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Nyt
ponnistetaan
eteenpäin
K

ulunut talvi on ollut kovaa aikaa
opetus-, kasvatus- ja tutkimusalalle. Menoleikkaukset ovat kurittaneet valtaosaa jäsenkunnastamme ja
vaikutukset ovat näkyneet osalla sekä
palkassa että työolosuhteissa.
Julkisen sektorin taloutta on välttämätöntä tasapainottaa, mutta se
täytyy tehdä suunnitelmallisesti ja arvovalintojen pohjalta avoimesti. Samalla on pakko, mutta myös viisasta,
katsoa toimintojen rakenteita. Näitä joudutaan
katsomaan myös varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen osalta.
Myös meidän jäsenkuntamme kannalta kuntarakenne- ja sote-ratkaisut on pikimmiten saatava tehtyä. Niiden on oltava tulevan hallituksen
työlistalla heti vaalikauden alussa ja ratkaisut on
tehtävä ripeästi. Kuluneet neljä (tai oikeastaan
kahdeksan) vuotta ovat olleet molempien edellä
mainittujen rakenneuudistusten osalta surullista
aikaa, mutta niistä on opittava.
OAJ on koko kuluvan eduskuntavaalikauden
ajan vaatinut kuntarakenneuudistusta, mutta
niin, että samalla määritellään kuntien tehtävät
ja niiden rahoitus. Pelkkä rajojen siirtely tai köyhien pakkoavioliitot eivät riitä ratkaisuiksi.
OAJ on vaatinut myös sote-ratkaisua. Olemme jatkuvasti ja johdonmukaisesti korostaneet,
että sote-ratkaisulla on suuri vaikutus myös koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen. Meille ei ole hymähdelty, sanomaamme ei
ole vähätelty, mutta meitä ei ole kuultu.
Haluan tuoda esille huoleni yleisestä kuntapuolen kehityksestä. Tällä hetkellä on erittäin
huolestuttavaa, että soten jatkuvasti kasvavat
kulut ajavat sivistystoimen lähes joka kunnassa
leikkaajan rooliin. Sivistyspuoli pysyy yleensä
aina talousraamissa, mutta soten kustannukset
ylittyvät jatkuvasti kunnasta toiseen. Tämän seurauksena perusopetus ja varhaiskasvatus ovat se,
joilta odotetaan aivan tolkuttomia säästöjä. Erityisen raskaassa roolissa ovat esimiehet.

Vi strävar
framåt
D

en gångna vintern har varit en
tuff tid för undervisningssektorn. Nedskärningarna har drabbat
en stor del av våra medlemmar och
för en del har effekterna varit kännbara i både lönen och anställningsförhållandet.
Det är nödvändigt att balansera
ekonomin inom den offentliga sektorn, men det måste göras planenligt
och öppet utgående från värderingar.
Samtidigt måste vi se över verksamhetsstrukturerna, vilket är klokt. Småbarnsfostran, utbildningen och forskningen ska också sättas under
luppen.
Det är viktigt med tanke på vår medlemskår
att så fort som möjligt nå lösningar i kommunstruktur- och vårdreformen. Den nya regeringen
måste behandla frågan genast i början av valperioden och besluten fattas i rask takt. De senaste
fyra eller egentligen åtta åren, har varit beklämmande med tanke på strukturreformen, men nu
det gäller att dra lärdom av detta.
OAJ har under hela den pågående riksdagsperioden krävt en kommunstrukturreform där
man samtidigt definierar kommunernas uppgifter och deras finansiering. Tvångsäktenskap mellan fattiga eller enbart gränsflyttningar är ingen
lösning!
OAJ har också krävt ett avgörande i socialoch hälsovårdsreformen. Vi har kontinuerligt
och konsekvent betonat att sote-lösningen har
en stor effekt på anordnandet av tjänster för utbildning och småbarnsfostran. Vårt budskap har
inte förringats - men vi har inte blivit hörda.
Jag vill uttrycka min oro över utvecklingen
inom kommunsektorn. Det är oerhört alarmerande att i nästan varje kommun drabbas bildningsväsendet av social- och hälsovårdens ständigt ökande utgifter. Bildningsväsendet hålls för
det mesta inom budgetramarna, men inte socialoch hälsovården. Och därför förväntas helt huvudlösa inbesparingar inom den grundläggande
3

Koulutusta koskevat ratkaisut jäivät työnsä
päättäneellä eduskunnalla aivan viime hetkiin,
voidaan jopa sanoa viimetunteihin, itseasiassa
jatkoajalle. Suurin syy on se, että hallituksen
esitykset tulivat eduskuntakäsittelyyn niin myöhään, ettei aikaa niiden kunnolliselle käsittelylle
jäänyt. Lisäksi esityksissä oli melkoisesti puutteita. Lopuksi huonot ratkaisut vain runtattiin
väkisin läpi ja 2. asteen rakennelakiesitys jopa
raukesi. Tuo ei ole kunniaksi osallisille.
Nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin. Meidän on panostettava vaalityöhön, meidän on
puhuttava ja puhutettava koulutus-, kasvatus- ja
tutkimussektorimme asioista. Meidän on puhuttava koko kasvatus- ja koulutusketjusta. Meidän
on saatava päättäjät ymmärtämään toimialamme
kehityssuunnan kääntämisen välttämättömyys ja
merkitys koko yhteiskunnan tulevaisuudelle.
Meidän on jälleen ponnisteltava sen eteen,
että tuleva hallitus ottaa ohjelmaansa Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen tulevaisuusohjelman. Tätä vaadimme jo nyt päättyvälle vaalikaudelle, mutta sitä ei saatu. Nyt se on saatava.
Lisäksi tarvitsemme opettajankoulutuksen
kehittämisohjelman, jossa kartoitetaan opetushenkilöstön (mukaan lukien siis rehtorit, päiväkodin johtajat jne.) sekä perus- että täydennyskoulutuksen kehittämistarpeet sekä käynnistetään toimeenpano-ohjelma.
Vaikka kuittaankin työmarkkinakevään tässä
lyhyesti, ei se tule suinkaan olemaan kevyt. Työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkon kohtalo selviää kesäkuun puoleen väliin mennessä. Siinä riittää punnertamista, varsinkin kun neuvottelujärjestelmien uudistamista koskeneet neuvottelut
päättyivät tuloksettomina. Mutta eivät nuo asiat
mihinkään kadonneet. Epäilenpä, että ne ovat
uudelleen edessämme yllättävänkin nopeasti.
Koko ajan merkityksellisempää on se opettajaryhmiemme yhteinen työ, jota alueilla tehdään. On erittäin tärkeää, että toimintaa alueilla
ja alueyhdistysten toimintaa kehitetään nimenomaan yhdessä tekemisen suuntaan. Toistensa
työn tunteminen vahvistaa yhteisyyttä ja yhteenkuuluvaisuutta sekä kunnioitusta toisten opettajaryhmien työtä kohtaan. Sitä kautta teräksinen
järjestömmekin vahvistuu entisestään.
Ponnistetaan yhdessä ja yhteisvoimalla eteenpäin. Tulemme tarvitsemaan uudella tavalla voimaa työmme, toimintaedellytystemme ja voimavarojemme puolustamisessa. Olosuhteiden
kovetessa joudumme vahvistamaan myös omaa
ärhäkkyyttämme. Valitettavasti, mutta teemme
sen sivistyneesti.
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
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utbildningen och småbarnsfostran. Cheferna
och föreståndarna är i en speciellt svår sits.
Riksdagen som nu har avslutat sitt arbete,
behandlade utbildningsfrågor alldeles i sista minuten. Propositionerna kom till riksdagsbehandling i ett så sent skede att det saknades tid för
grundlig behandling. Lagstiftningsarbetet beträffande utbildning på andra stadiet hedrar inte
någon av de delaktiga.
Nu måste vi ändå blicka framåt. Vi ska satsa
på valarbetet och lyfta fram undervisningssektorn. Vi måste få beslutsfattarna att förstå att utbildning är avgörande för samhällets framtid och
att den pågående utvecklingen inom vår bransch
måste styras in på rätt kurs igen.
Vi måste omigen arbeta hårt för att den nya
regeringen ska ta ett framtidsprogram för utbildning, fostran och forskning med i sitt regeringsprogram. Det här krävde vi redan inför valperioden som nu lider mot sitt slut, men utan resultat. Nu måste vi få med det på agendan.
Vidare behövs ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen där man kartlägger utvecklingsbehoven för undervisningspersonalen (rektorer,
daghemsföreståndare m.fl. medräknade) samt
för grundutbildningen och fortbildningen. Ett
åtgärdsprogram bör påbörjas.
Arbetsmarknadsvåren nämner jag nu kortfattat, men den kommer ingalunda att vara lätt.
Före mitten av juni avgörs fortsättningen på
sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Det återstår
massor att göra, speciellt när förhandlingarna
om förnyandet av förhandlingssystemen avslutades resultatlösa. Men frågorna kvarstår och jag
misstänker att de dyker återigen upp förvånansvärt snabbt.
Det gemensamma arbete som våra lärargrupper gör i regionerna blir allt viktigare. Det är av
största vikt att verksamheten i regionerna och
regionföreningarna uttryckligen utvecklas till
gemensamt görande. När man känner varandra
ökar både samhörigheten och respekten för de
olika lärargruppernas arbete. Och på det här sättet stärks vår organisation ytterligare.
Vi kämpar framåt tillsammans. Vi behöver
krafter för att försvara vårt arbete, våra verksamhetsförutsättningar och våra resurser. När
tiderna blir allt tuffare måste också vi bli tuffare,
tyvärr. Men vi gör det kultiverat.
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja

