjanmaa
Aluejohtoryhmän puheenjohtaja
Timo Rajaniemi

Alueverkoston toiminnassa:
t FEJTUFUÊÊOLPBMVFFMMBUPJNJWJMMFBLBWBMBJTJMMF
tärkeitä asioita muiden aluetoimijoiden, erityisesti akavalaisten järjestöjen, kanssa
t KBMLBVUFUBBO ZIUFJTLVOUBQPMJUJJLLBBO  UZÚelämän laatuun (työurat, työhyvinvointi,
työn sisältötekijät) liittyviä tavoitteita
t BSWJPJEBBOUFFNPKB KPULBMJJUUZWÊUBLBWBMBJTten työelämän laadun, koulutuksen, palvelujen ja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen
toimintaympäristön kehittämisen mahdollisuuksiin
t UVSWBUBBOLBJLJTTB"LBWBOMJJUPJTTBUPJNJWJFO
mahdollisuudet olla mukana
t IZÚEZOOFUÊÊO WVPSPWBJLVUUFJTUB ZIUFZEFOpitojärjestelmää (sosiaalinen media)
t LFIJUFUÊÊOZIUFJTÚMMJTZZUUÊ FTJNFSLJLTJ"LBva-päivät)
t NVPEPTUFUBBO UVLJWFSLPTUP WJSBOPNBJTFMJmissä oleville Akavan edustajille
t WBSNJTUFUBBO  FUUÊ ZIUFZEFU BMVFFMMB UPJNJviin viranomaisiin, päättäjiin, järjestöihin ja
mediaan ovat hyvät.
Akavan verkostojen toiminta-alue on laaja, joten
aluejohtoryhmän ja toimijoiden yhdessä tulee
sopia keskeiset painotusalueet ja toimintatavat.
Keskeistä on toimia suunnatusti ja luoda toimivat yhteydet valtionhallinnon ja maakunnan
toimijoihin sekä kuntiin, kuntayhtymiin ja elinkeinoelämään. Akavalaisen näkökulman tuominen on tärkeä vaikuttamisen lähtökohta. Tavoite
on vaikuttaa asenteisiin ja antaa tietoa päättäjien
päätöksien ja strategioiden pohjaksi. Yhteistyökumppaneina alueella toimivat luonnollisesti
akavalaiset toimijat ja heidän yhdistyksensä.
Perinteisesti Akavan yhteistyökumppaneita
ovat olleet myös alueella toimivat muut keskusjärjestöt SAK, STTK, MTK ja EK sekä yrittäjät.
Tämä yhteys on meidänkin Pohjanmaan maakunnissa toiminut erityisesti koulutuksissa työelämäasiossa.
Itse olen ollut aikaisemmin aluetoimikunnassa (Vaasa) muutaman vuoden ja peräti 12 vuotta
maakunnan (Keski-Pohjanmaa) MYR:issä (Kok-

(lehdistötiedote) 7.2.2013

Pohjanmaan Akavan
Aluejohtoryhmä
Akavan aluevaikuttaminen uudistui
verkostomaiseksi. Akava Pohjanmaa valitsi aluejohtoryhmän ja vastuualueiden vastuuhenkilöt. Puheenjohtajaksi tuli valituksi
kokkolalainen opettaja, pääluottamusmies
Timo Rajaniemi, (OAJ). Varapuheenjohtajaksi Vaasassa lehtorina toimiva Reima Mänty, (OAJ), vastuualueena palvelut. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan vastuuhenkilöksi,
Vaasasta, suunnitteluinsinööri Markus Pulkkinen, (UIL). Työelämän laatu, vastuuhenkilö, Laihialta, hammaslääkäri Riitta Kahra,
(SHL). Koulutus, vastuuhenkilöksi tuli valituksi pietarsaarelainen lastentarhanopettaja
Christel Sandell, (OAJ). Opiskelijoiden asioista vastaa Henna Hirvonen.
Akavan vaikuttamistoiminnan tehostamisella pyritään akavalaisille tärkeiden ja
keskeisten tavoitteiden toteutumista eri toimialoilla. Akavan alueverkostot toteuttavat
kuluvan vuoden alusta, aluevaikuttamista eri
puolilla Suomea. Alueverkostoja on yhteensä
15, kaikissa maakunnissa. Toimintatapa on
kevytrakenteinen, jonka vastuullisena toimijana on aluejohtoryhmä. Alueverkostoissa
on kattavasti kaikenkokoisten Akavan liittojen ihmisiä.
Alueverkoston toiminnassa korostuvat
sekä vaikuttaminen alueen päätöksentekijöihin, että yhteisöllisyys. Käytännön toimintamuotoja ovat esimerkiksi vaalipiirin
kansanedustajatapaamiset sekä seminaarit ja
erilaiset tilaisuudet.
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

KOKOUSKUTSU/MÖTESKALLELSE
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ti 23.4.2013 Power Parkissa Alahärmässä.
Klo 17.00 alkaen ruokailu sekä ilmoittautumiset ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00.
Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls ti den 23 april 2013 på Power Park i Alahärmä.
Från kl. 17.00 servering och emottagning av anmälningar. Mötet börjar kl 18.00.
Ohjelma/Program
Avaus/Mötet öppnas: Ari Rousu
Huomionosoitukset/Uppvaktningar
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 2012.
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 2012 samt 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 2013/godkännande av verksamhetsplan för
år 2013.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
8.
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset
sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2013/Styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmars
mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för år 2013.
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 2014/fastställande av medlemsavgifter för år 2014.
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:
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10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2013/godkännande av budgetförslag för år 2013.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val avstyrelseordförande för
följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi/val av
styrelsemedlemmar och ersättare för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan vuoden 2014 tilejä ja hallintoa/
val av två revisorer och revisorsersättare för år 2014.
Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor Ernst &
Young.
Päätös/Beslut:
Hyväksytään muutokset OAJ Pohjanmaan sääntöihin./Ändringarna i OAJ Österbottens stadgar
godkänns.
Päätös/Beslut:
Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.
Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n erityisasiantuntija Lauri Kurvonen.
Seinäjoella 15.1.2013
Hallitus/Styrelsen
Ari Rousu
puheenjohtaja/ordförande

Paula Kotirinta
sihteeri/sekreterare

OAJ Pohjanmaa kouluttaa
Tulevaa koulutusta kevät 2013:
26.-27.4.2013 Nope-kurssi Lakeus Seinäjoella (OAJ:n järjestämä)
15.10.2013 Ay Eläkepäivät Seinäjoki (Keva järjestää; ilmoittautuminen OAJ:n jäsensivujen
kautta)
7.-8.11.2013 YT-päivät Jyväskylässä.
Jaostot:
LTO-jaosto: EDU-infot alueellisina tilaisuuksina
28.-29.9.2013 LTO-päivät Helsinki (koulutusta matkoilla)
Syksyn 2013 koulutussuunnitelmia:
Ammatillisten opettajien vaikuttajaillat
YT-menettelyä koskeva koulutus
Rehtorikoulutusta
Eläketietouskoulutusta
Yhdistysten toimijakoulutusta (2. kierros)
Tulevaisuuden toimijat -koulutuksia
Muita ajankohtaisia koulutuksia
Merkitse kalenteriin myös oman alueemme OAJ 40 vuotta -juhla 8.11.2013.
Juhlapuhujana Olli Luukkainen.
Koulutustiimi ottaa vastaan ideoita koulutuksista. Seuraa myös OAJ Pohjanmaan nettisivuja.
Sieltä löydät ajankohtaisimmat tiedot koulutuksista ja tule mukaan!
Tuula Ala-Lantela, OAJ Pohjanmaa koulutussihteeri tuula.alantela(at)gmail.com
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Ryhmä erityisopettajia
Järvi-Pohjanmaalta vieraili
Ruotsin Vilhelminassa
Kuva ja teksti: Päivi Kuhalampi, erityisluokanopettaja, Paavolan koulu, Alajärvi

