Kuntokortti
Opettaja:_____________________________________________________________________
Osoite:_______________________________________________________________________
Puhelin: ___________________________ OAJ:n jäsenkortin numero:_____________________
Merkitse kuntokorttiin viikkojen 12-21 liikuntasuoritukset ja niihin käytetty aika. Minimiaika on
30 min/päivä. Laske lopuksi liikuntasuoritusten kokonaisaika.
Palauta kuntokortti 31.5.2014 mennessä liikuntavastaava Jaana Taljalle osoitteeseen Ilveksentie 8
61800 Kauhajoki, niin osallistut neljän 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan Seinäjoen Super
sporttiin tai Kokkolan Kesporttiin. Arvonta suoritetaan 2.6.2014 ja voittajille ilmoitetaan henkilö
kohtaisesti. Innokkaimpien liikkujien nimet julkaistaan Pohjanmaan opettaja -lehdessä syksyllä.
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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

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

Vain jatkuva
ponnistelu tuo
tulosta
OAJ

juhli monivaiheisesti 40vuo
tista taivaltaan menneen syksyn aikana. Hyvin ilahduttavaa oli nähdä ja kuulla, että niin
moni rivijäsen osallistui eri puolilla
Suomea toteutettuihin tapahtumiin.
Samoin oli todella hienoa, että tilaisuuksissa oli selvästi mukana koko
opetusalan kirjo. Yhdessä juhlivat
niin peruskoulujen, lukioiden, varhaiskasvatuksen, yliopistojen kuin
koko laajan ammatillisen koulutuksen kentänkin opettajat. Mukana olivat luonnollisesti rehtorit, sivistystoimenjohtajat, päiväkotien johtajat
ja myös ammatillisen koulutuksen erilaisissa esimiestehtävissä olevat.
Yhdessä tekemällä syntyvät vaikuttavuus ja
voima, jotka vastuullisella ja rakentavalla järjestöllämme on ollut ja on. Nimenomaan paikallisja aluetasolla vahvistuva, opettajaryhmät ylittävä
ja lokeroitumaton yhteistyö tuo jatkossa meille
tärkeitä edunvalvonnan tuloksia.
On tärkeää muistaa, että opettajuus yhdistää koko ammattikuntaamme. Sen sieluna on
oppimisen ja hyvän elämän edistäminen. Tulee
kuitenkin muistaa, että opettajuuden sisällä on
myös eroja. Pedagogiikassa on otettava huomioon koulutuksen tavoite ja kohderyhmä. Olemme heterogeeninen joukko mutta samalla myös
varsin monimuotoinen ammattikunta.
Tämän vuoden aikana tehdään valtakunnassa valtava määrä koulutuspoliittisesti kauaskantoisia ratkaisuja. Vaarana on, että ratkaisuja
tehdään ja arvioidaan nykyajassa ja lyhyellä aikajänteellä. Kuitenkin varhaiskasvatuslain uudistaminen tai uudistamattomuus, lukion tavoitteet
ja tuntijako, ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus, ammattikorkeakoulujen
yhtiöittäminen ja niitä koskeva lainsäädäntö jne.
vaikuttavat vuosikymmenten päähän. Itse asiassa
näiden kaikkien vaikutus alkaa pääasiassa vasta
vuosien kuluttua. Silloin yhteiskunta todennäköisesti on jo jossain määrin toisenlainen ja toivottavasti taloustilanne on nykyistä parempi.
Keskitetty työllisyys- ja kasvusopimus takaa

Idoga kraft
ansträngningar
ger resultat
OAJ

firade sitt 40-årsjubileum
under hösten. Det var
glädjande att både se och höra att så
många lärare deltog i de tillställningar
som ordnades runt om i landet. Synnerligen glädjande är att hela undervisningssektorn var representerad vid
festligheterna. Lärare inom grundskolan, gymnasiet, småbarnsfostran,
universiteten och yrkesutbildningen
firade alla tillsammans. Givetvis var
också rektorer, bildningsdirektörer, daghemsföreståndare och personer i chefsställning inom
yrkesutbildningen med.
Gemensamt agerande ger den slagkraft och
styrka som vår organisation har och har haft. Ett
allt starkare samarbete mellan de olika lärargrupperna på lokal och regional nivå ger i fortsättningen viktiga intressebevakningsresultat.
Det är viktigt att komma ihåg att själva lärarskapet som främjar inlärning och ett gott liv,
förenar hela vår yrkeskår. Men det finns också
skillnader och inom pedagogiken måste utbildningens mål och målgruppen beaktas. Vi är en
stor heterogen grupp, men samtidigt också en
väldigt mångformig yrkeskår.
I år fattas stora utbildningspolitiska beslut
som sträcker sig långt in i framtiden. Risken är
att beslut fattas med tanke på nuläget och med
för kort tidsperspektiv. Ändå har bland annat reformen av lagen om småbarnsfostran, gymnasiets
mål och timfördelning, reformen av examenssystemet inom yrkesutbildningen, bolagiseringen
av yrkeshögskolorna och den anslutande lagstiftningen verkningar tiotals år framöver. I själva
verket börjar effekterna märkas först efter flera
år. Då ser samhället redan antagligen lite annorlunda ut och förhoppningsvis är det ekonomiska
läget bättre än idag.
Det centrala sysselsättnings- och tillväxtavtalet tryggar arbetsfreden i år och nästa år. Flera arbetsgrupper är i gång med att utveckla arbetsförhållandena och lönebestämmelserna och på flera
håll arbetar man med arbetstids- och löneförsök.
Det är bra, för framåt måste man blicka.
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työrauhan tälle ja ensi vuodelle. Useat työoloja
ja palkkausta koskevat työryhmät ovat kuitenkin
jo työskentelemässä, ja monin paikoin tehdään
työtä uudenlaisten työaika- ja palkkausmallien
kokeilemiseksi. Näin tulee ollakin. Eteenpäin
täytyy katsoa.
On kuitenkin selvää, että yhdessäkään kunnassa, joka lomauttaa tai pakottaa palkattomiin
virkavapauksiin, ei ala minkäänlaista työaikakokeilua. Lomautukset ja palkattomiin virkavapaisiin pakottaminen osoittavat sellaista piittaamattomuutta ammattilaistemme työtä kohtaan ja
työn arvostamattomuutta, ettei luottamuspohjaa
kokeilujen rakentamiselle ole. Eikä sitä ole aivan
lähivuosinakaan.
Meillä on tässä ajassa edessämme kova taistelu
koulutuksen ja kasvatuksen voimavaroista ja arvostuksesta. Vaikka keskeiset linjaukset tehdään
kansallisella tasolla, tehdään käytännön ratkaisut
aina paikallisesti. Kun terveys- ja sosiaalisektorin
menot muodostavat keskimäärin 53 prosenttia
kuntien menoista, on käynnissä voimavarataistelu erityisesti sote-sektorin ja koulutuksen välillä.
Kun kuntapäättäjistä noin 70 prosenttia on
yli 55-vuotiaita, joilla ei siis ole omakohtaista
kokemusta edes peruskoulusta tai enää peruskouluikäisiä lapsia, on monilla heistä varsin kaukainen kuva siitä, millaista koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arki todellisuudessa on. Jokaisen
toimialallamme työskentelevän velvollisuutena
on esimerkein konkretisoida sitä maailmaa, jossa
työtämme teemme. Se auttaa päättäjiä ymmärtämään myös resurssiratkaisujen merkityksen.
Edunvalvontatyö ei ole pelkästään valittujen
edushenkilöiden tai toimistossa työssä olevien
tehtävä. Sitä paremman tuloksen saamme, mitä
laajemmin jokainen rivijäsenkin on siinä mukana. Yhdessä olemme enemmän.
Hyvää loppukevättä ja voimia tärkeisiin tehtäviinne niin työssänne kuin järjestötoiminnassa!

En sak är dock klar – vi påbörjar inte några
som helst arbetstidsförsök i en kommun som
permitterar eller påtvingar oavlönade tjänstledigheter. Permittering och påtvingade oavlönade
tjänstledigheter visar på sådan likgiltighet för vår
yrkeskår och lärarnas arbete, att det inte finns
något förtroende kvar för att påbörja dylika försök. Och förtroendet återvänder inte på flera år.
Vi har framför oss en hård kamp om resurser
för och uppskattning av utbildning och fostran.
De centrala linjedragningarna görs på det nationella planet, men de praktiska tillämpningarna
görs på det lokala planet. Ca 53 procent av kommunernas utgifter går till social- och hälsovårdssektorn vilket innebär att kampen om resurserna
främst utkämpas mellan social- och hälsovårdssektorn och undervisningssektorn.
Omkring 70 procent av de kommunala beslutsfattarna är över 55 år och har således inte
egna erfarenheter av grundskolan och inte heller
längre barn i grundskolan. Många har alltså en
oklar bild av vad vardagen inom utbildning och
fostran i själva verket är. Alla som arbetar i vår
bransch bör känna sig manade att genom exempel konkretisera den värld som utgör vår vardag.
Det hjälper beslutsfattarna att förstå betydelsen
av de resursbeslut som tas.
Intressebevakning är allas vår sak och inte
bara förtroendevaldas eller kanslipersonalens. Ju
flera medlemmar som är med, desto bättre resultat når vi. Tillsammans är vi mer.
En trevlig vår och krafter till era viktiga uppgifter i arbetet och i organisationsverksamheten!
Olli Luukkainen
Ordförande

Olli Luukkainen
Puheenjohtaja

Toimituskunta:
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi
040 559 4033
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Uutisia
seuratessa
K

irjoittelen tätä juttua hiihtolomaviikolla. Olen ollut viisi viikkoa
kotona toipumassa jalkaleikkauksesta. Aika on tullut välillä todella pitkäksi. Päivät ovat kuluneet lähinnä
tiedotusvälineitä seuraamalla ja kirjoja lukemalla.
Tiedotusvälineistä välittyvä kuva
kansakunnan tilasta on ristiriitainen.
Esimerkiksi kansanedustajien suurimman huomion tuntuu saavan sukupuolineutraalin avioliittolain käsittely. Siitä
kaikilla on jokin mielipide.
Suurissa kysymyksissä, kuten verotuksessa,
kuntien valtionavuissa tai valtiontalouden tasapainottamisessa, mennään perinteisen hallitus–
oppositio-jaon mukaan. Kansanedustajat eivät
tuo esiin omia kantojaan, tai heillä ei niitä ole.
He toistelevat puolueensa linjaa ja näkemyksiä.
Tulee mieleen vanha hokema, jonka mukaan
kunnanvaltuustossa budjetti siunataan suuremmitta puheitta, mutta koiraverosta kyllä jaksetaan väitellä.
Talousuutiset ovat pääsääntöisesti negatiivisia: irtisanomisia, lomautuksia ja YT-neuvotteluja sekä yrityksissä mutta myös monissa kunnissa. Aivan liian usein uutisoinnissa on syyttävä
sävy, joka kohdistuu palkansaajiin ylipäätään ja
erityisesti julkisen sektorin työntekijöihin. Ikään
kuin vuodesta 2008 jatkunut laskusuhdanne
olisi julkisen sektorin opettajien, lastentarhanopettajien, sairaanhoitajien ym. työntekijöiden
syytä. Tähän seikkaan kiinnitti huomiota myös
puheenjohtajamme Olli Luukkainen kirjoituksessaan Opettaja-lehdessä.
Meille 1990-luvun laman kokeneille ilmiö on
tuttu. Silloin mielipidepalstat täyttyivät julkisen
sektorin vastaisesta kirjoittelusta. Erityisesti hyökättiin opettajia vastaan ja vaadittiin, että heidät
lomautettaisiin kesäisin. Onneksi työtuomioistuin päätti, etteivät tällaiset lomautukset ole laillisia. Opettajilla on vuosityöaika, joka jakautuu
lukukausien aikaiseen opetukseen ja muuhun
työhön sekä opetuksettomiin jaksoihin.
Tällä kertaa verovaroin ylläpidettyä julkista