Koulutus
Utbildningen
tarvitsee osansa behöver sin del
T

ätä kirjoittaessani eletään helmikuun puoliväliä, hiihtolomaa
edeltävää viikkoa. Eduskuntavaaleihin valmistautuminen on meneillään.
Kansanedustajiksi mielivät kiertävät
jo turuilla ja toreilla. Lehtemme ilmestyessä vaalihuuma on huipussaan.
Gallupeja ja vaalipaneeleja on ollut jo
kyllästymiseen asti. Onko tällainen
touhotus neljän vuoden välein vaivan
väärti?
Hulinasta ja hössötyksestä huolimatta vaalit
ovat demokratian ydin – ja demokratia on paras
tietämäni valtiojärjestys. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja
toteuttaa kansan tahtoa. Vaaleissa äänestäjät valitsevat edustajat, jotka päättävät asioista heidän
puolestaan. Eduskunta on kansakunta pienoiskoossa. Suoraan kansan valitsemana se päättää
lainsäädännöstä. Se on tasavallan presidentin,
hallituksen ja oikeusistuinten yläpuolella, koska
se voi halutessaan yksin muuttaa kaikkia lakeja,
myös perustuslakia.
Käytännössä kansan valitsemien kansanedustajien toiminnanvapautta rajoittavat monet seikat. Puoluekurin merkitys on suuri, vaikka se ei
perustu mihinkään lakiin. Kyseessä ovat puolueiden eduskuntaryhmien omat sisäiset sopimukset. Ne tarkoittavat, että ainakin hallitukseen
kuuluvien puolueiden kansanedustajia vaaditaan
äänestämään hallituksen esitysten puolesta.
Suomessa on 1980-luvun lopulta saakka
ollut varsin pitkäikäisiä hallituksia. Ne ovat
yleensä istuneet koko hallituskauden. Vaalien
jälkeen muodostetaan aina uusi hallitus. Vaalit
voittaneen puolueen puheenjohtajasta tulee tavallisesti pääministeri ja hallituksen muodostaja. Enemmistöhallitukset saavat esityksensä läpi
eduskunnassa, puoluekuri pitää siitä huolen.
Koulutuspolitiikasta, mukaan lukien koulutuksen rahoituksesta, päätetään hallituksen esitys-

I

skrivande stund befinner vi oss
i mitten av februari, veckan före
sportlovet. Förberedelserna inför
riksdagsvalet är i full gång. Riksdagskandidaterna visar upp sig på både
gator och torg. Då tidningen kommer ut är valivern i topp. Vi har redan bjudits på gallupar och valpaneler i den grad att vi redan tröttnat på
dem. Är det värt mödan att ordna en
sådan här ruljangs vart fjärde år?
Trots uppståndelsen utgör valen kärnan i demokratin. Och demokrati är den bästa statsordning jag känner till. Demokratins grundtanke är
att regeringsmakten har sin grund i folket och
verkställer folkets vilja. I valen utser väljarna
kandidater som fattar beslut för dem. Riksdagen
bildar riket i miniatyr. Den väljs direkt av folket
och fattar beslut om lagstiftningen. Riksdagen
står ovanför republikens president, regering och
rättsinstanser eftersom riksdagen kan ändra alla
lagar, även grundlagar, på egen hand om den så
vill.
I praktiken begränsas de folkvalda riksdagsledamöternas handlingsfrihet av många saker.
Partidisciplinen har en stor betydelse, även om
den inte grundar sig på någon lag. Det handlar
om interna överenskommelser inom partiernas
riksdagsgrupper. De innebär att åtminstone de
riksdagsledamöter som hör till partier som ingår
i regeringen förutsätts rösta för regeringens propositioner.
I Finland har vi haft ganska långlivade regeringar sedan slutet av 1980-talet. Regeringarna
har ofta suttit hela regeringsperioden. Efter valen bildas alltid en ny regering. Ordföranden
för det parti som vunnit valet blir vanligtvis
statsminister och den som bildar regeringen.
Majoritetsregeringarna får igenom sina propositioner i riksdagen. Det tar partidisciplinen
hand om. Besluten om utbildningspolitiken,
5

ten pohjalta eduskunnassa
Puolueiden suhtautumisessa koulutukseen ei
ole suuria eroja. Periaatteessa koulutusta ja varhaiskasvatusta arvostetaan. Toisaalta koulutuslainsäädännön väljyys antaa suuremmat mahdollisuudet leikata esimerkiksi valtionosuuksia kuin
tiukka sosiaali- ja terveystoimen lainsäädäntö.
Sen olemme kuluneen hallituskauden aikana
saaneet tuta, kun koulutuksesta on leikattu lähes
kaksi miljardia euroa. Muilta sektoreilta ”rakenteellisia” säästöjä, joilla pyritään vakuuttamaan
ulkomaiset luottoluokituslaitokset Suomen lainanmaksukyvystä, on ollut paljon vaikeampi
löytää.
Toivottavasti kaikki ne OAJ Pohjanmaan toimialueen opettajat ja lastentarhanopettajat, jotka
eivät ole vielä äänioikeuttaan käyttäneet, käyvät
äänestämässä – ja äänestävät sellaista ehdokasta,
joka puheissaan ja teoissaan osoittaa oikeasti arvostavansa koulutusta ja varhaiskasvatusta. Vaalilupauksia on helppo antaa, mutta aikaisemmat
kannanotot paljastavat monen ehdokkaan todellisen karvan. Esimerkiksi kunnanvaltuustossa opettajien lomautuksia puolustaneiden sopii
epäillä suhtautuvan koulutukseen muutenkin
yliolkaisesti.
Vaalien jälkeen koittaa arki, kun ruvetaan
muodostamaan uutta hallitusta ja sovitaan sen
ohjelmasta. Kaikki etujärjestöt – OAJ mukaan
lukien – pyrkivät vaikuttamaan hallitusohjelmaan, koska siinä linjataan ne asiat, joihin vaalikaudella panostetaan. Nyt on tarpeeksi pitkään
jauhettu SOTE-uudistuksesta. Se herättää intohimoja, koska sosiaali- ja terveyssektori nielee
suuren osan valtion ja kuntien varoista. Sairaista,
vanhuksista ja vähäosaisista on huolehdittava,
mutta Suomen tulevaisuus on osaamisen varassa.
Se luo uusia työpaikkoja. Siksi osaamista synnyttävään koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava seuraavalla vaalikaudella. Koulutussektori ei voi olla jatkuvasti leikkausten kohteena.
Ari Rousu
OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja

inklusive dess finansiering, fattas i riksdagen
utifrån regeringens propositioner.
Det förekommer inga stora skillnader i partiernas syn på utbildning. I princip uppskattas utbildning och småbarnsfostran. Å andra sidan ger
den vida tolkningen av utbildningslagstiftningen
större möjligheter att skära ner på till exempel
statsandelar än den strikta lagstiftningen inom
social- och hälsovården. Det har vi märkt under
den gångna regeringsperioden när man skurit
ner nästan två miljoner euro på utbildningen.
Inom andra sektorer har det varit svårare att hitta motsvarande ”strukturella” besparingar med
hjälp av vilka man försöker övertyga utländska
kreditvärdighetsinrättningar om Finlands lånebetalningsförmåga.
Jag hoppas att alla lärare och barnträdgårds
lärare inom OAJ Österbottens verksamhetsområde kommer att använda sin röst, och att de röstar
på en sådan kandidat som i sina tal och genom
sina handlingar visar verklig uppskattning för
utbildning och småbarnsfostran. Det är lätt att
avge vallöften, men genom tidigare ställningstaganden har många kandidater visat sitt rätta jag.
Till exempel de personer som visat understöd för
att permittera lärare i kommunfullmäktige kan
väntas ha en arrogant inställning till utbildning
överlag.
Efter valen är vi tillbaka i vardagen och börjar
bilda en ny regering och komma överens om dess
program. Alla intresseorganisationer – inklusive
OAJ – strävar efter att påverka regeringsprogrammet eftersom den omfattar riktlinjerna för
de frågor som man kommer att satsa på under
valperioden. Nu har man tjatat tillräckligt länge
om social- och hälsovårdsreformen. Den väcker
engagemang eftersom social- och hälsovårdssektorn sväljer en stor del av statens och kommunernas tillgångar. Man måste ta hand om sjuka,
åldringar och mindre bemedlade, men Finlands
framtid hänger på kompetens. Genom kompetensen skapar man nya arbetsplatser. Därför
måste man satsa på utbildning och forskning
som leder till kompetens under nästa valperiod.
Utbildningssektorn kan inte fortsätta vara utsatt
för nedskärningar.
Ari Rousu
ordförande OAJ Österbotten
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Kiristyksiä odotettavissa
O