M

atkalla mukana olivat Marja Hulkko, Päivi Kuhalampi ja Arja Paimen Alajärveltä
sekä Pia Havu Vimpelistä. Tarkoituksenamme
oli tutustua, kuinka länsinaapurissamme toteutetaan perusopetuksessa erityisopetusta sekä maahanmuuttajien opetusta. Kelpo (kehittäminen ja
laatu perusopetuksessa) alakoulun alatyöryhmän
toiminnan puitteissa virisi matkasuunnitelma,
joka toteutui suurelta osin Pohjola-Nordenin
opettajavaihtostipendin avustuksella.
Alajärven ystävyyskunta Vilhelmina, Ruotsin Etelä-Lapissa, on hieman Alajärveä pienempi,
noin 7000 asukkaan kunta, jonka yksi kuntaraja
kulkee jylhissä Norjan vuonoissa. Pohjola-Nordenin avustuksen saamiseen kuului ehto, jonka
mukaan yhteisenä kommunikointikielenä tulisi
olla ruotsi. Selvisimmekin mainiosti kouluruotsillamme, sillä Vilhelminan alueella puhutaan
selkeää ruotsia rauhalliseen tahtiin.

Samanlaista – erilaista
Huomasimme, että koulujärjestelmissämme on hyvin paljon samankaltaisuutta, mm.
käytössämme on sama KPT-testi (kontrolloitu piirrostarkkailu). Eroavaisuuksiakin löytyi,
sillä erityisopetuksessa toimi sekä specialpedagog, erityisopettaja, jonka erityisosaamista on
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus,
että speciallärare, erityisopettaja, joka konsultoi
luokan-/aineenopettajia ja ohjaa sekä opettaa
oppilasryhmiä. Erityisopetus oli myös eriytetty
aineenopettajamallin mukaisesti siten, että yksi
eo opetti matematiikkaa ja toinen ruotsin kieltä.
Speciallärare-erityisopettajalla oli useampia aineja oppilasryhmiä.
Uusi, vuoden 2012 alusta voimaantullut
opetussuunnitelma sisälsi vaatimuksen, jossa
luokan-, aineen- ja erityisopetuksen opettajien
tuli hankkia ylemmän korkeakouluasteen tutkinto vuoteen 2013 mennessä saadakseen pätevän opettajan palkan. Niinpä usea vilhelminalaisopettajakin opiskeli työn ohella Uumajan
yliopistossa pätevöityäkseen alallaan.
Koska välimatkat alueella on pitkät ja han20

kalatkin, perusopetuksessa käytettiin hyvin paljon verkko-opiskelua. Konferenssiluokissa oli
mahdollista opiskella videovälitteisesti sellaisia
oppiaineita, joissa esim. ryhmäkoot eivät muuten täyttyisi. Suomen kielen opiskelijoita ei tällä
hetkellä ollut, mutta valinnaisesti sitä on mahdollista opiskella joko 5 oppilaan ryhmässä tai
yksittäisesti video-opetuksen välityksellä. Ruotsalaisia kiinnosti kovasti myös suomalainen koulujärjestelmä. Erityisesti oltiin kiinnostuneita
hyvästä matematiikanosaamisestamme, menestyksestämme Pisa-tutkimuksissa sekä opettajan
työn arvostuksesta ja oppilaiden hyvästä koulukäytöksestä.
Maahanmuuttajien opetuksella on Ruotsissa pitkät perinteet ja siten hyvin toimivat käytänteet. kuulimme, että joitakin vuosia sitten
kuntaan saapui jopa 70 henkilön maahanmuuttajaryhmä. Jokaiselle ikäluokalle on oma maahantulo-ohjelmansa. Päiväkoti- ja kouluikäisille
lapsille on noin vuoden valmistava kieliohjelma
ja aikuisille samanaikaisesti kansalaisopiston järjestämä kieli- ja kotouttamisohjelma. Koulussa
näytti olevan merkittävästi enemmän aikuisia ja
etenkin miehiä opettajina ja koulunkäynninohjaajina kuin meillä. Jonkin verran avustajina ja
tulkkeina oppitunneilla oli myös maahanmuuttajataustaisia aikuisia. Saimme kuitenkin tietää,
että vain vähän kuntaan tulleista maahanmuuttajista jää pysyvästi paikkakuntalaisiksi. Suurin
osa muuttaa myöhemmin Etelä-Ruotsin suurempiin kaupunkeihin paremman työllistymisen
toivossa.

Kotitaloutta opiskellaan viidenneltä
luokalta lähtien
Erityisen elämyksen tarjosi vierailu Saxnäsin
tunturikouluun. Koulu sijaitsi Norjan rajalla,
vuonojen ja tuntureiden ympäröimänä, noin
100 km Vilhelminan keskustasta. Pieni, noin 50
oppilaan kyläkoulu oli erikoistunut luontoon ja
perinnekulttuurin vaalimiseen. Koulussa opiskeltiin etelä-saamea josta, yllättävää kyllä, löytyi
monia suomen kielelle tuttuja sanoja. Sormet,

pilvet, kuukaudet ja viikonpäivät olivat hyvin
lähellä omaa kieltämme. Oppiainevalikoima
ruotsalaiskouluissa oli lähes samankaltainen,
valinnaisten ja pakollisten oppiaineiden kirjo
oli pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta tuttu.
Kotitalouden opetus naapurimaan lapsilla alkaa jo alakoulun viidenneltä luokalta. Saimme
seurata tuntia, jossa pienet viidesluokkalaiset
opettelivat terveellisen välipalan valmistamista. Opetussuunnitelma määrää, että jokaiselle
ruotsalaislapselle on perusopetuksen aikana annettava opetusta 6666 tuntia, (meillä vastaava
tuntimäärä on 8436 tuntia) kouluille jää jonkin
verran liikkumatilaa järjestellä esim. valinnaisaineita haluamallaan tavalla. Uusi opetussuunnitelma toi myös uuden arvosteluasteikon, jonka
tarkoituksena oli yhtenäistää arviointia etenkin
yksityisten ja valtion koulujen välillä. Kovasti
kiinnostusta herätti meidän yksilöllisyyteen pohjautuva oppilasarvointimme ja uusi kolmiportainen erityisen tuen järjestelmä. Arvioinnissa heillä ei ole mahdollisuutta ottaa erilaista oppijaa
kovinkaan paljon huomioon, vaan kaikkien on
yllettävä samoihin normitettuihin saavutuksiin
päästäkseen siirtymään luokalta tai saadakseen
perusopetuksen päättötodistus.

Kuulimme, että myös Etelä-Pohjanmaalta
tehdään metsästysreissuja Saxnäsin ja naapurikunnan Åselen alueelle. Usean vilhelminalaiskodin pihamaalla tervehti iloisella haukullaan
meille tuttu Suomen pystykorva, heikäläisittäin
Finspiz, jonka terhakat linnunmetsästystaidot
pääsevät sillä oikeuksiinsa.
Järvi-Pohjanmaalta on aiemmin käyty ystävyyskuntasopimuksen alkuaikoina, 90-luvun
alussa Vilhelminassa mm. opettajien ammattiyhdistyksen retken merkeissä. Veimme mukanamme Alajärven kaupungin terveiset Vilhelminan
kuntapäättäjille sekä esitteitä kaupungista ja alueen yrityksistä. Runsaasti virinneestä kiinnostuksesta päätellen saamme uskoaksemme lähiaikoina kouluihimme vieraita ystävyyskunnastamme
Vilhelminasta ja toivoaksemme yhteistyö kuntien välillä saa jatkoa erilaisissa yhteistyömuodoissa. Sähköpostit ovatkin liikkuneet lahden yli.
Olemme linkittäneet mm. Ekapeli-oppimispelin
sekä opetushallituksen ruotsinkielisiä sivuja mm.
matematiikan opetussuunnitelmaan liittyen.
Matkamme tekivät mahdolliseksi myös seuraavat alueemme yritykset: VM-carpet, Tikli, Rumtec, Ruukki, Kivitippu, Ysi-matkat, Nelimarkan
leipomo ja Järviseutu-lehti.