Aktuella
tankar
D

enna kolumn skriver jag under sportlovsveckan. Jag har
tillbringat de senaste fem veckorna
hemma efter en benoperation. Tiden
har stundvis blivit mycket lång. Dagarna har jag främst tillbringat med
att följa med media och läsa böcker.
Media förmedlar en motstridig
bild av nationens tillstånd. Till exempel riksdagsledamöterna verkar
ägna mest uppmärksamhet åt behandlingen av den könsneutrala äktenskapslagen. Den har alla en uppfattning om.
I de stora frågorna som berör till exempel
beskattning, kommunernas statsbidrag och balansering av den statliga ekonomin följer man
den traditionella indelningen i regering och opposition. Riksdagsledamöterna för inte fram sina
egna ståndpunkter eller så saknar de sådana. De
upprepar sitt partis linje och perspektiv. Det här
påminner om den gamla sanningen att budgeten snabbt får kommunfullmäktiges välsignelse,
men hundskatten orkar man nog debattera.
Nyheterna om ekonomin är i regel negativa:
det är uppsägningar, permitteringar och samarbetsförhandlingar både bland företag och även
i många kommuner. I nyheterna förekommer
alltför ofta en anklagande ton som riktar sig
mot löntagarna i allmänhet och i synnerhet mot
dem som arbetar inom den offentliga sektorn.
Det är precis som om den lågkonjunktur som
fortsatt ända sedan år 2008 skulle vara lärarnas,
barnträdgårdslärarnas, sjukskötarnas och andra
anställdas fel. Även vår ordförande Olli Luukkainen noterade samma sak i sin kolumn i tidningen Opettaja.
För oss som upplevt lågkonjunkturen på
1990-talet är fenomenet välbekant. Då fylldes
insändarspalterna av kritik mot den offentliga
sektorn. Speciellt lärarna var mål för dessa angreppl och man krävde att de skulle permitteras
på somrarna. Lyckligtvis beslöt arbetsdomstolen
att sådana permitteringar inte är lagliga. Lärarna har årsarbetstid som fördelas mellan under
visning och annat arbete under terminerna samt
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sektoria ovat morkanneet monet suurten yritysten johtajat. Samat johtajat ovat kuitenkin hiljaa, kun verovaroista jaetaan tukea yritystoimintaan. Kun otetaan huomioon pelkästään valtion
ja kuntien suorat tuet yrityksille, investointituki
yms., puhutaan sadoista miljoonista euroista.
Valtion ja kuntien tehtävä on tietenkin edistää elinkeinotoimintaa, mutta on markkinatalouden perusideologian vastaista jakaa vastikkeetonta rahaa yrityksille. Markkinataloushan
lähtee siitä ajatuksesta, että julkinen sektori luo
puitteet lainsäädännöllä yrityksille, jotka sitten
pärjäävät omillaan. Sen sijaan veroilla ylläpidetään lakisääteisiä palveluja, kuten kouluja, päiväkoteja ja terveyskeskuksia.
Suomea pidetään yhden totuuden yhteiskuntana. Nyt se totuus tuntuu olevan sellainen, että
pöhöttynyttä julkista sektoria pitää pienentää.
Suomennettuna se tarkoittaa valtion ja kuntien
työpaikkojen vähentämistä. Yhdistetään kuntia,
lakkautetaan varuskuntia, laitetaan koulujen
ovia säppiin, vähennetään terveys- ja vanhuspalveluja.
Vaikeassa taloustilanteessa on tietenkin pakko
tarkastella kriittisesti julkisen sektorin toimintaa,
mutta muutaman tuhannen työpaikan loppuminen kunnissa ja valtiolla ei ratkaise Suomen talousongelmia. Tuntuu siltä, että julkinen sektori
halutaan leimata syylliseksi laskusuhdanteeseen,
vaikka syyt ovat osin kansainvälisiä ja osin suomalaisesta elinkeinorakenteesta johtuvia.
Laskusuhdanteesta päästään vain, jos uskotaan tulevaisuuteen. Se tarkoittaa satsaamista
koulutukseen ja tuotekehittelyyn. Näin yksityiselle sektorille voisi syntyä uusia työpaikkoja
sekä tuotantoon että palveluihin. Yritysverotusta
on laskettu ja sovittu maltillinen palkkaratkaisu.
Ne luovat vakaat puitteet investoinneille. Pörssiyrityksetkin voisivat harkita osinkojen korottamisen sijasta voittojensa sijoittamista uusia
työpaikkoja synnyttävään toimintaan. Näin saisimme Suomen kasvu-uralle.
Toivotan aurinkoista kevättä kaikille pohjalaisille opettajille ja lastentarhanopettajille!
Ari Rousu
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

perioder utan undervisning.
Denna gång har den offentliga sektorn som
upprätthålls med skattemedel fått kritik från
ledare för stora företag. Samma ledare är dock
tysta när man delar ut stöd till företagsverksamhet ur skattemedlen. Även om man endast beaktar statens och kommunernas direkta stöd till
företag i form av till exempel investeringsstöd, så
talar man om hundratals miljoner euro.
Det är naturligtvis statens och kommunernas uppgift att främja näringsverksamhet, men
det är emot marknadsekonomins grundideologi
att dela ut gratis pengar till företag. Marknadsekonomin baserar ju sig på en tanke om att den
offentliga sektorn skapar förutsättningarna för
företag som sedan klarar sig själva. Med skatter
ska man upprätthålla lagstadgade tjänster såsom
skolor, daghem och hälsovårdscentraler.
Finland anses vara ett samhälle med en sanning. Nu verkar denna sanning vara den att den
uppblåsta offentliga sektorn måste reduceras. På
ren svenska innebär det att man ska minska antalet statliga och kommunala arbetsplatser. Man
sammanslår kommuner, lägger ner garnisoner,
låser skoldörrar och minskar hälsovårds- och äldreomsorgstjänster.
I en svår ekonomisk situation är man naturligtvis tvungen att granska den offentliga
sektorns verksamhet kritiskt, men att lägga ner
några tusen kommunala och statliga arbetsplatser löser inte Finlands ekonomiska problem. Det
känns som att man vill stämpla den offentliga
sektorn som skyldig till den ekonomiska nedgången, trots att de verkliga orsakerna är internationella och delvis också beror på den finländska
näringsstrukturen.
Recessionen blir man kvitt endast genom
att tro på framtiden. Det innebär att satsningar
på utbildning och produktutveckling. På så sätt
kan man skapa nya arbetsplatser både inom produktion och service inom den privata sektorn.
Man har sänkt företagsbeskattningen och kommit överens om en återhållsam löneuppgörelse.
Detta skapar hållbara förutsättningar för investeringar. Även börsbolagen kunde överväga att
satsa sin vinst på verksamhet som skapar nya
arbetsplatser. På så sätt kunde vi få Finland in på
en tillväxtlinje igen.
Jag önskar alla österbottniska lärare och barnträdgårdslärare en solig vår!
Ari Rousu
ordförande
OAJ Österbotten

6

Uudistuksia odotellessa
T

alouskurimus Euroopan alueella
on EU-komission tuoreimman
ennusteen mukaan kääntymässä
kasvu-uralle. Vain Suomi, Slovenia
ja Kypros eivät ole samassa vauhdissa
mukana. Suomessa hallitus on päättänyt sopeuttaa maan taloutta arviolta kolmella miljardilla eurolla. Summa jakaantuu useammalle vuodelle,
mutta sopeutus on etupainotteista.
Näin ihan lähivuosina sopeutuksen
suuruus on suurempi kuin myöhemmin.
Hallitus julkisti rakenneuudistuspaketin
29.11.2013. Siinä on määritelty, mitä sopeuttamistoimia lähivuosina on tulossa. Rakennepaketin ongelma tuntuu olevan, että sen linjausten
konkretisointi ontuu. 24.–25.3.2014 pidettävässä kehysriihessä on valmisteltavana laaja kasvuja työllisyyspaketti. Hallituksessa on kuitenkin
jonkin verran erimielisyyksiä siitä, onko laajaan
työllisyyspakettiin varaa. Tarkoituksena on kuitenkin miettiä ainakin yksittäisiä kasvuhankkeita, jos sopivia täsmäkohteita löytyy.
Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta sisältää mm. toisen asteen
koulutuksen rakenteellisen uudistamisen. Uudistuksessa toisen asteen koulutuksen järjestämisverkkoa tiivistetään olennaisesti. Yhtenä keinona käytetään prosessia, jossa lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien on haettava järjestämislupia uudelleen. Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen uudistamisen kokonaisuuteen
liittyy lukiokoulutuksen ja ammatillista perus- ja
lisäkoulutusta koskevan säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistaminen.
Uudistusta koskevan projektisuunnitelman
mukaan lukiokoulutuksen rahoitus uudistetaan
siten, että rahoitus maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Hallituksen esitys annetaan jo vuonna 2014, ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Suunnitelmien
mukaan toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat laitetaan uuteen hakuun 2015. Päätökset
tehdään vuonna 2016, ja uudet järjestämisluvat
astuvat voimaan 1.1.2017.

Varhaiskasvatuslakityöryhmä on
jättämässä pykälämuotoisen esityksen. Esitystä ei ole kuitenkaan kirjoitettu hallituksen esitysmuotoon.
Esitys luovutetaan opetusministerille
21.3.2014. Tämän jälkeen se lähtee
laajalle lausuntokierrokselle. Tämän
jälkeen lausunnosta tehdään yhteenveto ja asian poliittinen käsittely
alkaa. Tältä pohjalta valmistellaan
virkamiestyönä hallituksen esitys,
joka lähtee myös lausuntokierrokselle. Ministeriö odottaa kehysriihen ratkaisuja, jotka vaikuttavat oleellisesti valmisteltavaan hallituksen
esitykseen. Tällä hetkellä kehyksissä ei ole osoitettu rahaa varhaiskasvatuslain esityksille. Laki
valmistellaan budjettiaikataulussa. Budjettilait
annetaan eduskunnalle yleensä syyskuussa.
Opetusministeri Krista Kiuru on päättänyt
käynnistää laajapohjaisen Tulevaisuuden peruskoulu – Uuteen nousuun! -kehittämishankkeen.
Hankkeen tavoitteena on selvittää peruskoulun nykytilaa ja oppimistulosten (PISA) heikkenemisen syitä, kaventaa tyttöjen ja poikien
oppimistuloseroja sekä löytää keinoja oppilaiden kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen. Hanke toteutetaan mahdollisimman
avoimena ja vuorovaikutteisena, ja sen tuloksia
tullaan hyödyntämään laajalti peruskoulun uudistamisessa.
Kehittämishankkeessa on kaksi työryhmää:
1) osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana sekä 2) oppimismotivaatio, kouluviihtyvyys, opetusjärjestelyt ja -menetelmät. Niiden työtä koordinoi, ohjeistaa ja
kommentoi laajapohjainen ohjausryhmä.
Osana kehittämishanketta OKM järjestää
verkkopohjaisen kyselyn sekä alueellisia tilaisuuksia, jotka mahdollistavat laajan kansalaiskeskustelun tulevaisuuden peruskoulusta.
Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen
OAJ:n pedagogisen toimikunnan varapuheen
johtaja
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Politiikkaa ja pedagogiikkaa
H

yvä lukija! Tämän lehden ilmestymispäivänä joka neljäs
vuosi järjestettävät OAJ:n valtuustovaalit on käyty ja uusi valtuusto
kokoontuu vielä ennen kesää ensimmäiseen kokoukseensa. Onnittelut erityisesti OAJ Pohjanmaan
alueyhdistyksen alueelta valituiksi
tulleille ehdokkaille! Uudet valtuutetut tulevat aloittamaan työnsä
etujemme valvojina keskellä maamme historian ehkä suurinta rakennemuutosta.
Hallituksen pyrkimys paikata maamme julkisen talouden kestävyysvajetta tulee pysyvästi
muuttamaan koulutuksen rakenteita ja samalla
myös opetushenkilöstön asemaa koulutusasteesta riippumatta. Yritysmaailmasta tuttua kustannustehokkuutta pyritään yhä enenevässä määrin
soveltamaan myös maamme koululaitokseen sen
kaikilla asteilla. Tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa koulutuskustannuksista entistä pienempi osuus maksetaan valtion kassasta. Samalla
yritysten ja muun yksityisen sektorin rahoitusvastuu koulutuskustannuksista lisääntyy. Korkea- sekä keskiasteen koulutuksessa tulosvastuuta on jo nyt siirretty voimakkaasti oppilaitoksille.
Olen usein miettinyt, onko samanlainen
kehitys odotettavissa myös perusopetuksessa,
jonka järjestämisvastuu on ollut pääsääntöisesti
kunnilla. Kun yrityselämän kiinnostus osallistua
perusopetuksen kuluihin on ollut vähäinen, ovat
kunnat joutuneet turvautumaan budjetin riittävyyden takaamiseksi yritysmaailman mallin mukaisiin lomautuksiin tuotannollis-taloudellisista
syistä. Kaikille tämän lehden lukijoille lienee
selvää, että lomautukset sopivat huonosti koulumaailmaan. Valitettavan moni kunta ottaa tänäkin vuonna budjetin tasapainottamiseen tarvittaOAJ: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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vat eurot työntekijöidensä kukkarosta
ja vaarantavat samalla koulua käyvien
lastensa oikeudet opetussuunnitelman mukaiseen perusopetukseen.
Vastuu kaikille kuntalaisille tärkeistä
palveluista on kunnan jokaisella veronmaksajalla. Vain veroprosenttia
nostamalla tarvittavat säästöt kuntien
palvelutuotannossa voidaan kohdentaa oikein.
Suomen
PISA-koordinaattori
Jouni Välijärvi esitteli tammikuussa Seinäjoella
järjestetyillä opettajien koulutus-ja kulttuuripäivillä joulukuussa 2013 julkaistun tuoreimman
PISA-tutkimuksen tuloksia. Sen mukaan peruskoulun päättävien nuorten tietotaso on heikentynyt. Suomi oli yhteispisteissä edelleen Euroopan paras maa, mutta pudotus vuoden 2009
tutkimuksen kärkipaikalta on selkeä. Erityisesti
poikien lukutaito ja kiinnostus koulunkäyntiin
ovat heikentymässä. OAJ:n puheenjohtaja Olli
Luukkainen näkee yhtenä syynä huonoihin PISA-tuloksiin koulutukseen kohdistetut säästötoimet.
Luukkaisen arvio pitää varmasti paikkansa.
Voimmeko olettaa oppilaiden arvostavan koulua
sellaisissa kunnissa, joissa päättäjät lomautuspäätöksillään antavat vaikutelman siitä, ettei koulu
ole tärkeä asia ja sen toiminta voidaan yleisen
edun nimissä rampauttaa jopa kokonaiseksi lukuvuodeksi.
Hyvää pääsiäistä ja mukavaa kesälomien odotusta kaikille lukijoille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