len ollut OAJ-aktiivi vuodesta
1985. Koskaan tänä aikana ei
ole koettu näin rajua resurssien leikkaamista ja työntekijöiden aseman
heikentämispyrkimystä. Valtakunnan tasolla esimerkiksi neuvottelujärjestelmän uudistamiskeskusteluissa
työnantajataho esitti, että varhaiskasvatus ja koulutus nimettäisiin suojelutyöksi, toisin sanoen oikeus lakkoon poistettaisiin näillä aloilla. Myös tukilakkojen kokoa ja kestoa ehdotettiin rajoitettavaksi.
Ja heti perään työmarkkinajohtaja Jalonen esitti,
että virkaehtosopimusta on uudistettava siten,
että vuotuinen työaika pitenee ilman kompensaatioita – siis suurelle osalle meistä opetusvelvollisuuden nostamista muutamalla tunnilla ilman
palkan lisäystä!
Koulutuksesta leikataan lähes joka kunnassa. Päätökset ovat poliittisia arvovalintoja. Maan
hallitus aikoo ”kehittää ja tehostaa” ammatillista
ja lukiokoulutusta järjettömällä 260 miljoonan
euron valtionosuuksien vähennyksellä. Se vaarantaa koko toisen asteen koulutuksen, ja tulee
lukioverkon supistamisen myötä horjuttamaan
myös yläkouluja.
Poliittista viisautta olisi juuri taloudellisesti
huonoina aikoina panostaa siihen ainoaan keinoon, jolla Suomi saadaan nousuun – koulutukseen. Sellaista viisautta ja rohkeutta oli silloin,
kun maamme hieno koulutusjärjestelmä luotiin,
vaikka vaurautta oli murto-osa nykyisestä.
Viimeisin OAJ Pohjanmaankin alueelle levinnyt villitys on uusien vakinaisten ja määräaikaisten opettajien palkkaaminen elokuussa vasta
vesopäivästä alkaen. Eli vaaditaan 100 %:n vuotuinen työpanos, mutta varastetaan yli viikon
palkka, ja samalla estetään lukuvuoteen valmistautuminen. Se on osa Kuntatyönantajan systemaattista pyrkimystä ottaa irti kaikki se, mitä
OVTES:ssä ei ole nimenomaan säädetty. Lisää
vastaavia kiristyksiä on odotettavissa.

OAJ:n toimisto tekee hurjasti töitä vaikuttaakseen poliittisiin
päättäjiin ja vaikuttajiin. Omaa tär
keää osuuttaan hoitavat alueelliset
ja paikalliset yhdistyksemme, joiden
toimijoilta vaaditaan nyt sitkeyttä ja
uskoa siihen, että yhdessä samaan
suuntaan toimimalla voimme turvata koulutuksen ja opettajien asemaa
tai saada ainakin joitain heikennyksiä

torjutuksi.
Työpaikan yhteysopettaja on tärkeä ja lähin
OAJ:n edustaja ja tiedon kuljettaja. Paikallisten
yhdistysten on huolehdittava siitä, että jokaisessa
yksikössä on yhteysopettaja, ja hänestä on pidettävä hyvää huolta. Samoin on luotava ja pidettävä yllä hyvät suhteet ja jatkuva yhteydenpito
sekä rehtoreiden tai muiden lähiesimiesten että
ylemmän työnantajatahon kanssa.
Mitä sitten kentän opettajat voivat tehdä?
Paljonkin. Ensiksi on huolehdittava siitä, että jokainen on OAJ:n jäsen luomassa joukkovoimaa.
Poliittinen aktiivisuus on nyt arvokasta. Kansanedustajille ja kuntien hallituksissa ja valtuustoissa oleville poliitikoille pitää kertoa tai viestittää
työelämän arjesta ja leikkausten vaikutuksista.
Vain erittäin harva päättäjä ymmärtää työtämme aidosti. Pelkkien lukujen ja prosenttien perusteella leikkauspäätösten tekeminen on liian
helppoa.
Eduskuntavaalit ovat käsillä. Nyt on annettava harkitusti äänemme sellaisille ehdokkaille,
jotka omissa vaaliohjelmissaan ovat selkeästi
nostaneet varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
korkealle. Valittuja on jatkuvasti muistutettava
lupauksistaan ja toimitettava heille kentän tuntoja.
Jarmo Juupaluoma
OAJ:n hallituksen jäsen
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Lyckans ost – Du är aldrig
ensam, du tillhör ju facket!
F

irar sportlov med långturer i Ylläs underbara landskap, långturer
som ger gott om tid för reflektioner.
Under senaste OAJ styrelsemöte
hade vi som ett tema att i seminarieform identifier yttre och inre riskfaktorer för vår organisation. Samtidigt
skulle vi också identifier förebyggande åtgärder för att minimera följderna av eventuella hotbilder.
Kommer osökt att tänka på seminariediskussionen och förnyelsebehovet inom
OAJ som organisation och det inre arbetet då
jag glider fram över de snöbeklädda vidderna
uppe i norr. Varken medlemmar av i dag eller
omgivande samhälle betjänas av gårdagens verktyg. Någonting måste göras, frågan är vilka möjligheter vi är beredda att se.
En i dag relativt outnyttjad möjlighet inom
organisationen är nätverkande på olika plan.
Nätverk inom föreningar, mellan föreningar
inom regionen och på landsnivå. Nätverk med
konkreta uppdrag och klara målsättningar där
slutprodukten alltid måste bli en stärkt verksamhet med solidaritet som ledstjärna.
Varje fungerande nätverk bottnar i att ansikten är bekanta, att broar har byggts och att
nätverkets olika komponenter är öppnade. Inom
nätverket måste det vara uppenbart vem som
äger vilket kunnande och vem man kan bolla
med innan man gör beslut, förankrar lösningar
eller bygger framåt. Ett plus ett måste kunna bli
mer än två. Nätverk ger också synergieffekter.
Nätverk skapar nya nätverk och den tillgängliga
kompetensen stärks mångdubbelt då kunnande
kompletterar kunnande och erfarenhet kompletterar erfarenhet.
Allt för ofta får vi uppleva lokala tillkortakommanden och arbetsgivare som lyckas med ekvationen att få enskilda lärare eller grupper av lärare
att se sparledigheter som ett alternativ, allt för ofta
hör vi ord som: För oss var det här ett förmånligt
alternativ. Och det trots att lösningarna är oacceptabla ur arbetstagarsynvinkel och strider mot
fackorganisationen ställningstaganden.
Inom OAJ och inom regionen måste vi
8

kunna garantera kvalitativt god och
jämlik intressebevakning. Det är viktigt att varje medlem vet vilket stöd
som finns tillgängligt, att möjlighet
att diskutera och agera i god tid erbjuds. Vi kan omöjligen acceptera
att intressebevakningen är ett lotteri.
Har du tur vinner du en kommun
med effektiv intressebevakning, har
du otur så beklagar vi bara med re
pliken: Inget mera kan göras, tyvärr
så får du bara lov att acceptera att man skär i
din lön.
Med vinden i ryggen och perfekta skidor är
det lätt att leva, sneglar åt sidan och spanar på
Vasaregionen med sitt klustertänk. Ser en region
som fokuserar bredare än eget företag. En region där tänk över branschgränser ger styrka och
regionalt tänk över språkgränser ger mervärde.
Ställer mig frågan i motlutet: Har vi något att
lära? Finns det utrymme att se behov och möjligheter i en nätverkande organisation framom
begränsningar och hot? Spåret övergår till lättåkt
terräng och svaret är solklart. Nätverkande tar ingenting av någon. Nätverkande tillför, utvecklar
och lever med tiden. Förutsatt att vi öppet och
fördomsfritt tar oss an en modell där delat kunnande är hemligheten bakom styrka och framgång kring intressebevakning och fackligt arbete
kan vi lyckas. Via nätverkande omgivning kan vi
vara med och bygga framtiden, vi kan påverka
istället för att bara följa det som andra bygger.
“Baakhaalt ränttar vasstjin åppett elo nedärett”
Inger Damlin
OAJ:s styrelsemedlem

Heikoin lenkki
M

uistatteko reilut kymmenen vuotta sitten maikkarilla
pyörinyttä Heikoin lenkki -visailuohjelmaa, jossa Kirsi Salo kärvensi
visaisilla kysymyksillään kahdeksaa
kilpailijaa dominatyyliin?
Liekö tuo ohjelma ollut Yleisradion innostuksen lähteenä, kun se
pani Stubbin pätkähallituksen ministerit valitsemaan keskuudestaan
heikoimman lenkin. Myös kansalaisille annettiin mahdollisuus samanaikaisesti
ilmaista oma näkemyksensä asiasta. Hallituksen
ministerit nimesivät keskuudestaan heikoimmaksi lenkiksi opetus-ja viestintäministeri Krista
Kiurun (sd.), joka sai mittauksessa kouluarvosanakseen 6,1, kun suosiomittauksessa parhaan
arvosanan saaneen elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren arvosana oli 8,5. Kansalaisten arvioinneissa heikoimmaksi lenkiksi jäi puolestaan
sisäministeri Päivi Räsänen parhaan arvosanan
mennessä ulkoministeri Erkki Tuomiojalle.
Opetusalan vaikuttamistyön näkökulmasta
katsottuna Kiurun arvostus hallituksen sisällä
ei ainakaan paranna koulutuksemme nykytilaa.
Se, ettei opetusalan ylin vaikuttaja saa arvostusta työtovereiltaan, on vääjäämättä näkynyt
nykyhallituksen koulutuspoliittisessa päätöksen
teossa.