Emma Riklundin taidemuseo Saxnäsin tunturikoulun kupeessa tekee yhteistyötä Nelimarkkamuseon
taiteilijavaihtokohteena. Töhin tutustumassa vas. Marja Hulkko, Päivi Kuhalampi, Pia Havu ja
Arja Paimen.
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Markku Poutalan luento
houkutteli salin täyteen
Kuvat ja teksti: Mikko Metsäranta

T

uttujen tapaamisia ja kuulemisten vaihtoa
sekä iloista puheensorinaa herkullisen ruoan
tuoksussa. Näin voisi luonnehtia OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen aloitusta Keski-Pohjanmaan alueella. Kokkolassa järjestetty tapahtuma
keräsi runsaasti maakunnan opettajia varhaiskasvattajista lukioihin kansallisfilosofi J. V. Snellmanin lapsuudenkotiin 14.1.2013. Luennoitsijan lisäksi vetonaulana oli koulutustilaisuuden
alussa nautittu Liljan kartanon runsas päivällinen savuporojuustokeitosta ja possunfileestä vadelmavalkosuklaatuorejuustokakkuun. Järjestelyistä vastasi Kokkolan päässä Riitta Koukkari
alueyhdistyksen koulutustoimikunnasta.
Tilaisuuden avasi koulutussihteeri Tuula
Ala-Lantela, joka esitteli OAJ:n Pohjanmaan

Markku Poutala luennoi salintäytteiselle yleisölle
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alueyhdistystä, sen eri jaostoja ja toimikuntia
sekä koulutustarjontaa. Tämän jälkeen yleisö sai
kuunnella kolme tuntia rautaista ja painavaa asiaa opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista, välillä huumorillakin höystettynä. Luennoitsijana
oli kaikkien opettajaryhmien tuntema ja alueellamme useasti käynyt OAJ:stä eläkkeelle jäänyt
lakimies Markku Poutala, joka edelleenkin toimii opetusalan oikeudellisena neuvonantajana,
tosin nykyään yksityisyrittäjän ominaisuudessa.
Tällä kertaa paneuduttiin pelkästään lastentarhanopettajia, luokanopettajia ja aineenopettajia
koskeviin asioihin. Ammatillisen ja korkeakoulumaailman asioista järjestettiin oma tilaisuus
Härmässä.

Markku Poutala

Tuula Ala-Lantela esitteli Pohjanmaan alueyhdistyksen toimintaa

Riitta Koukkari palvelutehtävissä

Tuula Ala-Lantela, Timo Rajaniemi ja
Markku Poutala
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SANASELITYKSET
LASTEN SUUSTA

 PERUSTEHTÄVÄ
 ”mun mielestä sellaanen tehtävä, joka teherähän”
 ”kotona teköö jotaki sellaasia perusteellisia
tehtäviä”
 ”teherähän jotaki vaikeeta tehtäviä”
 ”se on ihan niinku normaali tehtävä”
 ”vaikka joku piirtäminen ja ettiä jotaki
semmosia juttuja”
 ”sille annetahan perustehtävä, vaikka läksyt!
 ”tavallinen tehvävä, semmooonen mitä teherähän yleensäkkin”
 VOIMAVARAT
 ”se säästää voimaa”
 ”ainaki mun isällä on voimavaraa, kun se
käy punttisalilla”
 ”voi mennä voimistelemahan”
 ”se on niinku voimakas, että jaksaa nostaa”
 ”...lihaksia, ainaki on voimakas”
 ”se on vahava”
 ”sellaanen, että se vois olla säilössä”
 TAVOITE
 ”no, kun mä oon nähyny yheres ohejelmas,
että haastateltiin ja, että ne niinku ne
tapas ja niistä tuli ystäviä”
 ”se on joka päivä joku tavoote, joka pitääs
teherä...vaikka piirtää”
 ”että tavatahan”
 ”niinku oppii kaikkea”
 ”vaikka tavootteena olis, että sais kopin,
että saa pallon kiinni”
 ”tavoote on semmoonen, että haluaa vaikka
matkustaa kuuhun”
 ”sellaanen mitä yrittää. Mä haluaasin oppia
kunnolla kirjoittamahan, koska joskus jää
sanoja pois”
 LÄHIKOULU
 ”että se koulu on lähellä”
 ”lähellä on joku koulu”
 ”että on lähellä koulua”
 ”että se koulu on niin lähellä, että pääsöö
kävellen”
 ”koulu, joka on lähellä vaikka taloa”
 ”se koulu on tosi lähellä”
 ”sellaanen koulu, mikä on lähellä, kuten tuo
meirän”

 VEROVARAT
 ”se vero tarkoottaa maksua ja vara tarkoottaa, että niinku säästää niitä rahoja”
 ”rahaa niinku säästetähän”
 ”voi varata vaikka jonku”
 ”varaastetahan jonku rahat”
 ”jostain äiti on veroosta puhunu….se on
varmaan rahaa”
 ”pitää maksaa rahaa”
 ”mä oon monta kertaa kuullu. Onkohan se
sellaanen juttu, missä pitää maksaa?”
 JÄRJESTÖILTA
 ”pitää paikkoja järjestää niinku illalla”
 ”vaikka jotaan salaasta kerhoa”
 ”se on kokous”
 ”se kuulostaa siltä, ettei se oo lasten juttu... se järjestö kuulostaa siltä”
 ”että järjestää pöyrän tai jonku”
 ”se ilta on järjestetty”
 ”vaikka, jos on kaksi juhulaa peräjälkehen,
niin ne pitää järjestää, kumpi on ensin,
vaikka tanssijuhulat”
 LEIKKAUSPÄÄTÖS
 ”että se leikatahan”
 ”jos jotaan ihimistä leikatahan vaikka joskus. Multa on leikattu kitarisat”
 ”päätetähän, että jotaki leikatahan vaikka
askartelus”
 ”leikatahan vaikka vatta”
 ”pitää leikata vaikka koiran vatta vaikka
auki”
 ”teherähän päätös, että nyt leikatahan”
 ”pitää päättää, että se teherähän”
 PÄIVÄKODIN JOHTAJA
 ”se määrää täällä ettei saa juosta ja kiusata”
 ”se johtaa päiväkotia ja sanoo sellaasta
mitä pitää teherä”
 ”se kieltää lapsia”
 ”johtaa päiväkotia niinku Anneki”
 ”ehkä se johtaa sitä päiväkotia. Se välillä
on pois täältä. En muista mitä se teköö”
 ”se johtaa päiväkotia”
 ”sellaanen, mikä johtaa päiväkoteja”

Mari Rinta-Nikkolalle totuuksia kertomassa neljä tyttöä ja kolme poikaa Kurikasta
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Terveiset lastentarhanopettajien jaostosta