nmaa.fi

w

pohja
ww.oaj

Koulutuksella uutta verta
edunvalvontaan
P

aikallisyhdistyksen
merkitys
OAJ:n portaissa kasvaa koko
ajan. Edunvalvonnasta puhutaan yhä
painokkaammin. Jokaisen paikallisyhdistykseen kaivataan siis osaamista.
Mistä saataisiin paikalliseen edunvalvontaan sellainen ammatillinen ote,
että työnantajakin ottaisi vakavasti?
OAJ Pohjanmaan koulutustarjonta pyrkii vastaamaan tähän
huutoon tarjoamalla monipuolista
koulutusta paikallisille osaajille sekä houkuttelemalla mukaan uusia innokkaita osaajia. Tämän
vuoden toimintasuunnitelmassa pääpaino on
koulutuksen osalta edelleen edunvalvonnallisen
osaamisen kehittämisessä ja paikallisyhdistysten tukemisessa. Toimiva paikallisyhdistys on
avainasemassa paikallisten asioiden eteenpäin
viemisessä. Jokaisen paikallisyhdistyksen pitäisi
pitää huoli siitä, että sen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhteysopettaja käyvät
tarjotuissa koulutuksissa ja että heillä on ajankohtaiset tiedot. Pääluottamusmies ja opettajien luottamusmies tarvitsevat hyvät eväät vastata
paikallisiin haasteisiin. Meidän opettajina pitäisi
uskoa kouluttautumisen voimaan ja varmistaa
oma edunvalvontamme riittävällä kouluttautumisella!
Paikallisyhdistykset ovat avainasemassa myös
tiedon välityksessä. Jokaisessa paikallisyhdistyksessä sähköpostien tulisi liikkua liukkaasti. Koulutuksiin ilmoittautumisissa paikallisyhdistysten
hitaus on estänyt jäsenten pääsyn koulutuksiin.
Tieto on jäänyt menemättä eteenpäin. Se on harmillista, sillä OAJ Pohjanmaan koulutukset on
tarkoitettu kaikille alueemme jäsenille.
Toinen painopistealue tälle vuodelle OAJ
Pohjanmaan koulutusohjelmassa on uusien toimijoiden kouluttaminen paikallisiksi ja alueellisiksi osaajiksi. Tämä toteutetaan siten, että eri
koulutusten yhteydessä annetaan tietoiskuina
perustietoa ja rohkaistaan tulemaan mukaan ammattiyhdistystoimintaan. OAJ Pohjanmaa toteuttaa myös erillisen Minustako tulevaisuuden
toimija? -koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on valmentaa uusia aktiiveja paikalli-

seen ja alueelliseen edunvalvontaan.
Tuleeko koulutuskokonaisuudesta
uusia henkilöitä paikalliseen ja alueelliseen toimintaan jää nähtäväksi,
mutta alku on ainakin loistava!
OAJ Pohjanmaa kehittää koulutusten sisältöjä ja menetelmiä sekä
pyrkii tuomaan koulutuksiin perusluennoimisen rinnalle osallistavaa
otetta erilaisten keskusteluiden ja
ryhmätehtävien muodossa. Tällainen
uudistaminen vaatii osallistujilta rohkeutta ja
avointa mieltä; näistä kumpaakin kyllä varmasti
löytyy kaikilta opettajilta. Koulutuksista pyritään myös muokkaamaan mahdollisimman laajalle osallistujajoukolle sopivia erilaisin aihein,
kouluttajin ja ryhmittelyin. Näin voimme koota
suuremman joukon alueemme opettajia, verkostoitua ja oppia toinen toisiltamme.
OAJ Pohjanmaa seuraa myös OAJ:n Alueellisen edunvalvonnan työryhmän loppuraportissa
esille tulevia linjauksia ja toteuttaa koulutuksensa niiden suuntaisesti. Loppuraportti on käsissämme keväällä, ja siinä OAJ linjaa sitä, mitä
OAJ odottaa paikallisyhdistyksiltä ja millaisen
roolin alueyhdistys saa.
Koulutustilaisuudet ovat osa opettajan hyvinvointia ja lisäävät jokaisen jäsenen osallisuutta alueyhdistyksessä. Koulutustilaisuuksiin
tuodaan mukaan ammattiyhdistysasian lisäksi
kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja. Koulutusten
anti on siis kokonaisvaltaista, ja paljon on myös
kiinni siitä, miten kukin heittäytyy mukaan toimintaan ja keskusteluihin. Seuraa siis OAJ Pohjanmaan nettisivuja, ilmoittaudu koulutuksiin ja
tule hakemaan uutta ”verta”!
Tuula Ala-Lantela,
OAJ Pohjanmaan koulutussihteeri
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Lastentarhanopettajat
odottavat uutta ja nykyaikaista
VARHAISKASVATUSLAKIA!

LTOL:n puhj. Anne Liimola lakityöryhmän jäsenenä kertomassa lain valmistelusta lastentarhanopettajien
lakiseminaarissa 7.2.2014

V

anha päivähoitolaki on vuodelta 1973 ja se
on yhtä vanha kuin 41-vuotias järjestömmekin. Päiväkotiväki odottaa mielenkiinnolla
ja hieman sekavinkin tuntein, mitä uusi laki tuo
tullessaan. Pahin pelko on, että laki uusitaan
muuttamatta juuri lainkaan sen sisältöä, joka on
auttamatta vanhentunut vuosien saatossa. Varhaiskasvatuslain työryhmä on kokoontunut vähän yli vuoden ajan, ja se sai työnsä päätökseen
maaliskuun alussa. Raportti julkaistaan lausuntokierroksia varten 21.3. Tavoitteena on saada
laki eduskuntakäsittelyyn vielä tämän vuoden
aikana.
Suuri epäkohta on tällä hetkellä se, että laki
säätelee kyllä aikuisten ja lasten suhdeluvun tarkasti, mutta lapsiryhmien koolle ei ole säädetty
ylärajaa. Näin aikuisia lisäämällä voidaan kunnissa tällä hetkellä muodostaa jopa 25–28 lapsen
ryhmiä. Lapsiryhmien koko on säädettävä sitovaksi. Suuret ryhmät ovat stressitekijä sekä lap10

sille että aikuisille. Suuri ryhmäkoko aiheuttaa
suuria haasteita päivittäiselle vuorovaikutukselle
jokaisen lapsen kanssa. Lapsiryhmän koon tulee
määräytyä enintään kolmen kelpoisuusehdot
täyttävän työntekijän mukaan huomioiden lasten ikä. Laadun takaa lapsen pysyvä ryhmä, josta
ei voi poiketa toimintavuoden aikana. Lapsella
on oltava oikeus pysyviin ystävyyssuhteisiin ja
sosiaalisten taitojen kehittämiseen turvallisessa
ja pysyvässä sekä rauhallisessa lapsiryhmässä.
Lain tulee taata JOKAISEN LAPSEN OIKEUS pedagogiseen, monipuoliseen ja laadukkaaseen VARHAISKASVATUKSEEN ja päivähoitoon. Varhaiskasvatus on tavoitteellista,
suunnitelmallista ja pedagogista toimintaa, josta
vastaavat pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat. Varhaiskasvatus sisältää:
* musiikkia, kuvataidetta, draamaa, liikuntaa, kädentaitoja, mediakasvatusta
* leikkiä, elämyksiä, kokeiluja, pelaamista

* oppimaan oppimista
* matemaattisten, kielellisten ja tiedollisten
taitojen oppimista
* erilaisten taitojen harjoittelua ja tekemistä
* motivointia ja rohkaisua uusiin haasteisiin
* vuorovaikutustaitojen ja yhdessä tekemisen
taitojen harjoittelua ikätovereiden kanssa.
Laadukas varhaiskasvatus takaa koulutuksellisen tasa-arvon. Varhaiskasvatuksen piirissä lapsi saa myös kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen
tarvitsemaansa tukea ja varhainen puuttuminen
mahdollisiin oppimisvaikeuksiin on mahdollista. Lakiin tulee kirjata myös erityisen tuen antaminen alle kouluikäisille. Varhaiskasvatus on
perusta, jolle lapsen kehitys ja oppimispolku
rakentuvat. Päivähoitopalvelua järjestettäisiin tämän lisäksi perheiden tarpeen mukaan.
Jokaiseen lapsiryhmään tulisi saada KAKSI VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA.
Osaavat ja koulutetut
opettajat ovat laadun tae.
Päiväkoteihin pitää saada
nykyistä enemmän yliopistollisesti koulutettua
henkilöstöä. Lastentarhanopettajaliiton kanta on,
että tulevaisuudessa lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuusehtoina tulee
olla varhaiskasvatuksen tai
erityisvarhaiskasvatuksen
maisterintutkinto. Tietysti
kaikki tänä päivänä kelpoiset ovat edelleen päteviä
toimimaan tehtävässään.
Siksi on huolestuttavaa, että valtion rakennepoliittisessa ohjelmassa on esitetty esiopetuksen
opettajan kelpoisuuksia väljennettävän perustelemalla sitä työvoimapulalla. Tutkimusten (Esiopetuksen laatu-2012) mukaan esiopetushenkilöstöstä ei varsinaisesti ole pulaa, vaikka pätevistä
lastentarhanopettajista muuten on kyllä pulaa.
Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön
koulutustaustalla ja kelpoisuudella on suora vaikutus lasten hyvinvointiin, osaamiseen ja oppimiseen. On tutkittu, että mitä korkeampi koulutus, sitä herkempi ja sitoutuneempi opettaja on
vuorovaikutukseen lapsen kanssa.
Esiopetus ja varhaiskasvatus vaikuttavat myös
paljon puhuttuihin Pisa-tuloksiin. Vuonna 2013
julkaistussa Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa -raportissa edellytetään, että varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistumisen yhteydessä
tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä
edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusra-

kenteella tätä osaamista voidaan parhaimmillaan
tuottaa. Jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet tulisi saada joustavimmiksi, jotta esim.
työn ohella paremmin pystyisi täydentämään
kelpoisuuttaan ja saamaan alemman koulutustason opinnot hyväksi luetuiksi jatkokoulutuksessa.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen LAATU
vaihtelee kunnittain ja jopa yksiköittäin. Varhaiskasvatus tarvitsee siksi laadukkaan valtakunnallisen ohjauksen. Ei riitä, että olemme päässeet
vihdoinkin opetushallituksen alaisuuteen, vaan
sinne tulee myös palkata vahvat varhaiskasvatuksen asiantuntijat kehittämään varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatuksen tutkimustietoa on hyödynnettävä enemmän käytännön toiminnan kehittämisessä painottaen laadullista kehittämistä. Pedagogista työotetta on lisättävä kaikessa toiminnassa lähtien siitä, että jokaisessa yksikössä olisi
oma pedagogisen koulutuksen saanut johtaja, jolla
olisi ”ihmisen kokoinen”
työmäärä. Uuden lain tulisi
myös määritellä paremmin
päiväkodinjohtajan kelpoisuus ja asema.
Uuteen lakiin on toivottu kirjauksia ja ohjeistusta myös vuorohoidon
järjestämisestä sekä kaikkien eri päivähoitopalveluiden ja perhepäivähoidon
säädöksiä. Myös ohjeita
kiusaamisen
ehkäisemiseen ja puuttumiseen on
tänä päivänä syytä miettiä.
Jäämme odottamaan, mitä esitys näistä asioista
sisältää.
Varhaiskasvatuslaki meidän toivomine sisältöineen ei tietenkään ole kustannusneutraali, ja
siksi tässä taloudellisessa tilanteessa on pelkona,
että jälleen kerran raha ratkaisee lasten hyvinvoinnin kustannuksella. Nyt on aika saada varhaiskasvatus kaikkien vanhempien, opettajien ja
päättäjien huulille. Tieto varhaiskasvatusasioista
lisää alan arvostusta ja vaikuttaa palkkaukseen.
Lastentarhanopettajaliitto onkin kampanjoinut
lakiasiaa järjestämällä omia seminaareja ja päättäjätilaisuuksia sekä jakamalla tiedotteita ja huulirasvoja eri tason päättäjille. Myös meidän LTOjaostomme on kunnostautunut ja lähestynyt
ainakin suurimpien kaupunkien kuntapäättäjiä
sekä alueemme kansanedustajia. Työryhmän raporttia odotellen... Työ jatkuu!!!
OAJ:n ja LTOL:n tiedotteita lähteinä käyttäen
Monika Koivumäki
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Yliopistoluentoja
lapsille
–W

au äiti, saatko sä opettaa täällä? kysyy
10-vuotias Onni-poikani huokaisten
ihastuksesta Kokkolan Yliopistokeskuksen aulassa. Neljä vuotta nuorempi Ansa kirmaa rappusissa ja kokeilee, kaikuuko talossa. Äitinä tunnistan tutun syyllisyyden: meillä on näin hieno
maamerkki Eteläväylän varrella, mutta lapset
eivät tiedä, mitä talossa tapahtuu. Syntyy ajatus
Lasten yliopistosta.
Myin ideani kasvatustieteen professori Juha
Hakalalle ja Keskipohjanmaa-lehden silloiselle
päätoimittajalle Lassi Jaakkolalle. Kummallakin
oli edustamiensa tahojen mukainen motiivi tarjota keskipohjalaislapsille ainutlaatuisuutta. Lasten yliopisto käynnistyi Kokkolassa 2009.
Lasten yliopisto alkaa vuosittain helmikuussa
perinteikkään sanomalehtiviikon aikaan. Alakouluikäisille järjestetään kuukausittain neljä
luentoa lauantaisin klo 12–13. Tarjolla on ollut
yliopisto-osaamisen laaja kirjo: kemiaa, teknologiaa, sosiaali- ja kasvatustieteitä, geologiaa, mediakasvatusta...
Vanhemmat ovat tuoneet lapsiaan luennoille erittäin aktiivisesti, vaikka lasten vapaa-ajasta
kilpailee moni taho viikonlopun primetime-aikaan. Järjestäjille yllätys on ollut se, että luennot
ovat olleet poikkeuksetta erittäin suosittuja. Alakouluiässä aloitetut yliopistoluennot ovat varsin
mairea merkintä CV:ssä!
Luennoitsijat ovat kokeneet lasten opetuksen
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haastavaksi. Oman tieteenalan esittely lyhyesti,
konkreettisesti ja motivoivasti laittaa kokeneenkin korkeakoulutetun koville, puhumattakaan
siitä, että joutuu vastaamaan lasten osuviin kysymyksiin. Opettajina olemme joka päivä tämän
saman haasteen edessä, ja se vaatii oman osaamisensa.
Kannattaa siis kuunnella lapsia. Siellä saattaa
olla uuden idean ydin. Sen toteuttaminen vaatii ihmisiä, joilla on yhteinen motiivi ja toimiva
yhteistyö. Yliopistokeskus huolehtii luentojen
järjestämisestä ja Keskipohjanmaa-lehti niistä tiedottamisesta. Ideointi tapahtuu kahdessa syyspalaverissa, joissa on kevyt organisaatio, mutta
innovoiva ote. Idea lasten yliopistosta on levinnyt Keski-Pohjanmaalta meille mieluisasti mm.
naapurimaakuntaan.
Lasten yliopisto sukeltaa tänä keväänä oopperalauluun, arkeologiaan, johtamiseen ja lintubongaukseen. Kiinnostuitko? Valitettavasti edes
opettajalla ei ole opinto-oikeutta lasten yliopistoon. Tiedotusvälineet, www.kp24.fi/lastenyliopisto tai oppilaasi kokemukset toivon mukaan
vastaavat innostukseesi. Ja kysymykset, joihin
opettajakaan ei osaa vastata, voi lähettää professori Paukanevalle!
Sari Puutio
Konsultoiva erityisopettaja, Kokkola
Keskipohjanmaa Oyj:n hallituksen vpj.