Jos minulta kysyttäisiin hallituksen heikointa lenkkiä, vastaukseni olisi koko hallitus, joka on säästötoimillaan rapauttamassa koko koulutusjärjestelmäämme pahemman kerran.
Tätä kirjoitettaessa järjestämisluvista
ei vielä ole tehty lopullista päätöstä,
mutta olettama on, että sutta ja sekundaa on tulossa. Opetuspalveluiden saatavuus heikkenee erityisesti
haja-asutusalueella, mikä merkitsee
paluuta ajassa takaisin 1950-luvulle, jolloin lukio- ja ammattikoulutusta piti hakea pahimmillaan hyvinkin kaukaa kotipaikkakunnasta.
OAJ pyrkii tekemään tulevista vaaleista koulutusvaaleja. Vaalien keskiöön on kuitenkin nousemassa maaliskuussa karille ajautuneen SOTElakiesityksen loppuun saattaminen perustuslakia
rikkomatta.
Suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuus ei näytä olevan kansanedustajaehdokkaiden
vaalipuheiden ykkösaihe.
Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille Pohjanmaan opettajan lukijoille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

OIKAISUT Pohjanmaan opettaja -lehteen 2/2014:
– OAJ-valtuutetut esittelyssä s. 14: Jarmo Juupaluoman sähköpostiosoite:
jarmo.juupaluoma@edu.vaasa.fi.
– OAJ on the Road -kuvakimara s. 17: Jaakko Mäkinen on Pohjanmaan opinto-ohjaajat
ry:n puheenjohtaja.
– Vaasan vuoden 2014 opettaja s. 20 kuvateksti: Variskan yläkoulu
– OAJ Pohjanmaan yhteystiedot s. 38: alueasiamies Tuula Ala-Lantelan sähköpostiosoite:
tuula.alantela@gmail.com
Toimituskunta pahoittelee sattuneita virheitä.
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EDUCA-messut 2015
Teksti ja kuvat: Lasse Mansikka-aho

OAJ-vaalikukko Peter Nymanin haastattelussa.

OAJ:n eduskuntavaalipaneeli keräsi salin täyteen kuulijoita.
10

Kaikki eduskuntapuolueet olivat edustettuina vaalipaneelissa. Paneelin vetäjänä toimi Peter Nyman. Myös
yleisöllä oli mahdollisuus esittää paneelin osaanottajille kysymyksiä sosiaalisen median kautta. Kysymykset
heijastettiin realiaikaisesti yleisön nähtäville. Suurin osa kysymyksistä liittyi koulutuksen säästöihin. Yleisön kysymyksiä ja kommentteja välitti paneelisteille OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.
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Etelä-Pohjanmaan opettajien
koulutus- ja kulttuuripäivä
17.1.2015 Seinäjoella
Teksti ja kuvat: Lasse Mansikka-aho

Sari Mullola:

Minna Marsh:

Simo Ralli:

P

M

M

äivän ensimmäisen luennon
piti Helsingin yliopiston
käyttäytymistieteiden laitoksen
tutkijatohtori FT Sari Mullola,
joka käsitteli esityksessään ihmisen tempperamentin yhteyttä
työstressiin ja terveyteen. Hänen mukaansa keskeisiä tempperamentiin yhteydessä olevia
käsitteitä ovat pysyvyys, perinnöllisyys ja varhainen ilmaantuminen. Yksilön älykkyys, kongitiiviset kyvyt, muisti, motivaatio tai kypsyys eivät sen sijaan
ole temperemanttiin vaikuttavia
tekijöitä. Mullolan mukaan 4    %
työssäkäyvistä potee vakavaa
työuupumusta. Korkean työsterssin yksilön tempperemanttiin yhteydessä olevista syistä
Mullola nosti esille yksilön
neuroottisuuden, ulospäinsuuntautuneisuuden ja sovinnollisuuden. Varsinkin korkea halu
vältellä harmeja lisää Mullolan
mukaan työntekijän uupumisen
riskiä.

12

entaalivalmentaja,
FM
Minna Marshin luennon
aiheena oli ”Voiko sydän viedä
opettajaa”.
Marshin mukaan jokainen
meistä voi valita suhtautumistapamme tapahtuipa mitä tahansa. Jos emme voi muuttaa
tilannetta, voimme tehdä työtä muuttaaksemme itseämme.
Marsh kehotti kuulijoitaan
etsimään ja löytämään asioille niiden todellinen merkitys.
Marshin mukaan se, miten tulkitsemme asioita, vaikuttaa suoraan siihen, koemmeko ne stressaavina vai rentouttavina.
Luennon aiheeseen liityen
Marsh painotti, että hyvä opettaja ei toimi oppilaiden ehdoilla
vaan häntä varten.

uusikko,
maanviljelijä,
tekstin rustaaja Simo Ralli
viihdytti sekä sanan että laulun
voimalla yleisöä otsikolla ”Minä
olen aina ollut sitä mieltä, että
se päriää, joka tekee asiat toisin
kuin muut”.
Rallin huumoripitoinen esitys otti yleisönsä.

Aamun avauksen suoritti Seinäjoen yhteiskoulun opettajien irkkubändi Captain O'Neill Band.

Koulutuspäivän kulttuuriosuudesta vastasi Antti Railio.

OAJ Pohjanmaan tervehdyksen
toi pj. Ari Rousu
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Kissoista tiikereitä!
J

okainen opettaja tietää, kuinka pedagogisesti
tulisi toimia, jotta oppilaat saataisiin oppimaan. Ryhmän hallinta ja oppisisältöjen eriyttäminen ovat arkipäivää. Samoin opettajille on
hyvin selvää se, että jokainen oppilas on erilainen ja tarvitsee erilaisia asioita selvitäkseen koulupäivästä. Tähän me olemme kouluttautuneita
ja tässä me olemme hyviä!
Nykyinen palkkaus- ja työaikajärjestelmä
haastaa jokaisen opettajan miettimään myös
omaa palkkaustaan ja työaikaansa samanlaisella
ammattimaisella ja perusteellisella tavalla. On
otettava selvää siitä, mistä minulle maksetaan ja
miten työaikani oikeastaan pitäisi käyttää; mikä
minulle oikeastaan kuuluu?
Me opettajat olemme liian kilttejä ja teemme
meille esitetyt asiat turhia kyselemättä. Näin tehdessämme vesitämme niin OAJ:n kuin paikallisten edunvalvojien tekemän suuren työn taata
meille palkka tehdystä työstä. Olenkin houkutellut meistä kilteistä kissoista esille tiikereitä, jotka
eivät aina olekaan valmiita kaikkeen pyydettyyn.
Kysyessämme ensin, mitä tästä maksetaan ja
millä työajalla tämä tehdään, raapaisemme hieman ja saamme samalla työnantajan miettimään
työtehtävien antamista. Samalla osoitamme, että
arvostamme omaa työtämme ja aikaamme.
Tiukassa taloudellisessa tilanteessa tärkeäksi
taidoksi nousee arvostuksen lisäksi perustelemisen taito. Meidän on opittava perustelemaan
oman työmme merkityksellisyyttä ja ratkaisuja,
sillä päättäjä harvoin päätöksiä tehdessään tietää,
miten päätös vaikuttaa käytännössä. Perustelujen
tueksi on hyvä koota jotakin konkreettista: lukuja tai selkeästi osoitettavia faktoja. Olen erittäin
iloinen Seinäjoen yt-ajan tutkimuksesta, josta
saatavaa tietoa voimme käyttää koko alueemme
yt-ajan töiden peilaamiseen. Tämä on hyvä malli, jollaista voi käyttää paikallisesti epäkohdaksi
koetun asian selkiyttämiseen ja perustelemiseen.

Hyvät suhteet päättäjiin ja erityisesti rehtoreihin takaavat sen, että meillä on mahdollisuus
kertoa perustelumme ja meitä kuunnellaan. Paikallisyhdistysten olisikin nyt rohkeasti käytettävä aikaa ja varoja näiden suhteiden luomiseen.
Merkittävimmät ratkaisut tehdään jatkossakin
yhä useammin paikallisesti. Opetuksen järjestäjä ei näe asioita samoin kuin opettajat, ja ainoa
tapa opettajien näkökulmien esittämisen on keskustelu.
Tavalliset jäsenet toivoisivat usein, että jäsenmaksu käytettäisiin vain virkistystoimintaan,
mutta nyt olisi kaikkien syytä herätä ja huomata,
että palkkauksemme ja työolojemme kehittäminen vaativat edunvalvontaa, kaikkien sitoutumista tehtyihin päätöksiin ja käytännön tekoja.
Pelkän hupailun aika on ohi. Nyt ei voi sooloilla
eikä luistaa! Opetuksesta ei tule opettajien tavoittelemaa lakien mukaista ja laadukasta opetusta, jos asiat tehdään mahdollisimman edullisesti ja kaikki ”harmaat ratkaisut” käyttämällä.
Jokainen yksittäinen joustoratkaisu heikentää
kokonaistilannetta, joten meidän on toimittava
yhtenä rintamana.
Nyt on siis erittäin ajankohtainen aika kokeilla heräävää tiikeriyttä. Työnantajaa ohjeistetaan etsimään virka-ja työehtosopimuksista sellaisia kohtia, joista ei selkeästi ole määrätty. Näistä kohdista pyritään löytämään ne säästöt, joita
kaivataan. Meidän tehtävämme on pitää huoli
siitä, että vakiintuneita käytäntöjä noudatetaan,
kaikki opettajat ovat tarkkoina omaan työhönsä
liittyvistä asioista ja tieto esityksistä siirtyy nopeasti OAJ:hin. Näin voimme varmistaa sen, että
emme ole vain kilttejä kissoja, joilla pyyhitään
pöytää mennen tullen.
Tuula Ala-Lantela
OAJ Pohjanmaan alueasiamies

Jos työnantaja ehdottaa työhösi tai palkkaasi muutoksia:
− Sano, että selvität asiaa. Älä laita nimeä paperiin, äläkä lupaa mitään heti.
− Ota heti yhteyttä pääluottamusmieheen ja kerro asiasta (tiedonsaanti
oikeus/vaitiolovelvollisuus)
− Pääluottamusmies selvittää asiaa ja ottaa yhteyttä OAJ:hin, jossa lakimiehet ja asiantuntijat varmistavat, että sinulla on oikeus tehdä muutos ja
että muutos on sinun kannaltasi toimiva/hyvä.
− Jos saat luvan, tee sopimus, mutta ota mukaasi pääluottamusmies tueksi.
Älä anna muuttaa sopimuksen kohtia.
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Kaisa Isotalon väitös:

Rehtorit ratkovat ilkeitä ongelmia
pedagogisesti synkronoiden
Kuvaan väitöskirjani ”Pedagoginen synkronointi, vaikeus johtamispäätöksissä yläkoulunrehtorin
kokemana” antia rehtorien työlle. Tutkimus on ladattavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston sivuilta.
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44626
ovat mm. murrosikäinen oppilasaines, aineenopettajajärjestelmä, suuri koko ja perusopetuksen päättövaiheen tavoite luotsata oppilaat toisen
asteen oppilaitoksiin.