Kuvassa LTO-jaosto kokouksessa. Vasemmalta ylhäältä alkaen Marina Loo (jaoston jäsen), Hannele Sillanpää (jaoston jäsen), Kristi Kask (jaoston jäsen), Riitta Paavolainen (LTOL:n valtuutettu), Mari Rinta-Nikkola (jaoston jäsen), Marika Horila (jaoston jäsen), Minna Herttua-Niemi
(OAJ-valtuutettu), Miia Raunio (jaoston jäsen, pj.), Monika Koivumäki (OAJ-valtuutettu),
Maarit Marjusaari (jaoston jäsen) ja Susanne Wickström (OAJ-valtuutettu). Kuvasta puuttuvat
jaoston jäsenet Tarja Isotalo, Hanna Katajamäki, Anu Latvala, Anne Mäkelä ja Christel Sandell

U

udistunut ja voimistunut jaosto on kokoontunut nyt ensimmäisen kerran tänä
vuonna Seinäjoella. Keskustelu alkoi vilkkaasti
päivänpolttavia varhaiskasvatusuutisia puimalla.
Kertailimme, miksi subjektiivinen päivähoitooikeus olisi säilytettävä entisellään. Ammattitaitoiselle ja pätevälle lastentarhanopettajalle riittää
kysyntää, jos varhaiskasvatuspäivän jokainen
hetki osana kokonaisuutta halutaan pitää pedagogisesti laadukkaana, ja jos lastentarhanopettajat itse pitävät tärkeänä sitä, että varhaiskasvatus
on laadukasta muulloinkin kuin aamupäivällä,
kesällä tai loma-aikoina. Oikeuden rajoittaminen saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että
yksi ja sama LTO vastaa kahden eri puolipäiväryhmän opetuksesta samana päivänä. Käytännössä meidän on osoitettava, miksi tarvitaan
kaksi lastentarhanopettajaa jokaiseen lapsiryhmään: haluamme jakaa ryhmää pienryhmiksi
ja haluamme, että varhaiskasvatuspäivän suurta
yleisöä vähitenkin kiinnostavat vuorovaikutusti-

lanteet ovat aina pedagogisesti perusteltuja. Jaoston kokousta puhutti myös simultaanitulkkauksen kokeileminen koulutustilaisuudessa. Entistä
suurempi ruotsinkielisten lastentarhanopettajien
osuus on rohkaissut alueyhdistyksen hallituksen
hyväksymään simultaanitulkkausta kokeiltavaksi alueyhdistyksen tilaisuuksissa. Järjestelyt ovat
vauhdissa. Loput kokousajasta suunnittelimme
Härmän seminaariamme (5.–6.4.) ja tulevia
EDU-infoja Seinäjoella ja Kokkolassa sekä päätimme, että LTO-päiville Helsinkiin lähdetään
yhdessä viisastumaan junalla (27.–29.9.) Lisätietoja ja ilmoittautumistietoja löydät alueyhdistyksen nettisivuilta tai vaikka alavutelaisten
tapaan suoraan LTO-jaoston puheenjohtajalta
vuoden mittaan kysymällä. Siellä se jokin tieto
aina joskus asuu. Tervetuloa seuraamme!
Terveisin Miia Raunio
Lastentarhanopettajien jaoston puheenjohtaja
miia.raunio@vaasa.fi
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Etelä-Pohjanmaan opettajien
koulutus- ja kulttuuripäivä 20 v
Kuvat ja teksti: Lasse Mansikka-aho

E

telä-Pohjanmaan opettajien koulutus- ja kulttuuripäivän 20-vuotisjuhlan teemana 19.1.2013 oli
Opettaja, oppilas, huoltaja – kuka kuuntelee ketä. Juhlavuoden luennoitsijoina esintyivät Pelastakaa lapset ry:n yliläkäri Jari Sinkkonen, OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Suomen Vanhenpainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila. OAJ Pohjanmaan alueasiamies Seppo Heinosen vetämässä koulutuspäivän aiheeseen liittyneessä paneelikeskustelussa oli mukana päivän luennoitsijoiden
lisäksi nuorisotyön lehtori Jaakko Mäkinen sekä emeritus eritysopettaja Jarmo Lintala. Koulutuspäivän viihteellisestä annista vastasivat naiskuoro Sorjat sekä stand up koomikko Niko Kivelä.

Koulutuspäivien avauksen suoritNaiskuoro Sorjat viritti reippaalla esiintymisellään paikallaolijat kou- ti Etelä-Pohjamaan korkeakouluyhdistyksen puheenjohtaja, Seilutuspäivän aiheisiin.
näjoen kaupunginjohtaja Jorma
Rasinmäki.
Paneelikeskustelun
alustuspuheenvuorossaan Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas
Kurttila ehdotti, että koulun
järjestysssäännöt laadittaisiin kolmiportaisesti eli yhteistyössä opettajien oppilaiden ja vanhenpien
kanssa. Kurttila toi alustuksessaan
esille myös käsitteen osallistuva
vanhemmuus.
OAJ:n kehityspäällikkö Nina
Lahtinen kertoi, että 7 % opettajista kokee koulun työrauhaongelmien lisääntyneen. Erityisesti integroiduissa luokissa työskentelevät opettajat ovat työssään lujilla.
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OAJ Pohjanmaan alueasiamiehen Seppo Heinosen vetämässä paneelikeskustelussa pohdittiin päivän teemaa Nina Lahtisen ja Tuomas Kurttilan alustusten pohjalta.
Paneelikeskusteluun osallistunut emeritus erityisopettaja Jarmo Lintala (kolmas vasemmalta) näki oppimisongelmien parhaana ehkäisykeinona hyvät peruspalvelut. OAJ:n Nina Lahtinen (toinen vasemmalta) oli samaa mieltä todeten, että ennen toiselle asteelle siirtymistä on nuoren elämän perusasioiden oltava kunnossa.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen luennoi koulun roolista lapsen hyvän kasvun
edellytysten luomisessa. Sinkkosen
mukaan koulutulokkaiden kouluvalmius vaihtelee ikätasolla
mitattuna 4 vuodesta 11 vuoteen.
Ensimmäisten kouluvuosien aikana opettaja on lapsen kiintymyksen ja turvallisuuden lähde. Pieni
koululainen rakastaa huumoria,
muttei kuitenkaan ymmärrä ironiaa ja sarkasmia. Poikien ja tyttöjen erilaisuus oppijoina alkaa
Sinkkosen mukaan näkyä jo ensimmäisten kouluvuosien aikana
siten, että pojat ovat vahvempia
matemaattista päättelyä vaativissa tehtävissä ja tytöt pärjäävät
paremmin kielellisiä valmiuksia
vaativissa suorituksissa.
Tarkasteltaessa koulumenestystä
poikien tulokset sijoittuvat ääripäihin ja tyttöjen taas keskiarvon
ympärille. Sinkkonen muistutti,
että opettajien olisi hyvä oppia
kunnioittamaan lapsen sukupuoleen liittyviä ominaisuuksia ja
välttämään stereotypioita. Hy-

vällä opettajalla on Sinkkosen
mukaan kyky mentalisaatioon eli
hän ymmärtää lapsen näkyvän
käyttäytymisen ja sen taustalla
olevien mielentilojen välisiä yhteyksiä. Mentalisaatio on Sinkkosen
mukaan myös opettajan ja oppilaan onnistuneen vuorovaikutuksen välttämätön edellytys. Sinkkonen korosti puheenvuorossaan
lapsen itsetunnon vahvistamista,
johon ei missään tapauksessa sai-

si kuulua nolaamista. Lopuksi
Sinkkonen vielä muistutti kuulijoitaan nuoruusiän paradoksista:
”Haluan täydellisen vapauden,
mutta älkää missään tapauksessa antako sitä minulle”. Koulun
pitäisi antaa Sinkkosen mukaan
lapselle perusturvallisuuden tunteen ja siinä asiassa koulussa tapahtuvien asioiden ennakoitavuus on tärkeässä roolissa.
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Härmän kylpylässä harjoiteltiin
yhdessä samaan suuntaan
soutamista
Kuvat ja teksti: Lasse Mansikka-aho

O

AJ Pohjanmaa järjesti 22.1.2013 Härmän kylpylässä alueemme paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja luottamusmiehille sekä kuntien sivistystoimenjohtajille koulutustilaisuuden, jossa
pohdittiin alustusten pohjalta yhteistuumin opetustoimessa meneillään olevia uudistushankkeita.
Koulutuspäivän alustajina toimivat Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja Peter Johnson, Vaasan kaupungin koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus sekä OAJ:n erityisasiantuntija Merja Koivisto. Peter
Jonhsonin aiheena oli ryhmämentorointi, Juha-Pekka Lehmus esitteli puolestaan Vaasan kaupungin
koululaitoksessa ensi syksynä käynnistyvää vuosityöaikakokeilua. Merja Koivisto puhui erityisopetuksessa käyttöön otetusta kolmiportaisen tuen mallista.