SE OLI SITTEN SIINÄ!
O

lin Kaustisella pitämässä
Tuulan kanssa palkkakoulutusta, kun päätoimittaja Lasse
soitti. Arvasin asian. Pohjanmaan Opettaja tarvitsee juttua.
Lasse totesi, että olisi vissiin testamentin paikka!
Tilinpäätöstä tehdystä ja ohjeistusta sen suhteen, mitä muiden pitäisi jatkossa tehdä?!

MUISTIKUVIA

Nuori mies astui aikoinaan Helsingin Kalliossa Aleksis Kiven
kansalaiskoulussa konkreettisesti
kateederille. Tyttöluokan oppilailla ja yleisaineiden opettajalla
ei ollut paljoakaan ikäeroa. Taitavat nekin tytöt olla jo mummoja. Elettiin 70-lukua, ja pääkaupunkiseutu oli
viimeisenä siirtymässä peruskouluun. Muistan
kiihkeät taistelut korvaavista kouluista ja synkät
pelottelut peruskoulun vaaroista.
Nuori pedagogi oli sisäistänyt POPS I:n alussa esitetyn peruskoulun perusidean: oppilaan
kokonaispersoonan monipuolisen kehittämisen.
Siitä voimme edelleen pitää kiinni.
Mielenkiintoisen ja pedagogin omaa kokonaispersoonaa monipuolisesti kehittäneen ja
vahvistaneen vaiheen jälkeen saattoi palata perheineen takaisin synnyinseudulle.
Marraskuisena iltana vuonna 1983 istui
Nurmon opettajayhdistyksen aktiiveja suunnittelemassa toimintaa. Tuomisen Kauko, pääluottamusmies, pyysi mukaan toimintaan. Lähdin
hallitukseen ja yhdistyksen sihteeriksi. Paikka oli
Sorsanpesä. Sen jälkeen onkin opetusalan järjestömaailma tullut tutuksi todella monelta taholta
ja tasolta. Tutuksi ovat tulleet monet muutkin
ravintolasalit. Kokouksia ja koulutustilaisuuksia
ei lasketa kymmenissä. Niitä on ollut satoja.

ARVIOITA

70-luvun öljykriisin jälkeisen ja peruskoulun
synnytystuskat kokeneen Suomen kasvu ja kehitys on ollut sankaritarina. Ilman koulu-uudistusta se ei olisi ollut mahdollista.

Tänä päivänä voimme vain
ihailla silloisia poliittisia päättäjiä
ja opetushallinnon virkamiehiä,
joilla oli selvä visio ja tahto tehdä. R. H. Oittinen ja Johannes
Virolainen väkevine puheenvuoroineen nousevat ensimmäisenä
mieleen.
Keitä tämän päivän päättäjiä
voidaan tulevaisuudessa muistella samalla tavoin? Mistä löytyvät
näkemykset ja tahto?
Yleissivistävän koulutuksen
perusteet ovat todistaneet toimivuutensa. Opettajat osaavat
ja haluavat hoitaa työnsä hyvin.
Toimintaedellytysten turvaaminen on valitsemiemme paikallisten päättäjien vastuulla. Meidän on pidettävä
kiinni jokaisen lapsen ja nuoren tasapuolisesta
oikeudesta laadukkaaseen koulutukseen. Toki
tarvitaan jatkuvaa opetuksen perusteidenkin päivitystä ja vahvemmin tulevaisuuteen suuntaavaa
pedagogiikkaa.
Ammatillinen koulutus on suurten tulevaisuudenhaasteiden edessä. Työelämän muutoksia
on vaikea ennakoida. Tämän päivän ammattien edellyttämien taitojen lisäksi pitäisi kehittää
muuttuvan työelämän edellyttämiä ominaisuuksia, ihan vanhanaikaisia hyveitä. Se ei onnistu
lähiopetusta leikkaamalla.
Koulutusjärjestelmien perusteet ja suomalaisten opettajien osaaminen ovat kuitenkin kunnossa.

TESTAMENTTI

Todellinen haaste, joka edellyttää tämän päivän
päättäjiltä näkemystä, ymmärrystä ja poliittista
tahtoa, on varhaiskasvatuksessa. Siellä luodaan
Suomen kehityksen kivijalka.
Peruskoulu oli näkemyksellisten poliitikkojen sodanjälkeisen Suomen merkittävin saavutus. Se on mahdollistanut meille hyvän yhteiskunnan. Nykyisten poliitikkojen merkittävin
tulevaisuushanke on taata pienille lapsille lasten
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tarpeista lähtevät kasvun eväät. Nyt on rakennettava kestäväperusteinen varhaiskasvatus.
Päivähoito ja varhaiskasvatus pitää vihdoinkin käsitteinä erottaa toisistaan.
Varhaiskasvatus lähtee lapsen tarpeesta. Siitä
vastaa aina koulutettu pedagogi, joka tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Se rakentuu
lapsen kasvun teoriat riittävän hyvin käytännön
toiminnassa hallitsevien yliopistotasoisen koulutuksen saaneiden asiantuntijoiden, lastentarhanopettajien, varaan. Mikään ei korvaa heidän
työtään. Asiantunteva varhaiskasvatus pitää olla
jokaisen suomalaisen lapsen oikeus.
Yhteiskunta, perheiden elämä, lapsuus ja lasten tulevaisuus ovat aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Lapsen kehitystarpeet eivät ole kuitenkaan muuttuneet.
Kasvatuksen asiantuntijana ja isovanhempana en voi olla kuin huolissani siitä, tajuavatko
päättäjät, missä mennään ja mitä meillä on tulevaisuudessa odotettavissa.

KIITOS

Työelämäni loppusuora on menossa. Olo on
kuitenkin kuin vanhalla rekihevosella: mitä lähempänä koti on, sitä lujempaa vedetään. Elokuussa odottavat eläkeläisen uudet haasteet.
Olen saanut tehdä mielenkiintoisia tehtäviä
useissa erilaisissa rooleissa. Minusta tuntuu, että
minulla on ollut elämäni aikana monta uraa.
Työt ovat olleet haastavia, toki usein raskaitakin.
Mutta juuri tätähän minä olen halunnut.
Järjestötyö on ollut elämäni suola. Tehtävät kuitenkin tulevat ja menevät. Pysyvä jälki
jää niistä ihmisistä, joiden kanssa tätä työtä on
saanut tehdä. Toivon, että olen jotenkin voinut
välittää sitä innostuksen liekkiä, jota olen saanut
kenttäkontakteista. Etuoikeutenani on ollut saada toimia osaavien, innostavien ja kunnioittavien kollegojen kanssa.
Tärkeimpiä ovat kuitenkin jäsenet. Te mahdollistatte tämän työn, te annatte syyn tehdä tätä
työtä, teitä varten tätä tehdään.
Kiitos hienoista työvuosista, kiitos monenlaisista kokemuksista, kiitos upeista muistoista!
Se oli sitten siinä!

OAJ 40 vuotta

OAJ juhli

Eduskunnan sivistysvaliokunta
piti kokoustaan Educa-messuilla
OAJ:n 40-vuotisjuhlallisuuksiin
liittyen: sivistysvaliokunnan pu
heenjohtaja Raija Vahasalo

Seppo Heinonen
Alueasiamies

Kiitos Seppo!
OAJ Pohjanmaa
Tulevaisuuspaneeli: osallistujarivistö
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"Ihan tavallisia asioita" -hankkeen palkittuja koululaisia presidentin kanssa

40-vuotistaivaltaan Educa-mesuilla

Sivistysvaliokunnan kokoukseen
liittyi koulutuspoliittinen panee
li, jossa teemana oli OAJ:n tule
vaisuustyö vuoteen 2030 suun
naten, ministeri Lauri Ihalainen
alustamassa

Sivistysvaliokunnan kokouksessa
alustamassa OPH:n pääjohtaja
Aulis Pitkälä

OAJ:n ja Kehittämiskeskus
Opin
kirjon (Kerhokeskus) yh
teisen hankkeen "Ihan tavallisia
asioita" - kilpailun palkintoja oli
jakamassa tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

Kuvat ja teksti: Matti Sippola
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Åbo Akademi
pressar personalen
U

nder en lång följd av år
har kostnadsjakten vid
Åbo Akademi betytt att den
lärarledda undervisningen har
skurits ner och att undervisningsgrupperna har förstorats.
Anställningsstoppet som rått
sedan mer än ett år åderlåter
dessutom vissa ämnen mer än
andra. Speciellt hårt drabbas
små ämnen och ämnen som
av historiska skäl har haft en
stor andel visstidsanställda
lärare. Kvaliteten i undervisningen lider och risken är stor
att människor med viktigt
kunnande försvinner till andra uppgifter utanför Akademin. Många anställda känner
en stor otrygghet och även ett
misstroende mot akademins
ledning. Den pågående organisationsreformen betyder
bland annat att de nuvarande
12 institutionerna kommer
att omvandlas till 4 fakulteter
och att akademins administration skall sammanföras till en
så kallad Universitetsservice
”Det går inte att bromsa
sig ur uppförsbacken” svarade en av mina kolleger då jag
bad om en kommentar till
Åbo Akademis beslut från i
december 2013 om att minska personalkostnaderna med
3,2 miljoner motsvarande 20
befattningar inom den undervisande och forskande personalen och 44 befattningar
inom övrig personal fram till
slutet av 2016. Samarbetsförhandlingar startade den 28
oktober från ett utgångsläge
där styrelsen för Åbo Akademi
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slagit fast ett inbesparingsbehov på 4 miljoner euro. Enligt
de ursprungliga kalkylerna betydde detta uppsägningar av
25 personer från den undervisande personalen och 55 övrig personal. Efter sex veckor
med intensiva förhandlingar
under nio möten avslutade arbetsgivaren ensidigt processen
trots att FOSU hade begärt
förlängning. För att garantera att eventuella uppsägningar
kan bestridas i domstol lämnade FOSU:s förtroendemän
in avvikande åsikt och lät bli
att underteckna de två sista
mötesprotokollen. Åbo Akademis förhandlare kunde inte
presentera någon plan för hur
den pågående organisationsreformen kommer att inverka på den undervisande och
forskande personalens organisation och arbete. Förslaget
till ny förvaltningsinstruktion
innebär stora förändringar i
den akademiska strukturen
men konsekvenserna för personalen har inte klarlagts i
tillräcklig grad. FOSU:s huvudförtroendeman
Mirkka
Ali-Laurila har därför begärt
ett utlåtande från samarbetsombudsmannen Helena Lamponen för att få hennes syn på
om samarbetsförhandlingarna
har förts i enlighet med lagen
om samarbetsförhandlingar.
Ann-Sofi Röj-Lindberg,
universitetslärare vid
Åbo Akademi i Vasa

OAJ:n
Teksti: Veli-Matti Kukkola

P

aikallisyhdistyksemme toimii Kannuksen kaupungin
alueella, jossa on asukkaita vajaat kuusituhatta.
Vuoden 2014 alussa yhdistykseemme kuului yhteensä
86 jäsentä, joista yleissivistäviä
opettajia 77 ja lastentarhanopettajia 9. Kannuksessa on
lukio, yläkoulu, 6 alakoulua (2
suljetaan syksyyn mennessä) ja
2 päiväkotia sekä esikoulu kahdessa eri työpisteessä. Kannuksessa toimii myös maaseutuopisto, jonka ammatilliset opettajat olivat aiemmin samassa
paikallisyhdistyksessä.
Päätehtävämme yhdistyksessä on valvoa ja hoitaa jäsenistön etuja ja jakaa ammattiyhdistystietoutta. Nykyisessä

Uusi
H

ei!

Olen Jouni Lakaniemi,
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ”uusi” pääluottamusmies.
Olen toiminut kyseisessä tehtävässä edellisen pääluottamusmiehen, Erkki Raittilan, jäätyä
eläkkeelle 31.8.2013.
Olen syntynyt ja viettänyt
lapsuusvuoteni Vimpelissä, joten pesäpallon pelaaminen ja
seuraaminen ovat tulleet minulle hyvin tutuiksi. Peruskoulun jälkeen olen lukenut itseni
ylioppilaaksi, ollut yhden vuoden ammattikoulussa opiskelemassa ja suorittanut insinöörin
tutkinnon. Opiskelen tällä hetkellä Seinäjoella tavoitteenani
insinööri (ylempi AMK) -tutkinto.
Olen aloittanut opetustehtävissä Lapualla 1.8.1994.