Rehtori, laaja-alainen pedagoginen
johtaja
Rehtori-sana tulee sanasta rectus, ´oikea`,
´suora`, joten oikeaan pyrkiminen on sisään rakennettuna rehtorin virkaan. Kunnan ja koulun
kulttuuri sekä rehtorin persoona ja johtamiskäsitys vaikuttavat vahvasti siihen, minkälaiseksi työ
muotoutuu. Työ on sekä arkijohtamista että kasvatus- ja opetuskulttuurin jatkuvaa kehittämistä, suunnan näyttämistä ja toivon ylläpitämistä.
Laaja-alainen pedagoginen johtaminen sisältää
kaikki yleisesti johtamistyöhön luettavat sisältöalueet, mutta oppilaiden tulee olla keskiössä
kaikessa toiminnassa, heitä on ohjattava hyvään.
Rehtorin toimivalta on joskus liian vähäinen ja
joskus hyvin rajaamaton. Rehtori toimii etulinjassa ja pyrkii sovittamaan koulunsa kasvatuskulttuurin nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Rajapinnoilla syntyy välien selvittelyä niin koulun
sisällä kuin sen verkostosuhteissakin.

Wicked problems

Rehtorin vaikeaksi kokema johtamispäätös taiteilija Anna Mäkelän kuvaamana.

Kurkistus yläkoulunrehtorin työn
painajaisiin
Motiivi tutkimukselleni nousi työstäni sekä
keskusteluista kollegojen kanssa. En ehdi, en
osaa, en ymmärrä, en pysty, olivat jaettuja tunteita vaikeissa päätöstilanteissa.
Yläkoulujen johtamista yhdistäviä tekijöitä

Runsas aineistoni koostuu kerronnallisista
haastatteluista, jotka analysoin grounded theory -menetelmällä. Kerrotut päätökset olivat ns.
wicked problemseja, ilkeitä ongelmia, joihin ei
ole olemassa oikeaa ratkaisua. Oli löydettävä
kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja kyettävä viestimään siitä riittävän hyvin. Kokemus oli
kova opettaja, ja rehtorit kokivat olevansa yksin
vastuussa päätöksistään. Teoreettisesti päätökset
olivat yhdistelmiä rationaalisesta, analyyttisestä,
inkrementaalisesta ja intuitiivisesta päätöksenteosta. Mixed scanning -päätösten tapaan niissä
edettiin tilanteen ja päätettävän asian perusteella. Päätökset vaihtelivat nopeista kriisipäätöksis15

tä pitkään piinaaviin prosessipäätöksiin. Sopimusyhteiskunnassamme useista päätöksistä neuvoteltiin. Päättäminen vaikeutui, kun joku koki
etunsa uhatuksi tai päätöksellä oli kauaskantoisia
ja vakavia seurauksia.
Rehtorit kertoivat paineen keskellä päättämisestä, luovimisesta ja joustamisesta sekä siitä, miten piti ”vetää hihnat kiinni”. Tunteet oli hallittava, ei saanut provosoitua, vaikka provosoitiin,
sillä näiden päätösten ja niitä koskevien ihmisten
kanssa oli voitava elää. Tunne ei valehtele, joten
kullakin rehtorilla varmasti on tieto omasta eletystä kokemuksestaan, ja sen he kertomalla jakoivat minulle. Aineiston arkaluonteisuuden
vuoksi tein sille myös narratiivisen analyysin,
jonka perusteella rakensin fiktiiviset kuvaukset
päätösprosesseista. Ne paljastavat lukijoille ongelmien luonteen.

Pedagoginen synkronointi, kehittämäni
ydinkäsite
Huomasin, että päätöksentekoa vaikeutti
koulun syklisen ajan jatkuva synkronointi. Esimerkiksi neuvotteluaikojen sopiminen koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa eteni hitaasti ja vaikeutti päätöksentekoa. Kriisipäätökset
puolestaan oli tehtävä nopeasti. Koulussa myös
jokaisella toimijalla on yksilöllinen aikataulu ja
jokainen muutos perusrytmiin aiheuttaa uudelleensynkronointia.
Koulun arvojen mukaisesti toimien rehtori
ratkoo erilaisia eettisiä dilemmoja. Päätöksenteossa eri asioiden, ihmisten ja ryhmien aikataulut
on ajastettava, synkronoitava, yhteensopiviksi.

Pedagogisesti synkronoitujen päätösten tavoite
on oppilaan/oppilaiden pedagogisesti ymmärretty hyvä. Rehtorit pelkäsivät, että vaikeiden
päätöksen myötä luottamuksen kulttuuri haavoittuu.
Analyysiprosessien tuloksena löysin aineistoperustaisen teorian: Yläkoulunrehtorin vaikeaksi
kokema johtamispäätös edellyttää koulun arvojen mukaista, taitavaa pedagogista synkronointia. Ratkaistavana on eettisiä dilemmoja, joita
vastuu toiminnan ylläpidosta aiheuttaa, kun
henkisten ja aineellisten voimavarojen sekä toimintaa ohjaavien sääntöjen ja sopimusten määrä
ja laatu vaihtelevat.

Tutkimus tukee koulun sykkeen
säätämistä ja pedagogista synkronointia
Tutkimukseni tavoitteena oli helpottaa rehtoreiden tulevaa päätöksentekoa ja siten lisätä
sekä rehtoreiden että kaikkien kouluyhteisön
jäsenten pedagogista hyvinvointia. Rehtoreiden
on hyvä hakea tukea päätöksenteolleen. Vertaisten kanssa keskustellessa hiljainen tieto saadaan
käyttöön. Organisaation ylemmiltä tahoilta tuen
hakeminen voi sitouttaa koko organisaatiota yhteisiin linjauksiin. Hallinnon läpinäkyvyys, transparency, mahdollistaa henkilökunnalta saadun
tuen. Aineiston nojalla pedagogiikassa kaikkein
tuhoisin vallalle pääsevä tunne on välinpitämättömyys, joten välittämisen tulee ilmetä organisaation kaikissa suhteissa.
Tuottamaani tietoa voidaan käyttää rehtoreiden täydennyskoulutuksessa, työnohjauksessa,
coutsauksessa ja mentoroinnissa. Näin rehtorin
kyky kehittää koulua yhdessä opettajakunnan
kanssa paranee. Tavoitteena on kyllin hyvä rehtorius.
Kaisa Isotalo

Aineistoperustainen teoria yläkoulunrehtorin
vaikeaksi kokemasta johtamispäätöksestä kuvion
muodossa.
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Koulun arvot sisäistänyt rehtori pysyy pystyssä majakan tavoin ja ohjaa koulunsa toimintaa vaikka
minkälaisessa myrskyssä. (Kuva: Pekka Väisänen)

OAJ Pohjanmaa suunnittelee,
toteuttaa ja arvioi
omaa koulutustaan
K

oulutus on OAJ Pohjanmaan yksi tärkeimmistä
toimintastrategioista yhteistyön,
edunvalvonnan ja tiedottamisen
ohella. OAJ Pohjanmaalla on
toimihenkilöitä: alueasiamies,
toimistosihteeri, taloudenhoitaja, tiedotussihteeri, yhdistystietouskouluttaja, liikuntavastaava
sekä koulutussihteeri. Koulutussihteerin tehtäviin kuuluu paitsi
koulutustilaisuuksien organisointi, myös verkostoituminen
muiden alueyhdistysten kanssa.
Viime vuosina onkin järjestetty yhteisiä koulutustilaisuuksia
muun muassa OAJ Keski-Suomen kanssa. OAJ Pohjanmaan
koulutus on paitsi suunnitelmallista pitkällä tähtäimellä
myös valmiudessa vastaamaan
nopeisiin
koulutustarpeisiin,
kuten Lukio-koulutus helmi-

kuussa 2015 osoitti. Samoin
KVTES EDU-infot heräsivät
taas toimintaan, kun useita lastentarhanopettajia
puhututti
sopimusalan muutos. Tärkeä
toistuva koulutustilaisuus on
vuosittain järjestettävä järjestöstartti, OAJ X-files. X-files
on paikallistoimijoiden verkostoitumisfoorumi, jossa alueyhdistys toimii kokoonkutsujana.
Kuluvan vuoden järjestöstarttiin
pyydettiin mukaan omia OAJvaltuutettuja keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista. Keskustelupaneeli oli erittäin suosittu!
Kuvassa Surveypal-ohjelmalla
kerättyä palautetta, jonka avulla
toimintaa voidaan kehittää.
Tietoja koulutuksesta löydät
OAJ Pohjanmaan nettisivuilta www.oajpohjanmaa.fi. Posti
kulkee myös paikallisyhdistys-