Koulutustilaisuuden osanottajajoukko koostui alueemme paikallisyhdistysten puheenjohtajista ja pääluottamusmiehistä sekä kuntien opetustoimen päättäjistä.
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Vaasan kaupungin koulutoimenjohtaja Juha-Pekka Lehmus kertoi
Vaasan kaupungin opetustoimessa
kuluvan vuoden aikana käynistyvästä vuosityöaikakokeilusta.
Lehmus korosti puheenvuorossaan, ettei kokeilun päämääränä
ole kokonaistyöaikaan siirtyminen.Kokeilun aikana opettajien
työaika jaetaan ajalle 1.8.–13.6.,
jona aikana työtunteja tulee kertyä vähintään 1600 h josta ns
luottotyöajan osuus on 400 h.
Työaikaan lasketaan mm opetus,
vesot, koulutus, vanhempainvartit ja HOJKS:iin liittyvät työt.
Kokkolan kaupungin sivistysjohtajan Peter Johnsonin mukaan
Kokkolan peruskoulunopettajista
34 % on ryhmämentoroinnin
piirissä.

OAJ:n erityisasiantuntija Merja
Koiviston aiheena oli oppilaalle
annettavan erityisen tuen kolmiportainen malli. Koiviston mukaan kunnilla on tällä hetkellä
erilaisia käsityksiä siitä, mitä tuki
pitää sisällään ja kuka sitä on pätevä antamaan. Koivisto kertoi
myös , että järjestelmä on lisännyt
opettajien työmäärää ja moni kokee sen lähinnä säästötoimena.
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EDUCA-MESSUT 25.–26.1.13
Helsingin messukeskuksessa
Kuvat ja teksti: Lasse Mansikka-aho

Messuhallin käytävät täyttyivät molempina päivinä opetusalan ammatilaisista. Kävimäärä kohosi kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Ensi vuonna OAJ onkin varaamassa messukeskuksesta lisätiloja.

Messuilla olivat esillä opetusteknologian viimeisimmät saavutukset.
30

OAJ Pohjanmaa mukana OAJ on
the Sea -risteilyllä 26.–27.1.13
Kuvat ja teksti: Lasse Mansikka-aho

OAJ:n hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja
ja YSI:n puheenjohtaja Kari
Kinnunen
esittäytymässä
OAJ Pohjanmaan edusta- OAJ Pohjanmaan edustajat tapasivat Educa-messuihin liittyneellä risteilyllä OAJ:n valtakunnallisten järjestöjen edustajia.
jille.

OAJ:n ammatillisten opettajien puheenjohtaja Päivi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen piti OAJ Pohjanmaan edustajille
Koppanen.
ajankohtaiskatsauksen.
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Päättäjän ja
opettajan mietteitä
O

len ollut Kauhavan kaupunginvaltuustossa ja vapaa-aikalautakunnassa yhteensä 12
vuotta ja kuusi vuotta on kulunut opettajayhdistyksen puheenjohtajana. Nyt tuli vielä neljän
vuoden jatkoaika valtuustoon ja kahden vuoden
”pesti” kaupunginhallitukseen. Kaikki tehtävät
ovat tuoneet mukanaan muita luottamustoimia,
joten ”hotellikuolema” ei ole päässyt iskemään.
Tähän on vielä lisättävä leipätyö lukion ja yläkoulun historian opettajana, mikä tietysti vie
ajasta suurimman osan. Kun vielä pitää ehtiä
kuntoilemaan ja kilpailemaan, niin menoa ja
meininkiä on riittänyt. Ajan käytön suunnittelu
ja kalenteri ovat ohjanneet menemistä ja tulemista.
Monet tehtävät ovat toisaalta rasite, jos ei
pysty suunnittelemaan tekemisiään, mutta ne
myös tukevat toisiaan. Pelkkä opettajan työ olisi
jo aikoja sitten kuluttanut loppuun ja makailisin "aurinkorannikolla" lepotuolissa huurteinen lasi kädessä. Se ei kuitenkaan nykyisellään
sovi minulle vaan mieluusti teen töitä, kunhan
muistan luopua liiasta työmäärästä. Liika työn ja
paikkojen "kahmiminen" on minullekin tuttua,
mutta vuosien mittaan olen oppinut luopumaan
ylimääräisistä riennoista. Ihmisen ei pidä polttaa kynttilää molemmista päistä vaan pitää osata
myös levätä "rannalla" ja ladata akut. Onneksi
opettajan työ tekee sen mahdolliseksi. Lomaaikana voi suunnata auton keulan minne vaan.
Jos en muuta keksi, niin menen ryhmän kanssa Venäjän Karjalaan kulttuurin ja sotahistorian
pariin.
Opettaja ja päättäjä on nyt mielenkiintoinen
yhdistelmä, koska kuntaliitokset ovat arkipäivää
Suomessa. Kuntaliitosten myötä kouluverkko
on suurennuslasin alla, sillä kuntien rahat eivät
riitä nykytasoiseen palvelutuotantoon. Vaaditaan säästöjä ja leikkauksia, jolloin kouluverkko
ja pienet koulut ovat tulilinjalla. Näin on laita
myös Kauhavalla. Jokainen valtuutettu luonnollisesti ajaa oman viiteryhmänsä etuja. Tässä ei kuitenkaan pidä sortua yksisilmäisyyteen,
vaan on katsottava yleinen etu ja silloin joutuu
tekemään kipeitä päätöksiä. Vaikeassa tilanteessa kannattaa kysyä itseltään: "onko tämä totta,
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onko tämä oikeudenmukaista, luoko tämä hyvää
tahtoa ja onko tämä kaikkien osapuolten edun
mukaista". Nämä rotaryn tunnuslauseet ovat
hyvä ohjenuora päättäjälle ja pyrin niitä noudattamaan.
Toinen kipukohta ovat lomautukset, joista
Kauhavallakin väännettiin kättä vuonna 2009,
kunnes huomattiin, että kyseessä oli "pilkkuvirhe" budjetissa. Silloin kuitenkin tuli esille
pelin henki. Muutama valtuutettu oli valmis panemaan "herrat" lomalle heti eli oltiin valmiita
maksattamaan kaupungin henkilökunnalla yhteinen ylikulutus. Tämä asia on pelottavan ajankohtainen tänäänkin Etelä-Pohjanmaalla. Päättäjänä joutuu pakosta vastaamaan kysymykseen
"kenen lauluja laulat". Kouluverkon kohdalla
joutuu miettimään sitä, mikä on tarpeeksi suuri koulu ja tuoko koulun sulkemin "säästöjä" ja
miten päätös vaikuttaa oppilaiden koulunkäyntiin. Lomautusten osalta pelin henki on selvä.
Jos leikkauksia tehdään, niin ne pitää kohdistaa kaikkiin kuntalaisiin, eikä panna yksistään
kunnan työntekijöitä maksumiehiksi. Tämä on
myös OAJ:n virallinen kanta.
OAJ kouluttaa tehokkaasti järjestöväkeä ja
koulutuksesta kannattaa ottaa irti kaikki hyöty.
Yhteisissä tilaisuuksissa voi vaihtaa tietoja ja kysyä neuvoja vaikeissa asioissa, koska aina joukossa on joku, joka tietää. Nyt meillä on vielä tukenamme voimakas alueyhdistys, joka lisää ennestään opettajien järjestövoimaa. Perustoiminta
tehdään kuitenkin paikallisyhdistyksissä, sillä ne
hoitavat paikallisen edunvalvonnan. Yhdistysten
hallitusten jäsenet ja luottamusmiehet ovat tässä
työssä avainasemassa. Heidän kannattaa mennä
mukaan OAJ:n koulutukseen hakemaan neuvoja
ja tukea edunvalvontatyölle. Toivotan menestystä ja jaksamista järjestöväelle ja kaikille opettajille. Kyllä kesä ja kärpäset tulevat joka tapauksessa.
Eero Paavola
Historian lehtori Kauhava
Kaupunginvaltuutettu