Kannuksen paikallisyhdistys
taloudellisessa tilanteessa olemme lisänneet yhteistyötä päättävien elinten suuntaan. Koulut
kuntoon -avustuksen turvin olemme järjestäneet
iltatilaisuuden iltapalan kera mm. sivistyspalveluiden lautakunnan kanssa ja keskustelleet rakentavasti kouluasioista.
Kannuksen kaupungin talous on pysynyt
suhteellisen vakaalla pohjalla, mutta uhkakuvia
tietysti on ja taloutta tasapainotetaan jatkuvasti.
Sivistystoimen osalta se on tarkoittanut sitä, että
rahaa on vähemmän käytössä, kaksi alakoulua
suljetaan ja virkoja vähenee luonnollisen poistuman kautta. Onneksi on selvitty rakenteellisilla
muutoksilla, eikä lomautuksia pitäisi olla näköpiirissä.
OAJ Pohjanmaan kanssa ei yhteistyömme ole
vielä muodostunut kovin runsaaksi. Ehkäpä tulevaisuudessa innostumme mukaan yhteisiin tapahtumiin tai koulutuksiin, vaikka matkat ovatkin usein pitkiä.
Oman paikallisyhdistyksen järjestämään

toimintaan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti.
Jäsenten jaksamisesta on pidettävä hyvää huolta,
joten järjestämme syys- ja kevätkokousten lisäksi
monenlaista virkistystoimintaa, jossa pääpaino on
yhdessä tekemisessä. Toukokuussa teemme kevätretken lähikaupunkiimme Kokkolaan teatterin,
keilailun ja ruokailun merkeissä. Olemme osallistuneet myös Kokkolan City Run -juoksutapahtumaan. Lisäksi tuemme jäsenten liikuntaharrastuksia varaamalla harrastustiloja ja arvomme kuntokorttinsa palauttaneiden kesken palkintoja. Parina
vuonna olemme tarjonneet työpaikoilla täytekakut
maailman opettajien päivänä ja muistamme jäseniä
mm. heidän merkkipäivinään lahjakortilla.
Syyskaudella järjestämme jäsenistölle pikkujoulun, jossa on mukavaa yhdessäoloa, laulua, arvontaa, näytelmiä ja jouluateria. OAJ:n Kannuksen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenten ja
muidenkin jäsenten järjestämissä tapahtumissa ja
tilaisuuksissa on ollut ilahduttavasti porukkaa mukana ja tunnelma on ollut mahtava.

pääluottamusmies Sedu/Seamk:ssa
Työpaikkani nimi oli silloin Lapuan
ammattioppilaitos. Sen jälkeen nimi
vaihtui ensin Härmänmaan ammatti-instituutiksi (2002) ja sen jälkeen
1.1.2009 Härmänmaan ammattiinstituutti yhdistyi Koulutuskeskus
Seduun. Opetustehtäviini Lapualla
ovat kuuluneet pääsääntöisesti sähköja automaatiotekniikan perusosaamiseen liittyvät aineet.
Olen toiminut pääluottamusmiehenä/luottamusmiehenä
Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymässä vuosina 2000-2008 ja luottamusmiehenä Seinäjoen
koulutuskuntayhtymässa vuoden 2009 alusta
lukien.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän pääluottamusmiehenä minua ovat vuoden 2013 puolella
eniten työllistäneet Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n muodostamiseen liittyvät sopimukset ja niiden valmistelut. Vuoden 2014 alusta alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylläpitäjä
on ollut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Toinen paljon minua työllistänyt
asia on ollut 1.8.2014 mahdollisesti
alkava Jyväskylän ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymien yhteinen vuosityöaikakokeilu. Vuosityöaikakokeilun
kehittämisen tueksi on seurattu opettajien todellisen työajan muodostumista. Seuranta on aloitettu vuoden
2013 alussa, ja se on sisältänyt kevään
jaksot (4,5,6) ja syksyn ensimmäisen
jakson. Seuranta on tehty vapaaehtoisesti seurantaan osallistuneiden
opettajien avulla. Kokeilun alkaminen vaatii tietenkin työantajien, OAJ:n, KT:n ja paikallisyhdistyksen/alueyhdistyksen hyväksynnän.
Lähitulevaisuudessa minua huolettavat eniten ammatillista koulutusta koskevat leikkaukset ja niiden vaikutukset. Opiskelijapaikkojen
vähentäminen, yksikköhintojen leikkaukset ja
indeksikorotuksen jäädyttäminen eivät voi olla
näkymättä jokapäiväisessä työssä oppilaitoksissa.
Jouni Lakaniemi, pääluottamusmies
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Paikallistoimintamuistelua Vaasasta
O

AJ:n Vaasan paikallisyhdistys
perustettiin keväällä 1995 ns.
C-mallisena eli yhdistysten yhdistyksenä. Heti perustamisen yhteydessä
sovittiin, että yhdistys on kaksikielinen. Se tarkoitti mm. sitä hienoa
vaasalaista tapaa, että yhdistyksen tilaisuuksissa kukin saa puhua omalla
äidinkielellään, ja jos joku ei ymmärrä jotain, niin aina voi kysyä.
Rahoitus oli yhdistyksen toiminnan kannalta aluksi ongelmallista, sillä OAJ:ltä
saatava avustus ei koskenut FSL:n jäseniä. Paikallisyhdistyksen aloitteesta tehtiin valtakunnallinen sopimus OAJ:n ja FSL:n välillä, ja niin
OAJ:n kaksikieliset paikallisyhdistykset alkoivat
saada avustusta kaikkien jäsentensä mukaisesti.
Ruotsinkielisten ammatillisten ja lastentarhanopettajien osalta totesimme OAJ:n palvelun olevan puutteellista. Paikallisyhdistyksen tukemana
sain OAJ:n valtuustossa läpi esityksen ruotsinkielisen tiedottamisen tehostamiseksi, ja OAJ:hin
palkattiin oma ruotsinkielinen tiedottaja.
Paikallisyhdistys oli alusta alkaen varsin aktiivinen. Alkuvuosien suurin ponnistus oli osallistuminen Pohjanmaan Suurmessuille omalla
osastolla. Aktiivisuutemme huomattiin myös
valtakunnan tasolla, kun yhdistyksemme valittiin
ensimmäiseksi OAJ:n ’Vuoden Paikallisyhdistykseksi’. Voitimme kovan kisan. Perusteluina
olivat toimintamme laajuus ja vaikuttavuus sekä
yhteistyöpainotteinen neuvottelukulttuurimme.
OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksellä on ollut
painopisteinä vaikuttaminen ja opettajien edunvalvonta. Merkittävin jäsenyhdistysten yhteishanke on ollut joka neljäs vuosi kuntavaalien yhteydessä laadittu Koulutuksen Haasteet -asiakirja. Siihen on aina koottu meidän kasvatuksen ja
koulutuksen asiantuntijoiden näkemykset siitä,
mitä ongelmia toimialueellamme on ja miten sitä
tulisi kehittää koko Vaasan kaupungin hyväksi.
Päättäjät ja myös media ovat suhtautuneet asiakirjaan luotettavana tietolähteenä.
Paikallisyhdistys teki kolmetoista vuotta yhteistyötä Tehyn, Superin ja Talentian vaasalaisten
yhdistysten kanssa. Joka vuosi tapasimme hallitustasolla tärkeitä päättäjiä, virkamiehiä ja poliitikoita. Keväisin järjestimme kansalaistapahtuman
Rewell Centerissä ja syksyllä jäsenillan, johon
aina saimme mielenkiintoisen ja valtakunnallisesti tunnetun esiintyjän, mikä innosti runsaasti
jäsenistöä paikalle.
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Ulkoisen edunvalvonnan ohella
on yhdistyksen huolehdittava myös
jäsenistön pysyvyydestä ja sitoutumisesta. Tällöin on merkitystä virkistystoiminnallakin. Vaikka sellainen
on nimenomaan ryhmäkohtaisten
alayhdistysten velvollisuutena, on
paikallisyhdistys hoitanut oman osansa jokavuotisen syysjuhlan merkeissä.
Strampen-ravintolaan on kokoontunut aina täysi tupa opettajia kaikista
eri ryhmistä juhlaillalliselle ja tanssimaan opettajataustaisten bändien tahdissa. Uusi avaus on ollut kahtena syksynä seurakunnan ja senioriopettajien kanssa yhteistyössä järjestetty Opettajien
kirkkopyhä.
Kaksi suurta OAJ-, media-, kansalais- ja jäsentapahtumaa on jäänyt erityisesti mieleen.
Syksyllä 2012 oli Vaasa yhtenä OAJ on the Road
-kiertueen kohteena. Puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja FSL:n Dan Johanssonin tähdittämänä
tavattiin kaupungin johtoa ja tiedotusvälineiden
edustajia. Mielenkiintoisten vierailijoiden paneelin avulla saimme toriteltallamme kahvittelun
ohessa tuotua esille kasvatuksen ja koulutuksen
merkitystä sekä kuulijoille, suomen- ja ruotsinkielisten radioiden kuuntelijoille, että lehtien lukijoille. Maailman opettajien päivänä 5.10.2013
vietimme samalla OAJ:n 40-vuotisjuhlaa Rewell
Centerissä. Oli ohjelmaa, haastatteluita ja hyvää
tarjoilua. Lähes tuhat ihmistä kävi kuulemassa
ja keskustelemassa työhömme liittyvistä asioista.
Edunvalvonnan kannalta ehkä pahin opetusalaa kohtaava kriisi on opettajien lomauttaminen.
Vaasassa uhka alkoi vuonna 2013. Siksi työtä on
tehty lujasti. OAJ:n, alueyhdistyksen ja jäsenyhdistystemme kanssa on toteutettu saumatonta
yhteistyötä. Rehtorit on huomioitu erityisesti.
Päättäjiin on luotu avoimet ja luottamukselliset
suhteet. Myös tiedotusvälineitä on kohdeltu arvostavasti, joten olemme saaneet viestiämme hyvin esille.
Antoisa ja tapahtumarikas puheenjohtajakausi päättyi osaltani levollisin mielin, sillä tiedän,
että Jyrki Jokisen myötä paikallisyhdistyksen perustehtävät ovat osaavissa käsissä. Yhteistyötä jatkan edelleen pääluottamusmiehenä.
Jarmo Juupaluoma, OAJ:n Vaasan paikallisyhdis
tyksen puheenjohtaja 1995–2013

Antero Mattsson eläkkeelle
37 opetusvuoden jälkeen
V

aasan ammattiopiston pitkäaikainen ravintolapalvelun lehtori ja ammattiopiston, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja Kuula-opiston
pääluottamusmies Antero Mattsson jäi tammikuun 2014 lopussa viettämään eläkepäiviään.
Satakunta vierasta muisteli menneitä vuosikymmeniä Anteron kunniaksi järjestetyssä eläkkeellejäämisjuhlassa, joka pidettiin ravintola Silverian tiloissa. Läsnäolijat totesivat yhteen ääneen
uuden eläkeläisen olevan ikäisekseen kovin nuorekas, energinen, aktiivinen ja innostunut!
Anteron ura hotelli- ja ravintola-alalla alkoi
vuonna 1970 tarjoilijaharjoittelijana hotelli Ellivuoresta ja hänen aktiivinen toimintansa juhlajärjestelijänä ja alan opettajana on jatkunut
tähän asti – hän on siis ehtinyt työskennellä alalla jo miltei kuudella vuosikymmenellä. Töihin
Vaasaan hän siirtyi vuonna 1972, ja pätevöidyttyään opettajaksi hänet valittiin uuteen Vaasan
hotelli- ja ravintolakouluun kouluttamaan tarjoilijoita vuonna 1976. Ystävien ja tuttavien
erilaisten perhejuhlien järjestäminen on ollut
Anteron erikoisalaa, samoin kuin loma-aikoina
matkanjohtajana ja viiniasiantuntijana toimiminen viinimatkoilla eri puolilla Eurooppaa.
Työpaikkansa luottamusmiehenä Antero
Mattsson toimi lähes keskeytyksettä koko uransa

Pääluottamusmies Antero Matts
son jäi eläkkeelle tammikuun
2014 lopussa.

ajan. Viime vuodet hän toimi Vaasan ammatillisten opettajien pääluottamusmiehenä ja myös
OAJ Pohjanmaan hallituksessa. Valtakunnallisesti Antero toimi pitkään LEO:ssa, Liike- ja
erityisalojen opettajien etujärjestössä. Hän toimi
LEO:n puheenjohtajana 14 vuotta ja saman ajan
myös OAJ:n ammatillisten opettajien, OAO:n,
hallituksessa. OAJ:n valtuutettuna Antero toimi
kaksi kautta, samoin Opetushallituksen matkailu- ja ravitsemisalan koulutustoimikunnan jäsenenä.
Nyt siis Helsingin matkat ja muu edustaminen ay-toiminnan ja opettajuuden merkeissä vähenevät, mutta siten Anterolle jää enemmän aikaa ulkoiluun ja urheiluun. Läheisiä lajeja hänelle ovat lentopallo ja vaellukset Lapin luonnossa
partiotoiminnan puitteissa. Tulevana keväänä ja
kesänä jaksava eläkeläinen suuntaa matkoilleen
Eurooppaan eli opettava ote säilyy viiniasiantuntijana.
Anteron työtä pääluottamusmiehenä jatkaa Teemu Mäenpää vaalikauden loppuun.
Teksti ja kuvat: Leena Nyberg-Lammi
OAO, Vaasan ammattiopisto/Palvelut

Pääluottamusmies Jarmo Juupaluoma muistelee menneitä yhteistyö
vuosia.
19

Presidentti Martti Ahtisaari –
opettaja rauhan asialla
Teksti ja kuvat: Jarmo Juupaluoma