ten ja yhteysopettajien kautta
aina omaan sähköpostiisi tai
oman työpaikkasi ilmoitustaululle. Kysele ja ihmettele, jos et
löydä etsimääsi tai kaipaat jotain
koulutusteemaa tai toistuvasti
jäät varasijalle ilmoittautuessasi.
Suosituimmat koulutustilaisuudet täyttyvät ilmoittautuneista
muutamassa tunnissa!
Koulutussihteeri Miia Raunio
miia.raunio@vaasa.fi
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Lasten suusta
Lasten suusta
Lasten suusta
Lapset metsäpolulla:
Lapset
metsäpolulla:
Tyttö: ”Mä
en kyllä halua olla äiti, kun pitää synnyttää.”
Tyttö:
”Mä
envasta
kyllä rankkaa
halua olla
Poika: ”Isällä
on,äiti,
kunkun
senpitää
pitääsynnyttää.”
jäärä kotiin niiren kaikkien muiren
Poika:
”Isällä
vasta
rankkaa
on,
kun
sen
pitää jäärä kotiin niiren kaikkien muiren
kans.”
kans.”
Esikouluryhmä oli kirkossa kotikirkkovierailulla ja saimme tutustua kirkkoon ihan
Esikouluryhmä
kirkossa kotikirkkovierailulla
ja saimme
tutustua
kirkkoon ihan
konkreettisesti oli
kiipeämällä
vuorotellen saarnastuoliin.
Pappi
kysyi ”tietääkö
lapset
konkreettisesti
kiipeämällä
vuorotellen
saarnastuoliin.
Pappi
kysyi
”tietääkö
lapset
mikä on saarna?”
mikä
on
saarna?”
Onko teille ikinä kotona äiti tai isä saarnannut? Esikoululle vilkkain poika vastasi
Onko
ikinä kotona äiti tai isä saarnannut? Esikoululle vilkkain poika vastasi
silmätteille
kirkkaina
silmät
kirkkaina
”Mulle ei ole ainakaan koskaan saarnattu”!
”Mulle ei ole ainakaan koskaan saarnattu”!

Esikoulussa puhutaan usein, että koulu alkaa syksyllä ja esikoulu loppuu aikanaan.
Esikoulussa
puhutaan usein, että koulu alkaa syksyllä ja esikoulu loppuu aikanaan.
Kysyin
lapsilta,
Kysyin
lapsilta,
minne minä sitten joudun kun te menette kouluun! Miettivät hetken ja yksi viittasi ja
minne
tokaisi:minä sitten joudun kun te menette kouluun! Miettivät hetken ja yksi viittasi ja
tokaisi:
”Vanhainkotiin!”
”Vanhainkotiin!”

Var arbetar egentligen en barnträdgårdslärare?
Var
arbetar egentligen
barnträdgårdslärare?
En fyraåring
var förtjusten
i barnträdgårdsläraryrket:
En
fyraåring
" När
jag blir var
storförtjust
skall jagi barnträdgårdsläraryrket:
också bli kommenderare på en barnträdgård".
" När jag blir stor skall jag också bli kommenderare på en barnträdgård".

Lastentarhanopettaja sanoi lapsille: "Siivotkaa lelut ennen ulkoilua." 2-vuotias tyttö
Lastentarhanopettaja
sanoi
lapsille:
"Siivotkaa
lelut ennen ulkoilua." 2-vuotias tyttö
vastasi:
" Jag kan inte för
mina
armarna
har feber."
vastasi: " Jag kan inte för mina armarna har feber."

Tuoreet letkautukset päiväkodista keräsi lastentarhanopettajien jaosto
Tuoreet letkautukset päiväkodista keräsi lastentarhanopettajien jaosto
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Järjestövuosi käyntiin
Lappajärven Kivitipussa

T

iukkoja kysymyksiä, täyteen ahdettu kabinetti ja tiivis edunvalvontailta siivitti paikallisyhdistystoimijat järjestövuoden toimintaan.
Puhetta pitivät puheenjohtaja Ari Rousu, varapuheenjohtajat Antti Ylinen ja Monika Koivumäki sekä ruotsinkielisiä mukaan houkutellut
Christell Sandel. Illan kohokohta oli alueasiamiehen, Tuula Ala-Lantelan, johtama Pohjanmaan OAJ-valtuutettujen keskustelupaneeli.
X-files houkutteli paikalle lähes 60 järjestöaktiivia 15:ltätoista eri paikkakunnalta. Kaikkiaan
paikallisyhdistyksiä OAJ Pohjanmaalla on 34,
joten vielä mahtuisi mukaan edustajia. Perjantaiillan ohjelma päättyi Naurujoogaan ja parhaat
joogaliikkeet toistettiin illallisella.
Lauantain ohjelmasta vastasi työnohjaaja,
psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja Johanna

Perttilä. Kerrankin oli aikaa keskustella ja miettiä, mistä kenkä järjestösaralla puristaa. Jottei
aivan surkutteluksi olisi aamupäivä pyörähtänyt,
nimettiin hyvät ja toimivatkin asiat neuvotteluja yhdistystoiminnassa. Päivän päättivät osuvat
korttivalinnat ja sopivat selitykset tunnelatauksista. Jälleen kerran viikonvaihteen ohjelma oli
liian tiukka, pursusivat lomakkeiden rivit Surveypal-palautteessa. Mitä kun me koulutuksen
suunnittelijat haluamme tarjota teille niin paljon, olkaa hyvät! Kiitos, kun olitte mukana!
Teksti ja kuva:
Koulutussihteeri Miia Raunio
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Kielikylpyopettajia
koulutetaan
Vaasassa

Språkbadslärare utbildas
i Vasa

S

U

yksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkoi uusi
kielikylpykoulutuksen
koulutusohjelma.
Tämä on tällä hetkellä Suomessa ainoa perustutkintovaiheen koulutusohjelma, jossa voi opiskella kielikylpyopettajaksi. Koulutusohjelmasta
valmistuneet voivat toimia luokanopettajana
kielikylpyopetuksessa ja yleisopetuksessa, sekä
ruotsin kielen aineenopettajana suomenkielisessä peruskoulussa ja lukiossa. Ohjelma on siis ainutlaatuinen myös antamansa kolmoispätevyyden ansiosta.
Samankaltaista kielikylpyopettajakoulutusta
järjestettiin vuodesta 1998 Vaasan yliopiston ja
Oulun yliopiston yhteistyönä, mutta viimeinen
sisäänotto tähän ohjelmaan oli vuonna 2009.
Tässä ohjelmassa monet kokivat hankalaksi sen,
että opiskelu tapahtui kahdella paikkakunnalla.
Uudessa koulutusohjelmassa opiskelun toivotaan helpottuvan, kun kaikki opinnot järjestetään samalla paikkakunnalla.
Uudessa kielikylpykoulutuksen koulutusohjelmassa opiskellaan pääaineena ruotsin kieltä, suuntautumisvaihtoehtona monikielisyys.
Ohjelmasta valmistuu täten filosofian maistereita. Pääaineopintojen kautta opiskelijat sekä
kartuttavat ruotsin kielen taitojaan ja kulttuuritietämystään että saavat tietoa kielikylvystä ja
monikielisyydestä. Sivuaineopinnot muodostuvat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaisista opinnoista
ja opettajan pedagogisista opinnoista, joista saa
opettajan pätevyyden. Pedagogisiin opintoihin
kuuluu myös neljä kielikylpyluokilla suoritettavaa opetusharjoittelujaksoa.

tbildningsprogrammet ordnas i samarbete
mellan Vasa universitet och Åbo Akademi
i Vasa. Huvudämnesstudierna avläggs vid Vasa
universitets filosofiska fakultet och de pedagogiska studierna samt studierna i grundskolans
ämnen och ämneshelheter vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.
Studenterna avlägger sina studier parallellt vid
båda universiteten under hela studietiden. Största delen av studierna sker på svenska.
Utbildningsprogrammet är i första hand
ämnat för dem som har finska som modersmål
och goda kunskaper i svenska, men även de med
svenska som modersmål kan söka till programmet. I urvalsprovet utvärderas både kunskaperna
i svenska och i finska, samt den sökandes lämplighet för läraryrket.
Programmet väckte stort intresse då den första ansökningsomgången ordnades våren 2014.
Av sammanlagt 159 sökande valdes 20 ivriga och
motiverade studerande till utbildningsprogrammet. Bland de sökande fanns både kvinnor och
män från hela landet. Flera av sökandena var
tvåspråkiga och en del av dem hade personliga
erfarenheter av språkbad. Följande ansökan till
programmet sker via högskolornas gemensamma
ansökan 17.3–9.4.2015 och urvalsprov ordnas
i juni. Mer info om utbildningsprogrammet:
www.uva.fi/kiky.