Seppeleen lasku lukiolaisten kanssa Äyräpään kirkonmäellä suomalaisten muistomerkillä. Tämä
paikka on tuskan paikka monelle nurmolaiselle.

"Huurteinen"
maistuu Runebergin lähteellä
Ruovedellä. Lähteen vesi on kylmää, kirkasta ja
juomakelpoista.
Täällä runoiltiin
"sua lähde kaunis katselen"

Unkarissa Egerin viinikaupungin lähellä ylängöllä. Taustalla viinitarhoja. Viiniä myytiin rinteiden
luolavarastoista suoraan pulloihin tai kolmen litran leileihin. Iso pullo viiniä maksoi 0.80-1.00 €.

Turvallinen nojapaikka. Kronstadtin sataman tykkitorni. Torni on irrotettu hävittäjästä ja sijoitettu
rannikkopuolustukseen. Takana telakka-allas

Pyöräretkellä Krakovan lähellä. Jäätelötauko Piekaryn kyläkaupan portailla. Lämpöä noin 30 astetta. Tästä kaupasta tuli "hovihankkijamme".

Historian opettaja historian lähteillä. Taustalla
Brandenburger Tor ja entinen DDR. Edellinen
kerta oli vuonna 1964! Maailma muuttuu.
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Äiti-Venäjän helmassa
Kesäkuussa 2012 joukko sotahistoriasta ja
Karjalasta kiinnostuneita pohjalaisia opettajia ja muita asian harrastajia teki vuotuisen
”pyhiinvaellusmatkansa” Karjalan kannakselle. Alkukesä on parasta aikaa tällaiselle matkalle, koska turistikausi ei ole vielä alkanut
ja hotelleissa on tilaa. Keskikesällä Vanhassa
Suomessa liikkuu paljon suomalaisia kotiseutumatkailijoita.
Rajan takana matkailija kohtaa toisenlaisen
todellisuuden. Rajalla ylitetään eräs maailman jyrkimmistä elintasokynnyksistä. Venäjä
puolella siirrytään osittain 50-80 vuotta ajassa taaksepäin. Tiestö on välillä mitä sattuu ja
hotellien taso vaihtelee laidasta laitaan. "Tähtiä" löytyy lähinnä Petroskoista, Viipurista ja
Pietarista. Pienistä hankaluuksista huolimatta matkat ovat mielenkiintoisia, kun asennoituu olemaan maassa maan tavalla. Pitää
muistaa, että Venäjällä mikään ei suju, mutta
kaikki järjestyy.
Tämänkertaisen matkan tarkoitus oli tutustua Karjalan kannakseen. Matkamme alkoi
Kauhavalta varhain aamulla ja iltapäivällä
menimme Niiralan kautta Venäjälle. Heti
rajan takana on kauppoja ja siellä voi vaihtaa valuuttaa kohtuullisen hyvällä kurssilla.
Rajalta lähtee suomalaisten tekemä hyväkuntoinen tie Ruskealan kautta kohti Sortavalaa. Ruskeala oli jo 1800-luvulla kuuluisa
marmoristaan. Nykyisin kaivos on museona,
jonka yhteyteen on rakennettu hyvät palvelut
turisteille. Ruskealan keskusta on hiljainen
ja rapistunut. Mielenkiintoisin kohde on
Kalevi Keinosen rakennuttama uusi kirkko
eli Herran Kukkaro. Keinonen on entisen
Ruskealan kappalaisen poika ja hän perusti
majoitusliikkeen ja rukoushuoneen entiseen
kotipappilaansa. Pappila meni venäläiseen
omistukseen mutta Keinonen ja hänen vaimonsa rakennuttivat lahjoitusvaroin uuden
kirkon palaneen vanhan kirkon viereen.
Kirkko on vihitty käyttöön ja siellä on säännöllisiä jumalanpalveluksia. Kirkko tarjoaa
myös turvallisen ja kohtuuhintaisen majatalomajoituksen alakerran tiloissa.
Kirkon majatalo oli kuitenkin nyt täynnä ja
me nukuimme ensimmäisen yön Sortavalassa
hotelli Seurahuoneella. Se on vuonna 1909
valmistunut kunnianarvoisa funkkisrakennus, joka henkii ulospäin menneiden aikojen
arvokkuutta. Sisältä hotelli on jo rapistunut
mutta Venäjän Karjalan oloissa se on kelvollinen ja huoneet ovat siistejä. Hotellin vierestä
alkaa vuonna 1932 valmistunut ja pituudestaan kuulu Karjalan silta, joka nyt oli suljettu
remontin vuoksi. Sortavalassa on jäljellä Suomen rakennushistorian arvokkaimpia taloja,
jotka henkivät 1800-luvun ja 1900-luvun
alun suomalaisuutta. Vanha rakennuskanta
on säilynyt hyvin ajan saatossa, koska kaupunkia ei sota-aikana juurikaan pommitettu. Lisäksi suomalaiset valtasivat kaupungin
vuonna 1941 jalkaväkihyökkäyksellä ilman
tykistökeskitystä. Neuvostoaikana kaupunki
sijaitsi toisarvoisella alueella, eikä sen rakentamiseen uhrattu voimavaroja. Kaupunkia
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kutsuttiin aikoinaan Pohjolan Ateenaksi monien koulujensa johdosta. Moni suomalainen "kansankynttilä" sai oppinsa Sortavalan
seminaarissa.
Venäjä on viinan luvattu maa. Yksin Karjalan tasavallan alueella on yli 400 vodkamerkkiä. Venäjän valtio pyrkii kuitenkin
hillitsemään viinan kulutusta eri tavoilla.
Alkoholiveroa nostettiin menneen vuoden
aikana. Kauppojen aukioloa on lyhennetty ja
Sortavalassa ruokakaupat menivät kiinni klo
20.00. Vielä 1990-luvulla kaupat saattoivat
olla auki läpi yön. Tällä tavalla valtio hillitsee
yöjuopottelua. Ilmeisesti on tulossa joitain
rajoituksia myös kioskien oluen myyntiin.
Toisena matkapäivänä pysähdyttiin Käkisalmessa. Kaupunkia on viime aikoina
siistitty ja se näyttää jo melko viihtyisältä.
Vanha rakennuskanta on täälläkin säilynyt hyvin. Käkisalmen linna rakennettiin
1200-1300-luvuilla saarelle, mutta Vuoksen
suunnan muututtua joen toinen haara kuivui
Herran kukkaro vielä puolivalmiina. Nyt puroksi. Linnaa vartioi kaksi jalustalle nosse on vihitty käyttöön
tettua toisen maailmansodan aikaista panssarivaunua (JSU-152 ja JS-122). Linnan ulkomuurit ovat hyvässä kunnossa mutta sisällä
ei ole museon lisäksi kovin paljon nähtävää.
Toki siellä on kahden tykin vartioima museorakennus. Linnan yhden tornin venäläiset
ovat korjanneet muuhun linnaan sopimattomalla tyylillä. Illalla majoituimme Vuoksen
varrella Kiviniemeen uutuuttaan hohtavaan
ja tasokkaaseen lomakylään. Se on melko
syrjässä päätiestä mutta parvekkeelliset huoneet ovat isoja ja viihtyisiä. Ainoana riesana
olivat hyttyset ja linja-autolla ahdas parkkiJSU-152 vartioi Käkisalmen linnan paikka.
Kolmannen matkapäivän aamuna menimparkkialuetta
me Taipaleenjoen suulle Metsäpirtin puolelle, koska Taipaleen puoleinen tie on huonossa kunnossa. Vuolaan virran toisella rannalla
olivat talvisodan suomalaiset asemat. Ne ovat
jääneet osittain huvila-asutuksen ja yksityisen
lentokentän alle. Näin on käynyt mm. elokuvassa Talvisota tutuksi tulleelle ”Niittykasematille”.
Seuraava kohde olivat Äyräpään kirkon
rauniot ja nurmolaisten talvisodan tappotanner. Maaliskuun 5. p:nä kirkonmäelle
tehdyssä hyökkäyksessä kaatui 44 Kevytosasto 8 Nurmon eskadroonan sotilasta, mm.
eskadroonan päällikkö luutnantti Olavi
Keskiaikainen katu Viipurissa
Peltola. Äyräpään harju oli talvi- ja jatkosodassa hurjien taistelujen näyttämönä. Sinne
ja Vuosalmen puolelle kaatui noin 100 000
suomalaista ja venäläistä. Äyräpään kirkon
raunion eteen Vuoksen rantaan nousee hotelli, ja siksi ennen niin surkea tie oli parannettu
loistokuntoon. Hotellin työmaa oli aidattu
mutta varsinainen rakentaminen ei ollut vielä
alkanut. Tiettävästi hautausmaa ja kirkkomäki muistomerkkeineen säästyvät, ja voimme
jatkossakin käydä kirkonmäellä kunnioittamassa sankarivainajiamme.
Päivän viimeinen kohde oli Siiranmäki,
Herran Kukkaron kirkkosali, joka nyt on jonne ajetaan venäläisten rakentamaa betonista ohjustietä pitkin. Kesällä tien varren
valmis ja kirkkokäytössä
Retki 3.-7.6.2013. Lähtö Kauhavalta klo
18.00. Ilmoittautuminen Eero Paavola, Tanskantie 6, 62200 Kauhava; puh.
0400-925196; s-posti eero.paavola@kauhava.fi. Kaikki asiapaperit viimeistään
30.4.2013.