Presidentti Martti Ahtisaari ja maakuntajohtaja Olav Jern

P

residentti Ahtisaari perusti vuonna 2000 presidenttikautensa jälkeen Crisis Management
Initiative (CMI) -järjestön ja toimii edelleen sen
hallituksen puheenjohtajana. CMI on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka tuottaa sekä tietoa että käytännön ratkaisuja rauhanprosesseihin ja konfliktien ratkaisuun. CMI:llä
on hankkeita ja toimeksiantoja useilla kriisialueilla, mm. Afrikassa, Lähi-idässä, Mustanmeren
alueella sekä Kaakkois-Aasiassa.
On todettu, että konfliktit ovat suurin yksittäinen epävakauden syy ja seuraus – joka neljäs
ihminen maapallolla kärsii aseellisesta konfliktis-
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ta. Siksi CMI:n toiminta on niin merkityksellistä. Itsenäisenä toimijana sillä on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää rauhaa alueilla, joihin
valtiolliset toimijat eivät pääse. CMI:n myötä
presidentti Ahtisaaren työn perinnölle rakentavaa suomalaista rauhanvälitysosaamista viedään
myös tulevaisuuteen.
Yksi CMI:n tukijoista Suomessa on Pohjanmaan liitto, joka kutsui yhteistyökumppaninsa OAJ Pohjanmaan edustajan Rauhan asialla
-hyväntekeväisyystapahtumaan 17.10.2013. Se
oli ensimmäinen Suomessa toteutettu varojenkeräystapahtuma CMI:lle. Kuntien, yritysten ja

yhdistysten edustajia oli paikalla noin sata. Tilaisuuden isäntänä toimi Wärtsilä, joka on suurin
suomalainen CMI:n rahoittaja. Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Olav Jern ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri
huolehtivat illan asiasisällön johdattelusta.
Wärtsilän konsernijohtaja Björn Rosengrenin ja Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Stefan
Damlinin tervetuliaissanojen jälkeen CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie esitteli järjestön toimintaa. Illan pääasia oli presidentti Ahtisaaren
haastattelumuotoinen ajankohtaispuheenvuoro,
jonka aiheina olivat konfliktien ratkaisu ja jälleenrakennus sekä yritysten rooli ja kannattavan
liiketoiminnan mahdollisuudet jälleenrakennuksessa.
Presidentti Ahtisaaren tärkein viesti oli, että
koska ihmiset aloittavat konfliktit, he voivat ne
myös lopettaa. Hän uskoo vahvasti, että kaikki
väkivaltaisetkin konfliktit voidaan ratkaista, jos
löytyy riittävästi poliittista tahtoa ja taitoa. Kestävän rauhan saavuttaminen vaatii pitkäaikaista
sitoutumista, luovia ratkaisuja ja paikallisten

ihmisten mukanaoloa laajasti. Ahtisaari korosti
erityisesti kansainvälisten ja menestyvien yritysten sosiaalista vastuuntuntoa ja sitä, että niiden
tulee kohdella henkilöstöään hyvin. Oli kannustavaa kuulla Ahtisaaren vaatimus, että jokaiselle
lapselle on annettava mahdollisuus hankkia itselleen kunnollinen koulutus. Myös naisten kouluttaminen ja terveydenhuollon riittävä taso ovat
rauhaa takaavia asioita erityisesti kehitysmaissa.
Hyvänä esimerkkinä hän pitää pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia.
Itselleni oli suuri kunnia saada edustaa yhdistystämme näin merkittävässä tilaisuudessa. Kieltenopettajana oli virkistävää kuunnella pääosin
englanniksi ja ruotsiksi toteutetut haastattelut ja
kommenttipuheenvuorot. Erityisen hyvältä tuntui, kun tilaisuuteen saavuttuani kävin esittäytymässä presidentille. Nimeni kohdalla hän ei vielä
reagoinut mitenkään, mutta kun kerroin edustavani OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistystä, Ahtisaari ilahtui kovasti ja kertoi suuresti arvostavansa
sitä, että opettajien OAJ haluaa olla tukemassa
kansainvälistä rauhaa.

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri
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Työ tekijäänsä neuvoo –
Auli Palosaari, vuoden
pohjalainen luokanopettaja
Teksti ja kuva: Mikko Metsäranta

P

ohjanmaan luokanopettajat ry. valitsi vuoden
2013 pohjalaiseksi luokanopettajaksi Auli
Palosaaren Kokkolasta. Valinta julkistettiin Seinäjoella 18.11.2013. Palosaari toimii tällä hetkellä Mäntykankaan koulun opettajana.
Auli Palosaaren koulu-ura alkoi 1970-luvun
alussa ekaluokkalaisena pienessä kyläkoulussa
Karstulassa. Seuraavalla vuosikymmenellä hän
kirjoitti ylioppilaaksi ja valmistui luokanopettajaksi. Myöhemmin hän suoritti vielä taiteen
maisterin tutkinnon ja valmistui kuvataideopettajaksi. Päätyönsä lisäksi Auli on opettanut
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Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja Kokkolan yliopistokeskuksessa. Työelämäkokemusta
Aulilla on koulumaailman lisäksi myös median
ja maatalouden alalta. Toimittajan työtä hän on
tehnyt paikallislehdessä ja Yleisradion kolmessa aluetoimituksessa. Ammattiyhdistyspuolella
Auli on ollut mukana mm. Keski-Pohjanmaan
OAY-piirin hallituksessa ja toiminut kuntakouluttajana sekä oman ammattiyhdistyksensä
puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut jäsenenä
Opettaja-lehden toimitusneuvostossa. ”Kaikkea
pitää tehdä ´Työ tekijäänsä neuvoo´ -periaatteel-

la, halusipa tai ei. Työnteon opettamisesta olen
vanhemmilleni erityisen kiitollinen”, Auli Palosaari tähdentää.
Aulista tuli opettaja veren perintönä. ”Äitini
oli opettaja ja äidin puolelta iso osa sukua on
jonkin sortin opettajia, pappeja tai kanttoreita. Kuvisopen ammatti oli jo lukiossa haaveeni, mutta pääsin ylioppilaskirjoitusten jälkeen
OKL:een opiskelemaan ja sille tielle jäin, kunnes
15 työvuoden jälkeen lähdin uudelleen opiskelemaan ja toteuttamaan unelmaani. Oli todella
antoisaa opiskella opettajaksi toisen kerran, kun
jo tiesi, mitä koulutyö on.”
Opettajan ammatissa kiire on jokapäiväinen
vieras. Huoltajien puolelta toiveet ja vaatimukset ovat lisääntyneet. Työuransa alussa Auli ehti
vielä välituntisin opettajainhuoneeseen. Koulun
puhelin oli rehtorin työhuoneessa, ja jos joku
soitti opettajalle, hänellä oli todella tärkeää asiaa.
”Kodin ja koulun välinen yhteistyö on hyvä ja
kehittävä asia, mutta joskus tuntuu, että myös
turhat yhteydenotot ovat nykyään joskus aika
herkässä. Wilma ja sähköpostitkin lisäävät osaltaan kiirettä, vaikka tarkoitus on toinen. Kaikenlainen kontrollointi, kirjaaminen ja toimistotyö
ovat lisääntyneet. Oppilashuolto teettää usein
opettajilla paljon palkatonta työtä.”
Kysyessäni, mikä opettajan työssä on haasteellisinta, Auli vastaa, että pitää muistaa, miksi
tätä työtä tehdään. ”On haasteellista vastustaa
vanhenemista, seurata aikaa, ehtiä oppia uusia
asioita ja välineitä, säilyttää inhimillisyys ja työnilo kiireenkin keskellä, olla luja ja pysyä pehmeänä. Siinä auttavat innostuneet ja innostavat
oppilaat, myönteiset perheet ja hyvät työtoverit.”
Opettajan työ antaa Aulille pitkän ja kapean leivän sekä todella vaihtelevan arjen, joskus
juhlankin. ”Opettajuus on professio, siihen ei
ole varaa suhtautua välinpitämättömästi. Opettaja iloitsee oppilaiden edistymisestä ja menestymisestä. Pienetkin askeleet ovat joskus suuria!
Erityisen antoisana osana työtäni olen kokenut
opetussuunnitelmatyön ja opetushallituksen
rahoittamat kuvataide-, kulttuuriperintö- ja
mediakasvatusprojektit, joissa sain olla monena vuotena mukana. Niiden ansiosta näimme
ja koimme erilaisia kouluja ja toimintamalleja,
avasimme oppimisympäristöä, löysimme yhteistyökumppaneita ja tunsimme oikeasti kehittävämme opetusta. Yhteistyöni Keski-Pohjanmaan
maakuntamuseon kanssa jatkuu yhä, vaikka ulkopuoliset rahoitukset ovat loppuneet.”
Auli Palosaari toivoo, että kunnioitus ja arvostus koulutusta kohtaan lisääntyisivät oppilaiden huoltajien puolelta ja resurssien jaossa
päättäjien taholta. ”Se, mitä ja miten kouluun
suhtaudutaan ja koulusta puhutaan kotona, hei-

jastuu välittömästi oppilaiden asenteissa koulua
kohtaan. Joskus tuntuu, että on vallalla ´häpeämättömyyden kulttuuri´. Koulua ja opettajia
pidetään vastapelureina, joita saa hammastaa
mielin määrin. Sellaisen pelin haluaisin muuttaa
samaan päämäärään soutamiseksi. Veneessä tarvitaan airopari! Myös oppilaiden vastuunottoa
omasta oppimisestaan ja sitoutumista pitkäjänteiseen työntekoon lisäisin. Kasvaminen ja oppiminen vaativat ponnisteluja, ja työnteko saa
välillä ottaa voimillekin. Kuka heille helpon elämän voisi luvata?” Auli vielä lisää, että jos jonkin
yksittäisen asian hän saisi muuttaa koulussa, niin
hän avaisi kaikki kuvataiteen neljä sisältöaluetta
niin selviksi opettajille, ettei kukaan enää puhuisi kuvaamataidosta, vaan jokainen sisäistäisi
taidon ja taiteen eron. ”Siitä saataisiin käyttöön
melkoinen voimavara ihmisenä kasvamiseen ja
jaksamiseen.”
Työpäivänsä jälkeen Auli rentoutuu kunnon
hikijumpassa, kuten Body pumpissa ja spinningissä, joissa pää tyhjenee täysin ja akut latautuvat.
Tahko Pihkalan sanoin: ”Emme lopeta liikuntaa,
kun vanhenemme, mutta vanhenemme, jos lopetamme liikunnan.” Perheestään Auli kertoo, että
hänen lapsensa ovat jo opiskelijoita, joten nyt hänellä on omaa aikaa harrastaa. ”Itse asiassa lapseni
huolehtivat jo monista asioista puolestani. Perheeseeni kuuluu aviomiehen ja nuorison lisäksi myös
´mummosto´: äitini 81, anoppini 74 ja anopin
äiti 99 v., jotka antavat oman sisältönsä, näkökulmansa ja puuhansa elämäämme. Yhteiskunnan ja ihmisen sivistyneisyys näkyy siinä, miten
se kohtelee vähäisimpiään: vanhuksia, vammaisia
ja lapsia. En halua luistaa omasta osastani huolehtia heistä. Järjestöistä Unicef on lähellä sydäntäni, mutta em. syystä en ole nykyään ollenkaan
aktiivinen toimija. Mökillä ja omakotitalossa on
aina tekemätöntä työtä. Luen paljon, matkustelen, käyn mielelläni taidenäyttelyissä, jos aika ja
talous sallivat. Olen lähinnä kulttuurin kuluttaja,
oma tuotanto on nykyään aika vähäistä.”
Ystävät ovat olleet Aulille aina tärkeitä.
”Ruuhkavuosina on tullut pidettyä liian vähän
yhteyttä moniin, ja sen asian haluaisin vielä korjata. Tosi ystävien kanssa tosin voi heti jatkaa siitä, mihin edelliskerralla jäätiin, vaikka välissä olisi vuosiakin. Sain vasta valtavan hienon kirjeen
monen vuoden tauon jälkeen opiskeluaikaiselta
ystävältäni Isojoelta. Oli upeaa lukea seesteisiä
mietteitä ja ihmetellä, mitä kaikkea hän on ehtinyt elämässään tehdä. Oikein havahduin, miten
upeita ihmisiä opettajat ovat. On muuten mukavaa olla open ystävä!”
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Lukion opettajat luokista
työpaikoille
Teksti: Susanna Lundström, historian ja yhteiskuntaopin opettaja Vaasan lyseon lukiossa

V

aasan lukiokampuksella on käynnistynyt
hanke työelämäyhteistyön kehittämiseksi.
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja kolmannen
sektorin kanssa, jotta lukiokoulutuksessa voitaisiin paremmin kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Yhtenä käytännön tavoitteena
on saada opettajat tutustumaan työpaikoille eli
lähettää opettajat ns. OpettajaTET:iin.
Tarvetta uudistaa lukiokoulutusta työelämävalmiuksien näkökulmasta on viime aikoina
nostettu esiin useissa yhteyksissä1. Vaikka opiskelijoiden mahdollisuudet tutustua työelämään
ja yrittäjyyteen ovat parantuneet, vaatii yhteistyö
ympäröivän yhteiskunnan kanssa edelleen kehittämistä.2
Vasa gymnasiumin ja Vaasan lyseon lukion
yhteinen hanke ”LYKEION – lukioiden työelämäyhteistyön kehittäminen” lähti liikkeelle lukioiden opinto-ohjaajien, apulaisrehtoreiden sekä
toisen asteen projektijohtajan yhteisistä palavereista, joissa mietittiin, miten lukiokoulutus voisi
paremmin tukea opiskelijoiden siirtymistä jatkokoulutukseen ja työelämään. Tilaisuus projektin
käynnistämiselle saatiin, kun Pohjanmaan liitto
myönsi hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitusta lukioiden omarahoitusosuuden
lisäksi. Hieman yli vuoden kestävän projektin
aikana on tarkoitus kuvata sellainen lukioiden
ja työelämän yhteistyömalli, jota voidaan jatkossa lähteä toteuttamaan ja kehittämään edelleen.
Kaiken takana on ajatus siitä, että lukioissa tulisi vahvistaa sellaista pedagogiikkaa, joka tukee
opiskelijoiden korkeakoulu- ja työelämävalmiuksien kehittymistä.
Vaasan alueen työelämän edustajia on saatu
hyvin hankkeeseen mukaan, ja hankkeen oh1