Annika Peltoniemi
Tutkimusamanuenssi / Forskningsamanuens
Pohjoismaisten kielten yksikkö / Enheten för nordiska språk
Vaasan yliopisto / Vasa universitet
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Vaalitunnelmia Vaasassa

H

uhtikuussa valitaan uusi eduskunta. OAJ
on mukana vaaleissa nostamalla sen kes
kiöön koulutuksen suunnan tulevalla eduskuntavaalikaudella. OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys
järjesti yhdessä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen kanssa kaksikielisen vaalipaneelin Rewell
Centerissä Vaasassa lauantaina 7. maaliskuuta.
Vaalipaneelin aiheet oli kerätty paikallisesti eri
opetusaloilta.
Tilaisuuden avasi alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari Rousu, joka nosti esiin heti avauspuheenvuorossa ajankohtaisia ja kiperiä koulutuksen suuntaviivoja, kuten säästötoimenpiteinä
käytetyt sijaiskiellot. Varsinaisen paneelikeskustelun juonsivat paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Jokinen ja OAJ:n hallituksen jäsen
Inger Damlin. Kahden tunnin aikana koko opetusala pääsi esiin ja jokaisella koulutusalalla oli
mahdollisuus pohjustaa puheenvuorolla oman
alan osuutta.
Jyrki ja Inger haastoivat panelisteja varhaiskasvatukseen liittyvillä kysymyksillä henkilökunnan rakenteesta ja lapsiryhmien koosta.
Ehdokkaiden kannanotot vaihtelivat laajastikin
niin ryhmäkoon rajoista kuin työntekijöiden
koulutusvaatimuksista. Osa piti jo riittävää aikuisten määrää olennaisena. Kuitenkin pedagogisen osaamisen puolesta kuultiin muutamia
vahvoja puheenvuoroja.
Tilaisuuteen osallistui kahdeksan Vaasan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokasta: Asko Salminen (ps), Anneli Lehto (vas), Matias Mäkynen
(sdp), Daniel Lahti (kok), Juha Tuomikoski
(Vihreät), Anna Bertills (sfp), Esko Lehtimäki
(Keskusta) ja May-Gret Axell (kd). Mukana oli
sekä vaasalaisia että lähikunnissa asuvia ehdokkaita, mikä laajensi näkökulmia toiseen asteen

koulujen järjestämislupa- sekä perusopetuksen
tasa-arvokysymyksissä.
Säästötarpeita sekä -kohteita arvioitiin. Esimerkkinä toisen asteen säästöksi esitettiin muun
muassa Vaasaan kaksikielisen opetuksen järjestämistä, jolloin saataisiin leikattua hallinnosta
sekä vahvistettua samalla alueella vaadittavaa
osaamista työelämään. Ehdotus jakoi panelistien
mielipiteitä: Opetuksen karkaaminen keskuksiin nähtiin uhkana, jos nuoret joutuvat muuttamaan kotoaan liian varhain. Ratkaisuksi esitettiin esimerkiksi verkkokursseja. Paneelissa nousi
esille se, miten perusopetuksessa lähikuntienkin
oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa muun muassa ryhmäkokojen osalta.
Jokaisella kansanedustajaehdokkaalla oli oma
linjansa, ja paneelissa saatiin hyvin erilaisia puheenvuoroja, joissa esille nostetuista aiheista
esitettiin puoltavia ja vastustavia näkemyksiä
perusteluineen. Yhtä mieltä ehdokkaat olivat
ammattikorkeakouluja ja yliopistoja koskevasta
selvityksestä, jossa arvioidaan niiden yhdistämismahdollisuuksia. Kaikkien mielestä selvityksen
teettäminen on suotavaa, mutta erityisiä kannanottoja ei tehty.
Opettajien osuus äänestäjistä on suuri, sillä
OAJ:lla on valtakunnallisesti yli 121 000 jäsentä.
Toiseksi suurin alueyhdistys olemme me, Pohjanmaa, noin 8500 jäsenellä. Opettajilla on vaikuttamisen paikka eduskuntavaaleissa.
Muita OAJ Pohjanmaan ja niiden paikallisyhdistysten järjestämiä vaalitilaisuuksia pidetään
Kokkolassa 16.3. sekä Seinäjoella 28.3.
Riina Mäkelälammi
sihteeri OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys
Kuva: Jukka Suomela
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DÅTID, NUTID, FRAMTID
Vasa svenska lärarförening 40 år

E

tt tidsdokument. Det var det begrepp vi, styrelsen för Vasa svenska lärarförening, VSL,
och undertecknad, stannade för som benämning
på jubileumsskriften DÅTID, NUTID, FRAMTID som lärarföreningen beslöt sig för att satsa
på inför sitt 40-års jubileum. Boken publicerades i samband med lärarföreningens jubileumsvårmöte den 3 mars 2015.
När vi startade planeringen av jubileumsskriften våren 2013 fanns det ett rätt stort antal protokollspärmar samlade i papplådor och
plastkassar, men det fanns många luckor, många
årtal, ja, till och med nästan hela årtionden som
saknade dokument. Den första svenska lärarorganisationen i Vasa grundades 1877. Föreningens pärmar och protokollsböcker har fört en nomadiserande tillvaro under mera än hundra år.
Antagligen har det för det mesta varit ambitiösa
sekreterare och dito ordförande som förbarmat
sig och inhyst det växande omfånget böcker och
pärmar på sina arbetsplatser eller hemma hos sig
i skrubbar och vindsutrymmen. Det är i sig en
prestation att så mycket finns bevarat.
Jubileumsskriften
DÅTID,
NUTID,
FRAMTID tar avstamp i tiden från början av
1970-talet, ett dynamiskt årtionde för lärarna i
Vasa på många olika sätt. Läroverken avvecklades. Grundskolan infördes. Den finlandssvenska
lärarutbildningen akademiserades och fick sin
hemvist i Vasa. Olika lärarkategoriers intressen
skulle integreras med varandra. Vid sidan om
de kommunalt anställda lärarna tillkom de anställda inom Vasa övningsskola. Detta är en problematik boken belyser. Den månadslånga strejk
då de kommunala lärarna tvingades ta till strejkvapnet våren 1984 beskrivs detaljerat. Lärarnas
fortbildning och kompetensutveckling åskådliggörs. Förtroendemännens arbete lyfts fram.
Vasa svenska lärarförening är i dag en stor
lärarförening inom Finlands svenska lärarförbund. Många olika lärarkategorier tillhör
medlemskretsen. De svenska skolorna och utbildningsenheterna i Vasa med medlemmar
tillhörande föreningen presenteras i boken.
Också skolor, som avvecklats under de senaste
årtiondena, omnämns. Samarbetet över språk22

gränsen, med utbildning på både svenska och
finska under samma tak uppmärksammas, likaså
den planerade språkbadslärarutbildningen. Sakkunniga inom såväl det fackliga som pedagogiska området bidrar med specifika temaartiklar.
Innehållet i boken är enligt tematik indelat i fyra
avdelningar.
Arbetet med detta tidsdokument skulle inte
låtit sig göras utan all den skriftliga dokumentation som fanns tillgänglig i form av existerande
protokollsböcker och pärmar samt att material,
som befann sig på villovägar, slutligen kom till
rätta. Olika arkivkällor, förutom lärarföreningens eget material, har varit ovärderliga, såsom
Vasa stads centralarkiv och Landsarkivet. Även

Akvarellen “Kvarkenstenar” som utgör pärmbild
till Vasa svenska lärarförenings tidsdokument DÅTID, NUTID, FRAMTID är målad av Boris Borotinskij.

bibliotekets hembygdssamling Vasaensis innehåller nyttiga källor.
Skolorna och utbildningsenheterna
har egna klippböcker och fotoalbum. Lärarna är goda informanter.
Plötsligt hittar någon ett häfte eller
ett urklipp, minnen dyker upp.
God arkivhantering kräver resurser på olika plan. Lokalföreningsverksamhet måste inte bevaras
enligt något etablerat regelverk.
Skrymmande protokollsböcker är
inte lockande att härbärgeras av
enskilda föreningsaktiva. Datoranvändningens intåg på 1990-talet betydde i lärarföreningens fall mycket
för hur föreningsdokumentationen
numera skrivs, sparas och tillvaratas,
något som förklarar de omfångsrika
pärmarna från 1990-talet fram till
i dag, då dokumentationen hittills
kopierats också i pappersversion.
Det är bara en tidsfråga hur länge
den kutymen fortlever.
Hur digital dokumentation ska
bevaras för eftervärlden kan man
bara spekulera om, dold som den
är bakom användarnamn och lösenord, i privata smarttelefoner och
på datorplattor. I framtiden kommer dock inte bristen på fysiskt utrymme för arkivmaterial att bereda
samma bekymmer som hittills, då
man numera sparar dokumentation
på så kallade USB-minnen eller genom ännu mer sofistikerad teknik.
Det blir intressant att följa med var
och hur dessa små ”minnen” kommer att katalogiseras, systematiseras
och förvaras. Om dokumentationen inte blir tillgänglig på samma
sätt som hittills kan man undra hur
historieskrivning på lekmannanivå
ska möjliggöras.
Även om vackert handskrivna
protokollböcker hör till det förgångna kommer det förhoppningsvis även i fortsättningen att finnas
tillförlitliga underlag för att skildra
händelser och skeenden, vilka berättar om det som detta tidsdokument velat ge en bild av: DÅTID,
NUTID, men också FRAMTID.
Benita Kavander
redaktör

Den 7 mars 1975 registrerades Vasa svenska lärarförening. Den
40-åriga verksamheten firades den 3 mars med en fest i Åbo Akademis utrymmen i Vasa samtidigt med publikationen av tidsdokumentet DÅTID, NUTID, FRAMTID. Ordförande för Vasa
svenska lärarförening Inger Nabb hälsade festpubliken välkommen. Festtalet hölls av FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund. En dubbelkvartett från studentkören Pedavoces gjorde ett
bejublat framträdande med fyra sånger. Foto: Camilla Forsberg