Kiviniemen koski, joka syntyi 1800-lu- Ruskealan marmorikaivos. Sinne voi Retkeläiset Taipaleenjoella Metsäpirtin
vulla kun kannas puhkaistiin ja vedet mennä kävelemään polulle tai kanootilla puolella. Taustalla ranta, jolla sijaitsivat
syöksyivät alla olevaan Suvantoon. Kä- luoliin
suomalaisten asemat Talvisodassa
kisalmen kohdalla ollut laskujoki kuivui osittain tämän takia. Nyt koski on
suosittu koskimelojien harjoittelupaikka.
Kosken rannalla on asutusta, lomakyliä ja
kauppoja. Taustalla on rautatiesilta
aukiot ovat täynnä valtavia ukonputkia, eikä
maastoon ole asiaa. Jatkosodassa mäki oli
lujasti linnoitettu ja kuului ns. VT-linjaan.
Taisteluosasto Ehrnrooth puolusti Siiranmäkeä 13.-16.7.1944. Taisteluosasto (JR7)
kesti venäläisten panssareiden rynnäköt ja
perääntyi vasta, kun läpimurto Kuuterselässä
teki asemien puolustamisen mahdottomaksi.
Taistelujen muistomerkillä joimme maljan
mainiota Sovietskoye-shampanjaa Siiranmäen taistelijoiden kunniaksi. Yön nukuimme
rivitalomökeissä Valkjärven toisessa hiihtokeskuksessa.
Neljäntenä päivänä ajoimme Mannerheimlinjan läpi Summan kohdalla. Talvisodassa
venäläiset mursivat täällä linjan helmikuussa
1940. Tien varressa on vielä betonibunkkerin
rauniot. Seuraava kohde oli Perkjärvi. Tien
risteyksessä oli jalustalle nostettu T-80 panssarivaunu ja alueella oli edelleen sotilaallista
toimintaa kuten Suomen vallan aikana. Panssarivaunuja Venäjällä riittää muistomerkeiksi
sillä 1939-45 valmistettiin noin 100 000
panssarivaunua ja uudemmat päälle.
Viimeinen yö nukuttiin Viipurissa aseman
vieressä olevassa Viking-hotellissa. Lähtöpäivän aamuna käveltiin vielä paikallisoppaan
johdattamana Viipurin keskustan läpi ja
saimme tuhdin paketin Viipurin historiaa.
Viipurin linna on entisöity ja avattu yleisölle
vuosikausien työn jälkeen. Linnaan ei kuitenkaan päästy, koska se ei ollut avoinna näin
varhain. Tuliaiset ostettiin Viipurin laidalta
Karuselli-ostoskeskuksesta ja raja ylitettiin
ennätysvauhdilla. Venäjän tulli on uudenaikaistunut, ja harvemmin joutuu jonottamaan tuntikausia, kuten vielä 1990-luvulla
ja 2000-luvun alussa oli tapana.

Sortavalan poikakoulu, joka muutti Sei- Taipaleenjoki ja takan näkyy huvilaasutusta
näjoelle

Sortavalan sankarihautausmaa nykyasus- Äyräpään hotellityömaa. Kirkko ja suosaan. Suomalaisten pystyttämä risti muis- malaisten muistomerkki jäävät vasemtuttaa hautausmaasta
malle. Työmaan takana rinne viettää
Vuokseen
Venäjän matkat ovat kasvattavia. Venäjälle on aina mukava mennä mutta vielä
mukavampi sieltä on tulla. Matkan jälkeen
huomaa, miten hyvä maa Suomi on asua.
Näitä retkiä voi suositella historian opettajille, koska näin pääsee paikan päällä mukaan
elämään ja kokemaan historiaa. Tulevana
kesänä, 3.-7.6. mennään jälleen Venäjälle
"kasvamaan". Nyt kierretään Laatokka: yksi
yö Pitkärannassa, toinen Syvärin luostarissa
ja kaksi yötä Pietarissa. Tervetuloa mukaan
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kaikki asiasta kiinnostuneet. Ottakaa yhteyttä minuun, jos Venäjä ja Pietari kiinnostavat.
Matkan hinta on puolihoidolla noin 570€.
Matkaterveisin
Eero Paavola, historian opettaja, Kauhava
eero.paavola@kauhava.fi
0400-925196
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Ensimmäinen askel hyvinvointiin
Ensimmäinen askel – hyvinvointijaksoilta elämyksiä ja
liikunnaniloa