2

jausryhmässä on edustus paitsi alueen suurimmista työllistäjistä myös pienemmistä yrityksistä. Yhteistyötä työelämän kanssa suunnitellaankin yhdessä työelämän kanssa, vaikka lukioiden
kehitystyön ”priimus moottoreina” toimivat itse
opettajat. Projektissa on haluttu osallistaa myös
opiskelijat mukaan koulun kehitystyöhön, ja oppilaskunnat saavat äänensä kuuluviin lukioiden
ja työelämän yhteistyön malleja mietittäessä ja
opetusta uudistettaessa.
Projekti käynnistyi kartoittamalla opettajien
näkemyksiä siitä, millaisia voisivat olla ne valmiudet – tiedot ja taidot – joita korkeakoulussa
ja työelämässä tarvitaan, sekä sitä, miten hyvin
opettajat itse kokevat pystyvänsä opettamaan
näitä valmiuksia. Lisäksi kysyttiin opettajien
kiinnostusta osallistua erilaisiin lukioiden ja työelämän yhteistyön malleihin ja opettajien ideoita
yhteistyöhön. Vastauksista kävi ilmi, että tarvetta ns. työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiselle on ja samoin on kiinnostusta lähteä uudistamaan omaa opetusta. Halua yhteistyöhön
löytyi niin työelämän ja korkeakoulujen kanssa
kuin myös toisten opettajien kanssa yli oppiainerajojen.
Lukioiden uudistustyö sai hyvän alkusysäyksen, kun Keski-Suomen lukiohankkeen projektipäällikkö Liisa Lamminsivu-Risku sekä hankkeeseen osallistuneen Saarijärven lukion ruotsin
ja englannin kielen opettaja Nina Henriksson
kertoivat kokemuksistaan työelämäyhteistyöstä
ja työelämävalmiuksien kehittämisestä lukioissa. Keski-Suomen lukiohankkeessa onkin neljän
vuoden aikana tehty valtavasti näiden asioiden
eteen kaikkiaan 22:ssa hankkeeseen osallistuneessa lukiossa. Puhujilta kysyttäessä, miten
kaikki opettajat saataisiin innostumaan asiasta,

Hautamäki ym.: Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 59. 2012.
Turunen ym.: Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi. Koulutuksen arviointineuvoston
julkaisuja 55. 2011.
Välijärvi ym.: Lukiopedagogiikka. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 40. 2009.
Vesanen ym.: Lukio 2.0. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus. 2011
Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämissuunnitelma. OKM julkaisuja 2012:1
Pro lukion hyväksytty kannanotto lukiouudistukseen (yhdistyskokous 17.5.2013)
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011
Välijärvi ym.: Lukiopedagogiikka. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 40. 2009.
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Saarijärven lukion ruotsin ja englannin kielen opettaja Nina Henriksson esitteli lukionsa uusia oppimis
ympäristöjä.
vastaus oli yksiselitteinen: lähettämällä opettajia
työpaikoille. Nina Henriksson kertoi, miten hän
oli vierailtuaan eräässä yrityksessä ymmärtänyt
paremmin ruotsin kielen taidon merkityksen
opiskelijoiden työllistymisen kannalta ja pystynyt näin paremmin motivoimaan opiskelijoitaankin ruotsin kielen opiskeluun. Hän kertoi
myös, miten oli hankkeen aikana uudistanut
myös opetusmenetelmiään ja oppimisympäristöä. LYKEION-hankkeen keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena onkin, että jokainen opettaja
pääsisi tutustumaan vähintään yhteen työpaikkaan.
Lamminsivu-Risku ja Henriksson kertoivat
useista toimintatavoista, joita hankkeeseen osallistuneissa lukioissa oli otettu käyttöön. Jokaiseen lukioon oli perustettu työelämätiimi, johon
kuului 2–3 aineenopettajaa sekä opinto-ohjaaja.
Tiimillä koottiin mm. koulun yhteistyökumppanit työelämästä ja korkeakouluista sekä jokaisen
aineen käytännöt, joilla edistettiin työelämävalmiuksien kehittymistä. Kun koulun käytännöt
oli saatu näkyväksi erilaisiin malleihin, lähdettiin
niitä kehittämään edelleen. Myöhemmin lukioihin perustettiin Työelämä-tiimien lisäksi myös
Kansainvälisyys-tiimit ja Pedagogiikka-tiimit ja
nämä tiimit tekivät aiheesta riippuen yhteistyötä
keskenään. Lukioissa otettiin myös muita tiimityöskentelyn malleja käyttöön, kuten tiimeillä

toteutettavat kurssikokonaisuudet. Esimerkiksi
historian ja äidinkielen opettaja suunnittelivat
omista kursseistaan yhteisen kokonaisuuden,
joka koostui sekä sen jakson historian kurssista
että äidinkielen kurssista. Keski-Suomen lukiohankkeessa panostettiinkin työelämäyhteistyön
lisäksi myös opetusmenetelmien uudistamiseen
mm. lisäämällä tutkivan oppimisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen menetelmiä sekä uudistamalla
oppimisympäristöjä.
Opetusta uudistettaessa ”työelämäsilmälasit” silmillä mahdollisuuksia onkin paljon eikä
muutosten tarvitse olla aina suuren suuria, vaan
kyse voi olla vain pienestä näkökulman muutoksesta. Hyvänä alkuna voikin toimia olemassa
olevien käytäntöjen kirjaaminen näkyviin, mikä
saa huomaamaan, miten paljon hyviä käytäntöjä
koulussa jo on ja mitä taas voitaisiin lähteä kehittämään edelleen. Vasa gymnasiumin ja Vaasan lyseon lukion työ työelämäyhteistyön kehittämiseksi jatkuu projektirahoituksen turvin
vielä tämän vuoden loppuun ja varmasti myös
sen jälkeen, kun lukioiden toimintakulttuuriin
juurrutetut uudet toimintatavat jatkuvat. Projektin loputtua olemme toivottavasti tulleet vahvistaneeksi paitsi työelämäyhteistyötä niin myös
yhteistyötä yli kielirajojen kaksikielisellä lukiokampuksella.
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Pohjanmaan opettajien koulutusja kulttuuripäivä 2014
Kuvat ja teksti: Lasse Mansikka-aho

Perinteinen Pohjanmaan opettajien koulutus- ja kulttuuripäivä kokosi tänä vuonna tavallista
vähemmän osallistujia. Normaalisti yli kahdeksansataa osallistujaa keräävän VESO-kelpoisen
koulutuspäivän osallistujamäärä jäi tällä kertaa alle viiden sadan. Yhtenä syynä asiaan saattoivat tilaisuuden järjestäjien mukaan olla kuntien sääästötoimet, jotka ovat kohdistuneet myös
VESO-päiviin. Yhä useammin kunnat jättävät säästösyistä VESO-päivät kokonaan pitämättä
tai järjestävät ko päivien ohjelman itse. Mikäli osallistujamäärä ei jatkossa palaa entiselleen,
on koulutuspäivän jatko vaakalaudalla. Ensi vuonna koulutuspäivä kuitenkin järjestetään
normaalisti. Koulutuspäivän järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Aineenopettajat ry, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, OAJ Pohjanmaa, Pohjanmaan Erityiskasvatus
ry ja Pohjanmaan Luokanopettajat ry.

TIME IT -KVARTETTI:
Koulutuspäivien antiin virittäydyttiin lapualaisen Time It -kvartetin sävelin.

KOULUTUSPÄIVIEN AVAUS:
Koulutuspäivät avasi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen puheenjohtaja Helena Tiilikainen.
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JOUNI VÄLIJÄRVI:
PISA-tutkimusta Suomessa koordinoivan Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen
johtaja Jouni Välijärvi kertoi tuoreimman, vuonna 2012 valmistuneen oppimissaavutuksia arvioivan tutkimuksen tuloksista. ”65:n OECD:hen
kuuluvan maan ja alueen 15–16-vuotiaiden
osaamista matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa ja ongelmanratkaisussa on mitattu
kolmen vuoden välein vuodesta 2000 lähtien.
Viimeisimmän, 3.12.2013 julkaistun tutkimuksen pääalueena oli matematiikka. Tutkimuksen
mukaan suomalaisten 15–16- vuotiaiden koululaisten koulutaidot ovat heikentymässä. Kun
vuonna 2009 tehdyssä lukutaitoon keskittyneessä tutkimuksessa suomalaiset olivat yhteispisteissä ensimmäisinä, niin vuoden 2012 keväällä suo-

ritetussa mittauksessa jäätiin 65 maan joukossa
matematiikassa sijalle 12, joka oli tähänastisista
tuloksista heikoin. Lukutaidossa Suomi sijoittui viidenneksi ja luonnontieteissä kuudenneksi
parhaana eurooppalaisena maana. Vuonna 2009
kaikilla tutkimuksen kohteena olevilla alueilla
sijoilla 2–3 ollut Suomi on pudonnut uusimmassa mittauksessa parhaaseen neljännekseen
Singaporen, Hong Kongin, Taiwanin ja EteläKorean jälkeen”, tiivisti Välijärvi. Välijärven mukaan tutkimus osoitti, että varsinkin erityistä tukea vaativien oppilaiden määrä on maassamme
kasvussa. ”Vuoden 2012 keväällä tutkimuksen
kohteena olevista suomalaisnuorista 10 % ei saavuttanut tutkimuksessa asetettua oppimissaavutusten minimitasoa. Vuosien 2003–2012 aikana
minimitavoitteista jääneiden oppilaiden osuus
on tuplaantunut ja vastaavasti huipputason suoritukseen pystyneiden määrä puolittunut”, totesi
Välijärvi. ”Maiden välisessä vertailussa suomalaisten oppimistulosten heikentyminen oli toiseksi suurinta Ruotsin jälkeen. Erityisesti poikien sitoutuminen koulutyöhön on vähentymässä.
Kun vielä vuoden 2009 tutkimuksessa pojat
olivat hieman tyttöjä edellä pistemäärissä, kiilasivat tytöt nyt niukasti edelle. Erityisenä huolena
on poikien lukutaito, sillä joka kahdeksannella
tutkimukseen osallistuneella suomalaispojalla
todettiin olevan vaikeuksia lukutaidossa.” Välijärven mukaan yhdeksännen luokan oppilaiden
lukutaidossa saattaa huonoimman ja parhaimman lukijan välillä olla jopa kahden ja puolen
vuoden ero.
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OAJ POHJANMAA, ARI ROUSU
OAJ Pohjanmaan tervehdyksen koulutuspäivän
osallistujille toi yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Rousu.

AINO SUHOLA
Ihmisyyden puolestapuhujana tunnetun kirjailija Aino Suholan luento aiheesta ”Kaatuuko ihmisyys” piti sisällään sekä huumoria että asiaa.
Suholan mielestä ihmisellä ei voi olla elämässään
muuta tarkoitusta kuin tehdä toiselle hyvää.
Ihminen tuntee olevansa kokonainen vain hyväksyvässä suhteessa toiseen ihmiseen. Ihmisen
elämässä käsitteet kohtaaminen ja läsnäolo ovat
Suholan mukaan kaksi eri asiaa. ”Joskus kiitollinen katse palkitsee parhaiten”, kiteytti Suhola.
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HP PARVIAINEN
Seinäjoelta maailmanmaineeseen nousseiden
Duudsoneiden menestystekijöistä kertoi ryhmään alusta saakka kuulunut Hannu-Pekka Parviainen.
Lapsesta asti toisensa tunteneiden Duudsoneiden tarina alkoi 1997 Jarno Laasalan ohjaamien, kuvaamien ja leikkaamien rulla- ja lumilautailuun sekä maastopyöräilyyn liittyvien videoiden teolla. Laasalan mennessä kaapelikanava
Moon TV:lle työharjoitteluun vuonna 2000 hän
sai idean omasta extreme-temppuja sisältävästä
TV-sarjasta. Pian tämän jälkeen tammikuussa
2001 alkoi Moon TV:llä pyöriä 8-osainen TVsarja Extreme Duudsonit maailmankiertue 1,
jota sen saaman suuren suosion myötä alettiin
saman vuoden kesällä esittää myös valtakunnallisella neloskanavalla. Tv-sarjoja tuotantoa
varten Duudsonit perustivat Rabbit films-tuotantoyhtiön, joka vastaa nykyisin Madventures
ja Kill Arman -ohjelmasarjojen kansainvälisestä
levityksestä.
Maailmanmaineeseen Duudsonit kohosivat
vuonna 2010 kuuden miljoonan dollarin budjetilla yhdysvaltalaiselle MTV-kanavalle tehdyn
12-osaisen tv-sarjan myötä. HP Parviainen korosti esityksessään, ettei saavutettu menestys ole
tullut heille ilmaiseksi, vaan se on vaatinut riskinottoa ja ennen kaikkea uskoa ja luottamusta
omiin mahdollisuuksiin alusta saakka.

Järvi-Pohjanmaalla tabletit
5.-luokkalaisille

Soinin yhtenäiskoulun 5-luokkalaiset saivat tabletit käyttöön vuoden alkupuolella.

J

ärvi-Pohjanmaan kunnissa Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä on meneillään opetushallituksen rahoittama e-reppu-hanke. Hankerahoitusta haettiin syksyllä 2012 koulutuksellisen
tasa-arvon lisäämiseksi matalan koulutustason ja
varsin suuren työttömyyden alueelle. Hankkeen
kustannusarvioksi arvioitiin 129 000 euroa, ja
rahoitusta myönnettiin koko haettu summa,
102 350 euroa. Kuntien omakustanteeksi jäi näin
26 650 euroa. Kohteeksi hankkeelle valittiin nykyisen 5. luokan oppilaat ja opettajat. Jokaiselle
alueen noin 200 oppilaalle hankittiin kahdeksan
tuuman Windows-pohjainen tablettitietokone.
Rahoituksesta suurin osa oli tarkoitettu laitteisiin, mutta myös koulutukseen ja ATK-tukeen
on hankevaroja käytössä jonkin verran.
Keväällä 2013 5. luokan opettajat kokoontuivat yhteen ja hankkeelle perustettiin ohjaus-

ryhmä. Puheenjohtajaksi valittiin Rami Puro
Soinista ja sihteeriksi Päivi Timo Vimpelistä.
Muut ryhmän jäsenet ovat Marja Toivonen,
Harri Leppäaho, Hannu Mustonen, Ari Anttila
ja Susanna Havinen.
Ensimmäisenä opettajat tutustuivat erilaisiin
laitteisiin ja sitten laitettiin varsin ison hankkeen
kilpailutus käyntiin. Heti kilpailutusvaiheessa
oli omat koukerot. Onneksi hyvänä apuna toimi Alajärven lukion ATK-opettaja Vesa Kantola,
joka oli juuri kilpailuttanut laitteita omaan kouluunsa. Suuren tablettimäärän saamisessa tilaajalta oli myös omat haasteensa. Laitteiden tulo
viivästyikin sen verran, että ne otettiin käyttöön
kuluvan vuoden alkupuolella. Hankkeessamme
tabletit kulkevat 5.-luokkalaisten mukana myös
seuraavalle luokalle.
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Koulujen tietoliikennevalmiuksia on parannettu langattomia tukiasemia lisäämällä. Näin
nettiyhteyksiä on alueella saatu tehokkaammiksi.
Yhdeksi suurimmista haasteista koetaan
opettajien ATK-valmiudet. Useimmat luokanopettajat ovat saaneet viime vuosina hyvin vähän
koulutusta laitteisiin. Itselläni ja monella muullakin jo pitempään työelämässä olleella tiedot
taitavat olla peräisin 1990-luvulla suoritetuista
opinnoista, jolloin tietotekniikkakoulutukseen
koulutettiin opettajia Suomi tietoyhteiskunnaksi
-teemalla.
E-repputyöryhmän koulutusvaroilla neljä
opettajaa alueelta lähti vuoden alussa digiekspertti-koulutukseen Tampereelle. Ari Anttila Ylikylän koululta, Jari Nevanperä Myllykankaalta,
Rami Puro ja Kauko Kainulainen Alajärven lukiosta osallistuvat Opetushallituksen koulutukseen kerran kuukaudessa ja jakavat tietoja sitten
alueen opettajille.
E-repputyöryhmä kokoontuu parin kuukauden välein ja jakaa kokemuksia laitteista ja käytännön vinkkejä. Tähän mennessä oppilaiden
kanssa on asenneltu laitteisiin uusia päivityksiä
ja harjoiteltu tiedon hakemista. Sähköisen oppimateriaalin määrä lisääntyy jatkuvasti ja sitä
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hyödynnetään muiden oppimistapojen lisänä ja
rinnalla.
Ongelmiakin pilottihankkeessamme on ollut. Opettajat ovat käyttäneet runsaasti omaa
aikaa laitteiden ongelmien ratkomiseen ja ohjelmistojen päivittämiseen. Aina tietotekniikka ei
isossa ryhmässä toimi kuten elokuvissa. Hyvänä apuna on ollut atk-tukihenkilö Seppo Lahti.
Ajatuksena kuitenkin on, että niin opettajat kuin
oppilaat tulevat hyötymään tästä hankkeesta.
Näyttää siltä, että sähköinen materiaali on
pian arkipäivää perinteisten kirjojen rinnalla lisämateriaalina. Joissakin oppiaineissa on jo käytössä pelkästään e-kirjoja.
Rami Puro
Luokanopettaja, Soini

Opiskelijoilta Hyvä opettaja
-huomionosoitus Suvi Isohellalle
Teksti ja kuva: Heli Katajamäki

Y

liopisto-opettaja Suvi Isohella
sai Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jakaman Hyvä opettaja
2013 -palkinnon. Palkinto annetaan joka vuosi yhdelle Vaasan
yliopiston henkilökunnan edustajalle, joka on työssään onnistunut innostamaan opiskelijoita ja huomioinut opiskelijat ja
heidän tarpeensa ansiokkaasti.
Ylioppilaskunnan perusteluissa
mainitaan myös se, että Isohella
käyttää tehokkaasti tekniikkaa
hyödyksi opetuksessaan.
Innostunut verkon käyttäjä
Suvi Isohellaa voi luonnehtia verkon käytöstä innostuneeksi opettajaksi, jolle verkon käyttö on
arkipäivää opetuksessa. Opetusta on annettu niin
yliopistolta, kotoa kuin ulkomailta käsin.
- Viime syksynä pitämäni kurssi Käyttäjäläh
töinen tekninen viestintä oli perusteluissa mainittu
nimeltä. Opiskelijat, jotka eivät päässeet paikalle,
saivat katsoa luennot jälkikäteen. Keskusteluihin
osa kurssilaisista osallistui etänä, Adobe Connectin kautta, Suvi kertoo.
- Minulle ei ole merkitystä, istuuko opiskelija
fyysisesti paikalla vai näenkö hänet tietokoneen
ruudulta. Yritän asettua esimerkiksi työssäkäyvän
opiskelijan asemaan ja joustaa tarpeen mukaan.
Yleensä opiskelijat itsekin haluaisivat tulla paikan
päälle, mutta aina se ei ole mahdollista. Toki toisinaan läsnäolo on välttämätöntä, esimerkiksi käsiteltäessä opiskelijan omaa työtä. Mutta tällöinkin
voi joku sairastua niin, ettei pääse paikalle, mutta
jaksaa kuitenkin osallistua kotoa käsin.
- Silti parasta opetuksessa on vuorovaikutus
opiskelijoiden kanssa. Pidimme esimerkiksi syksyisellä iltakurssilla välillä kahvitauot, jolloin oli
mukavaa jutella opiskelijoiden kanssa, Suvi toteaa.
Opiskelijasta yliopisto-opettajaksi
Isohellan yliopisto-opettajan tehtävä vakinaistettiin vuonna 2010. Sitä ennen hän ehti toimia
yli 10 vuotta Vaasan yliopiston viestintätieteiden
yksikössä tuntiopettajana, yliassistentin sijaisena
ja määräaikaisena lehtorina. Yliopistouudistus

uusine urarakenteineen mahdollisti maisterin vakinaistamisen.
Lisensiaatiksi Isohella valmistui
vuonna 2011. Sen jälkeen hän on
saanut myös pro gradu -tutkielmia ohjattavakseen. Vaikka takana on lähes 200 ohjattua kandidaatintutkielmaa, maisteritason
tutkielmien ohjaus on yllättänyt
rankkuudellaan.
- Tekemistä auttaa se, että on
innostunut aiheista, joita tutkielmissa käsitellään. Samalla oppii
koko ajan uutta erityisesti verkkoviestintään liittyvistä asioista,
Suvi sanoo.
Mukavuusalueen ulkopuolella
kehittyy
Suvi kertoo kehittyneensä opettajana varsinkin sen
jälkeen, kun hän oppi kyseenalaistamaan asioita.
Yhtenä opetusta ohjaavana periaatteena Isohella
pitää sitä, ettei yliopisto-opetuksenkaan tarvitse
olla vaikeaa. Kokemus on lisännyt rohkeutta kokeilla uusia asioita. Suvi toteaa osaavansa ottaa
opikseen myös kriittisestä palautteesta, jota opiskelijat kursseista antavat. Kasvuun vie myös se,
kun menee oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman VINEn opintoihin kuuluu kurssi
Communicating in the Digital World. Kurssin aloitusluennolla oli 130 opiskelijaa.
- Tämä oli minulle iso asia, enkä olisi pärjännyt ilman kurssin toista opettajaa, Maria Erosta.
Emme ole englannin opettajia ja kerroimme tämän opiskelijoillekin. Tämän myöntäminen oli
helpotus myös monille opiskelijoille, jotka jännittivät yhtä lailla opintojen aloittamista englanninkielisellä kurssilla. Kurssin jälkeen oli hyvä olla,
koska haasteesta oli selvitty hengissä.
Kysyttäessä tärkeintä opetusta ohjaavaa periaatetta Suvi nimeää hetken mietittyään motokseen
hyvän tahdon.
- Yritän ajatella, mikä on opiskelijoille hyväksi. Aina kyse ei ole kuitenkaan joustamisesta työskentelytavoissa. Joskus se tarkoittaa myös sitä, että
täytyy vaatia jotain, mikä opiskelijoista saattaa
tuntua liian työläältä, Suvi sanoo.
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

KOKOUSKUTSU/MÖTESKALLELSE
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään ke 23.4.2014 Sedu Kirkkokatu 10:ssä
Seinäjoella. Klo 17.00 alkaen ruokailu sekä ilmoittautumiset ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00.
Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls onsd den 23 april 2014 på Sedu Kyrkogatan
10, Seinäjoki. Från kl. 17.00 servering och mottagning 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 verksamhetsberättelsen för år 2013.
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 2013 samt fastställande av bokslut
och beviljande av ansvarsfrihet.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Bokslutet godkänns
och ansvarsfrihet beviljas.
Päätös/Beslut:
7.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av
verksamhetsplan för år 2014.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
8.
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi/
Styrelseordförandens och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt
revisorsarvoden för år 2014.
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9.

10.

11.

12.
13.

Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja tilin
tarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt TKA
och revisorsarvoden enligt räkning.
Päätös/Beslut:
Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av
medlemsavgifter för år 2015.
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:
Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av budget
förslag för år 2014.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenteri
vuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2015.
Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor
Ernst & Young.
Päätös/Beslut:
Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat/Behandling av övriga i föredrags
listan nämnda ärenden.
Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n viestintäjohtaja Marja Puustinen.
Seinäjoella 14.1.2014
Hallitus/Styrelsen
Ari Rousu				Paula Kotirinta
puheenjohtaja/ordförande		
sihteeri/sekreterare

Löydät vaalimateriaalin nettisivuilta www.oajpohjanmaa.fi
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OAJ Pohjanmaa/Österbotten
Yhteystiedot 2014
Hallitus:
Ari Rousu
puheejohtaja
Monika Koivumäki
varapuheenjohtaja
Sonja Westerlund
vice ordförande
Gun-Viol Vik
varapuheenjohtaja
Antti Ylinen
varapuheenjohtaja
Paula Kotirinta
sihteeri ja jäsen
Dieter Heiermann
jäsen
Arja Myllykangas
jäsen
Kari Nieminen
jäsen
Eero Paavola
jäsen
Helena Penttilä
jäsen
Kyösti Pihlajamäki
jäsen
Marina Räfsbäck
jäsen
Christel Sandell
medlem
Seppo Säätelä
jäsen
Aki Timo
jäsen
Ulla-Maria Åstrand
jäsen
Alueasiamies:
Seppo Heinonen
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Erätie 1
60800 Ilmajoki
Erkinlaakso 19 B
65410 Sundom
Brunnskogsgatan 2
68600 Jakobstad
Vaasanpuistikko 3 A B 14
65100 Vaasa
Ritolantie 428
60720 Tuomikylä
Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi
Linnaleirintie 19 B 5
67100 Kokkola
Vaxlaxintie 87
65380 Vaasa
Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki
Tanskantie 6
62200 Kauhava
Myllymäentie 35
69600 Kaustinen
Suokonmäentie 54
63540 Hernesmaa
Vettmossvägen 95
64230 Närpes st
Alholmsg. 27
68600 Jakobstad
Eteläniityntie 6 B 3
65610 Mustasaari
Apilakuja 6
66400 Laihia
Markusbackantie 113
68410 Alaveteli

044 419 1412
ari.rousu(at)ilmajoki.fi
040 722 9158
monika.koivumaki(at)vaasa.fi
050 590 4857
sonja.westerlund(at)pedersore.fi
050 524 7201
gvvt(at)uva.fi
040 868 0845
antti.ylinen(at)sedu.fi
050 492 1168
paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi
044 725 0171
dieter.heiermann(at)kpedu.fi
040 507 0321
arja.myllykangas(at)vaasa.fi
040 577 9984
kari.nieminen(at)seinajoki.fi
0400 925 196
eero.paavola(at)kauhava.fi
040 758 3581
helena.penttila(at)kaustinen.fi
050 556 6598
kyosti.pihlajamaki(at)soini.fi
0400 455218
marina.rafsback(at)mose.narpes.fi
044 721 1535
christel.sandell(at)jakobstad.fi
040 515 1194
seppo.saatela(at)yrkesakademin.fi
041 439 4319
aki.timo(at)edu.vaasa.fi
040 129 2096
ullamaria.astrand(at) edu.kokkola.fi

Lintuviita 1 A 6
60150 Seinäjoki

044 550 2043
seppo.heinonen(at)seinajoki.fi

Toimihenkilöt:
Paula Kotirinta
sihteeri
Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri
Tuula Ala-Lantela
koulutussihteeri
Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.
Taina Saikkonen
taloudenhoitaja
Antti Hynönen
nettivastaava
Jaana Talja
liikuntavastaava
Valtuutetut:
Olli Autio
Etelä-Pohjanmaan vp
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

OAJ:n Pohjanmaan
aluetoimisto

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi
Länsitie 2
63500 Lehtimäki
Länsirannantie 428 C
62620 Ala-Seppä
Riskulankaari 13
60220 Seinäjoki
Rantakatu 3 b A 1
65100 Vaasa
Putkitie 21
63680 Hakojärvi
Ilveksentie 8
61800 Kauhajoki

050 492 1168
paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi
040 559 4033
lassema(at)suomi24.fi
050 540 9522/0400 951 173 (8-16)
tuula.alantela(at)gmail.com
044 521 2996
outi.pyykko(at)edu.kuortane.fi
050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi
0400 772 558
antti.hynonen(at)alavus.fi
045 315 5885
jaana.talja(at)kauhajoki.fi

Hovioikeudenp. 2 A 10
65100 Vaasa
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
Brunnskogsgatan 2
68600 Jakobstad

040 778 2394
olli.autio(at)edu.vaasa.fi

Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki

040 755 2615
matti.sippola(at)edu.seinajoki.fi

Kauppapuistikko 4 as 20
65100 Vaasa

050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi

inger.damlin(at)vaasa.fi
040 755 2907
minna.herttua-niemi(at)vaasa.fi
050 355 3056
jarmo.juupaluoma(at)vaasa.fi
040 722 9158
monika.koivumaki(at)vaasa.fi
044 349 3366
virpi.niemela(at)kokkola.fi
040 577 9984
kari.nieminen(at)seinajoki.fi
050 599 7724
aroj(at)abo.fi
040 755 2615
matti.sippola(at)edu.seinajoki.fi
050 354 9175
jaakko.syrjanen(at)kauhajoki.fi
050 590 4857
sonja.westerlund(at)pedersore.fi
044 780 9153
susanne.wickstrom(at)kokkola.fi

www.oajpohjanmaa.fi

35

36