P

alkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry lanseerasi keväällä 2012 1.askel-hyvinvointijaksot, joita järjestetään ryhmämuotoisena ohjattuna toimintana työikäisille aikuisille
sekä heidän perheilleen. Jaksoja toteutetaan ympäri Suomen lähes 30 eri kohteessa.
Tukea ja kannustusta parempaan arkeen
Aikuisten jaksoja on tarjolla erilaisilla painotuksilla: 1.askel LIIKKUMAAN! Liikunnan iloa
etsimässä, 1.askel PAINONHALLINTA – tukea
muutokseen sekä 1.askel MIEHILLE – miesten
omat jaksot.
Jaksot ovat yhdessäoloa ja eri liikuntalajien
kokeilua ohjatusti. Kunkin jakson alussa tehdään helpot ja kattavat kuntotestit nykykunnon
kartoittamiseksi. Kohteiden asiantunteva henkilöstö kannustaa ja ryhmän tsemppi auttaa kunkin omassa elämänmuutostarpeessa. Tavoitteena
on, että jaksoilta löytyy kotiin viemisiksi intoa
edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.
Aikuisten 1.askel-hyvinvointijaksot koostuvat 5 vuorokauden pääjaksosta sekä myöhemmin
toteutettavasta 2 vuorokauden seurantajaksosta.
Molemmat jaksot toteutetaan samassa kohteessa.
Jaksolle osallistumisesta maksetaan vain omavastuuosuus sekä matkat kohteeseen. Omavastuuhinnat sisältäen täysihoidon ja 5 vrk:n ohjelman
yhden hengen huoneessa: 150 €/5 vrk/aik. ja 2
vrk:n seurantajakso: 60 €/ 2 vrk/aik.

Perheiden jaksot
1.askel-hyvinvointijaksot lapsiperheille ovat
ryhmämuotoista, liikuntapainotteista ja virikkeellistä toimintaa. Päivien aikana tavoitellaan
aikuisten ja lasten yhteisiä elämyksiä sekä uusia

kokemuksia luonnossa liikkumalla ja erilaisia
liikuntalajeja, pelejä ja leikkejä kokeilemalla. Tavoitteena on hektisen arjen vastapainoksi saada
vireyttä yhdessä tekemisestä. Kotiin viemisiksi
saadaan mukavia muistoja!
Perhejaksot ovat 5 vuorokauden mittaisia
jaksoja. Jaksolle osallistumisesta maksetaan vain
omavastuuosuus sekä matkat kohteeseen. Omavastuuhinnat sisältäen ohjelman, perhemajoituksen ja täysihoidon: aikuiset: 125 €/ 5 vrk,
lapset 6-16 v: 75 €/5 vrk, alle 6-vuotiaat lapset: maksutta

Kuinka jaksoille haetaan
Jaksoille haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.pht.fi. Sähköisestä hakujärjestelmästä löytyy myös tarkempaa lisätietoa ohjelmien sisällöstä, kohteista ja hakuajankohdista.
Hakuja jaksoille on jatkuvasti meneillään. Raha-automaattiyhdistys tukee 1.askel toimintaa.
Lisätietoja jaksoista: http://www.pht.fi/1askel-jaksot/
Lisätietoja hakemisesta: http://www.pht.fi/1askel-jaksot/hakeminen/
Teksti: Vuokko Koistila

PHT pähkinänkuoressa
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry tukee työikäisten terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä 1.askel-hyvinvointijaksoja noin 30 kohteessa ympäri Suomen.
PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö, jonka palkansaajalomajärjestöt:
A-lomat, SAL- lomat ja T-lomat perustivat vuonna 2011. Toiminta aloitettiin 1.1.2012. PHT ry
on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsenjärjestö. RAY rahoittaa PHT:n 1.askel-toimintaa.
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BU=Budolajit
GO= Golf
KEIL=Keilailu
JO=Jooga


JU=Jumppa
JUO=Juoksu
PIL=Pilates
KII=Kiipeily


KÄ=Kävely
RA=Ratsastus
SB=Salibandy
KS=Kuntosali

OLLNXQWDVXRULWXVWHQ\KWHHQODVNHWWXDLNDBBBBBBBBBBB
PYÖ=Pyöräily
SU=Suunnistus
TAN=Tanssi
LE=Lentopallo

SP=Sulkapallo
HI=Hiihto
TEN=Tennis
SKI=Lasketelu

KO=Koripallo
MP=muut pallopelit
UI=Uinti
SQ=Squash

M= jokin muu laji
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OAJ Pohjanmaa/Österbotten
Yhteystiedot 2013

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@vaasa.fi

Raija Berglund
varapuheenjohtaja

Salmikatu 27-29
65200 Vaasa

0400 267 385
raija.berglund@uwasa.fi

Antti Ylinen
varapuheenjohtaja

Ritolantie 428
60720 Tuomikylä

040 868 0845
antti.ylinen@sedu.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.fi

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@korsholm.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
Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri
Tuula Ala-Lantela
koulutussihteeri
Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.
Taina Saikkonen
taloudenhoitaja
Johanna Olsson
nettivastaava
Jaana Talja
liikuntavastaava
Valtuutetut:
Olli Autio
Etelä-Pohjanmaan vp
Pia Berg
FSL
Inger Damlin
FSL
Minna Herttua-Niemi
LTOL
Jarmo Juupaluoma
Etelä-Pohjanmaan vp
Monika Koivumäki
LTOL
Virpi Niemelä
Keski-Pohjanmaan vp
Kari Nieminen
Etelä-Pohjanmaan vp
Ann-Sofi Röj-Lindberg
FSL
Matti Sippola
Etelä-Pohjanmaan vp
Jaakko Syrjänen
Etelä-Pohjanmaan vp
Sonja Westerlund
FSL
Susanne Wickström
LTOL
OAJ:n hallitus:
Matti Sippola

kts. edellä
Länsitie 2
63500 Lehtimäki
Länsirannantie 428 C
62620 Ala-Seppä
kts. edellä

040 559 4033
lassema@suomi24.fi
050 540 9522
tuula.alantela@gmail.com

Rantakatu 3 b A 1
65100 Vaasa
Puolukkatie 26
65320 Vaasa
Ilveksentie 8
61800 Kauhajoki

050 533 9949
taina.saikkonen@netikka.fi
040 510 0717
johanna.olsson@vaasa.fi
045 315 5885
jaana.talja@kauhajoki.fi

Hovioikeudenp. 2 C
65100 Vaasa
Västerviksv. 26
64200 Närpes
Låtnevägen 186
66600 Vörå
Hämeenlinnank. 8 H 63
65350 Vaasa
Pikkukotamäki 4
65380 Vaasa
Erkinlaakso 19 B
65410 Sundom
Seikkulantie 33
68230 Lohtaja
Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki
Myrgrundsvägen 442
65410 Sundom
Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki
Martantie 2
61800 Kauhajoki
Brannskogsgatan 2
68600 Jakobstad

olli.autio@vaasa.fi
050 344 6744
piam@narpes.fi
inger.damlin@vaasa.fi
040 755 2907
minna.herttua-niemi@vaasa.fi
050 355 3056
jarmo.juupaluoma@vaasa.fi
monika.koivumaki@vaasa.fi
443493366
virpi.niemela@edu.kokola.fi
040 577 9984
kari.nieminen@seinajoki.fi
050 599 7724
aroj@abo.fi
040 755 2615
matti.sippola@edu.seinajoki.fi
050 354 9175
jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi
050 590 4857
sonja.westerlund@pedersore.fi
044 780 9153
susanne.wickstrom@kokkola.fi

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

.fi

janmaa

ajpoh
www.o
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