I samband med boksläppet bjöds den vältaliga festpubliken på
skumvin med välsmakande tillbehör i Academills foajé. Man
kunde samtidigt bekanta sig med gamla protokollsböcker och
andra tidsdokument som speglade föreningsmedlemmarnas verksamhetsfält över åren. Foto: Camilla Forsberg
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Yhdistykset esittelyssä:

OAJ:n Vetelin paikallisyhdistys
O

AJ:n Vetelin paikallisyhdistys on A-mallinen
yhdistys, jossa henkilöjäseniä on yhteensä 56. Toiminta keskittyi viime vuonna paljolti
edunvalvontaan, sillä kunnan synkästä taloustilanteesta johtuen koulutukseen kohdistettiin
leikkauksia ja opettajia oltiin lomauttamassa
– jopa kesän ajaksi. Hyvän yhteistyön myötä ja
maalaisjärkeä käyttämällä lomautuksista kuitenkin luovuttiin. Tammikuussa aloittaneet uudet
toimijat saivat kuitenkin todellisen tulikasteen
tehtäviinsä. Onneksi heillä on vahva tukiverkko,
joka muodostuu paikallisyhdistyksen hallituksesta, aktiivisista jäsenistä, lähikuntien paikallisyhdistysten toimijoista sekä alueyhdistyksestä.
Keväällä alueyhdistyksen Koulut kuntoon -rahan
avulla järjestettiin päättäjätapaaminen aiheesta
”Opettajan työn haasteet”. Tapaamiseen osallistui 10 opettajaa ja 9 kunnan edustajaa. Se oli onnistunut sekä opettajien että päättäjien mielestä.
Yhdistys pyrkii tukemaan opettajien hyvinvointia ja jaksamista. Jäsenille on jo parin vuoden ajan tarjottu 20 euron liikuntaetu Vetelin
Liikuntakeskukseen. OAJ:n jäsenet ovat myös
olleet aktiivisia kunnan työntekijöiden liikuntavuorojen vetäjinä. Jäsenillä on mahdollisuus
pitää kirjaa liikkumisestaan marraskuusta huhtikuun alkuun. Kuntokorttinsa palauttaneiden
kesken arvotaan palkintoja.
Paikallisyhdistyksen perinteeksi on muodostunut se, että jokainen jäsen saa kesällä yhden
aluelipun Kaustisen Kansanmusiikkijuhlille.
Muita perinteitä ovat jouluruokailu ja ennen
kesälomaa nyyttäri-periaatteella toteutettava
Laidunkauden avajaiset. Myös Maailman opettajien päivää muistetaan kakkukahveilla. Virkis-

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus kantaa yllään
Suomen Vetelin opettaja -hupparia.
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Liikuntakerhossa on mm. kuntonyrkkeilty. Tässä
puheenjohtaja Aino Sillanpää (oik.) ja varapääluottamusmies Ann-Marie Haapasalo.
tysretkellä mentiin mm. keväällä 2013 Vaasan
kaupunginteatteriin katsomaan Mielensäpahoittajaa. Tänä vuonna yhdeksän paikallisyhdistyksen jäsentä lähti Educa-messuille Kannuksen
ja Toholammin paikallisyhdistysten mukana.
Educa-messuista tulee toivottavasti yhdistyksemme perinne. Pienelle paikallisyhdistykselle
yhteistyö lähikuntien paikallisyhdistysten kanssa
tuo mukavaa vaihtelua ja lisää mahdollisuuksia
toimintaan.
Paikallisyhdistyksen hallitus järjestää muutaman pedagogisen kahvilan keväisin ja syksyisin
ajankohtaisilla teemoilla mm. OAJ:n edunvalvonnasta, jäseneduista ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksesta. Kunnan palkkasihteeri
kertoi eräässä pedagogisessa kahvilassa tärkeää
tietoa palkkakuitin lukemisesta. Myös Educakokemuksia jaettiin kahvilassa. Pedagogisen
kahvilan tarjoilu on ollut aina runsas ja houkutteleva, jotta mahdollisimman moni jäsenistä innostuisi tulemaan mukaan.
Kunnan taloustilanne tulee varmasti aiheuttamaan haasteita opettajien edunvalvontaan vielä
lähitulevaisuudessakin. Aiomme kuitenkin pysyä
optimistisina ja suhtautua haasteisiin ennen kaikkea ymmärtäväisesti ja avoimuudella. On tärkeä
pitää pää pystyssä ja katse tulevaan päin.
Aino Sillanpää
puheenjohtaja
OAJ Veteli

Kauhavan rauta ei ruostu
U

usi uljas OAJ:n Kauhavan paikallisyhdistys perustettiin Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja
Ylihärmän kuntaliitoksen yhteydessä
vuoden 2009 alussa. Uuden yhdistyksen valmistelutyöt tehtiin huolella.
Työryhmässä oli edustaja jokaisesta
vanhasta kunnasta sopimassa uuden
yhdistyksen säännöistä. Yhdistystä perustettaessa yhteinen tahtotila oli kaikilla sama: Kauhava tarvitsee hyvän,
uutta kaupunkia tasapuolisesti edustavan ammattiyhdistyksen.
Haasteita on tietenkin ollut neljän erilaisen
yhdistyksen toimintojen ja käytäntöjen yhdistämisessä. Työ on kuitenkin saatu päätökseen. Jäsenistöltä saatu palaute kaikista kaupunginosista
on ollut rohkaisevaa. Yhdistyksellä on mielestäni

hyvät valmiudet harjoittaa kasvatusalan edunvalvontaa koko kaupungin
alueella.
Tehtävät uudessa paikallisyhdistyksessä on jaettu tasapuolisesti eri
kaupunginosiin. Yhdistys on myös
jalkautettu toimintansa osalta. Kaikki yhdistyksen kokoukset kiertävät
suunnitelmallisesti koko kaupungin
alueella. Samalla on mahdollista tutustua toimipaikkoihin ja ihmisiin.
Paikallisyhdistyksen hallituksen kokouksessa käydään aina läpi kaupungin koulutuspoliittiset asiat. Sovimme tarvittaessa, kuka
ottaa kehenkin yhteyttä ja kuinka meidän kannaltamme tärkeää asiaa viedään eteenpäin.
Paikallisyhdistyksemme harrastustoiminta
on aktiivista. Harrastevastaava ja harrastetoimikunta tekevät todella hyvää työtä. Kuntokeskuksessa voi käydä yhdistyksen piikkiin uimassa.
Retkiä tehdään lähelle ja kauas. Viime aikoina
olemme käyneet mm. Uumajassa, ruskaretkellä
Kuusamossa ja viimeksi tammikuussa Educamessuilla. Yhdistyksen kevätruokailu ja pikkujoulu ovat myös odotettuja tapahtumia. Tapahtumiin otetaan mukaan toisinaan myös jäsenten
kotijoukkoja.
Tulevana keväänä yhdistys valmistautuu
luottamusmiesvaaleihin. Pääluottamusmiehen ja
luottamusmiesten rooli on yhdistyksen kannalta
tärkeä. Kaupungin TVA-kriteerit pitää saada uusia lakeja vastaaviksi. Kauhavan kouluverkkoon
ollaan tekemässä muutoksia. Yhdistys seuraa tilannetta ja pitää kiinni siitä lähtökohdasta, että
Kauhavalla koulukiinteistöt on saatava asianmukaiseen kuntoon. Myös vakinaisen henkilöstön
asemasta on huolehdittava muutosten yhteydessä.
Lämpöinen kevättervehdys Kauhavalta!
Anne Sankelo
puheenjohtaja
OAJ Kauhava
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Lastentarhanopettajien
EDU-INFOT
Lastentarhanopettajat kuuluvat KVTES:n piiriin ja siksi alueyhdistyksen toimesta on järjestetty jo muutaman vuoden ajan erityisesti lastentarhanopettajille ja heidän luottamusmiehilleen
kohdistettuja edunvalvontailtoja. Edu-infoja on järjestetty sekä suomen- että ruotsinkielisinä.
Ensimmäiset koulutukset keskittyivät suurimmaksi osaksi KVTES:n palkkausjärjestelmien ja työaikasäädösten tuntemiseen, mutta myös aina ajankohtaiseen keskusteluun.

Tämän kevään edu-infot järjestettiin Lapualla 17.2. ja Närpiössä 19.2. Alueasiamiehemme
Tuula Ala-Lantelan vetämät illat toteutettiin
runsaan tietopaketin lisäksi osallistamalla myös
paikalle saapuneita kuulijoita ajankohtaisten asioiden ruotimiseen. Lapualla paikalla oli n. 50
jäsentä ja Närpiössä n. 35.
Tuula esitteli ensin alueyhdistyksen ja alueasiamiehen rooleja yhteisen edunvalvonnan ja
opettajuuden nimissä. Lastentarhanopettajien
ajankohtaisia haasteita ovat tällä hetkellä erityisesti uuden varhaiskasvatuslain uudistaminen,
työaika-asiat sekä lastentarhanopettajien määrä
ryhmässä. Myös päiväkodin johtajien asema ja
työkuva puhuttavat.
MIKSI MYÖS LASTENTARHANOPETTAJIEN TULEE VALVOA OMIA ETUJAAN?
Edunvalvonnan näkökulmasta ei riitä, että
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olet hyvä lastentarhanopettaja ryhmässä. Hyvän
ammatti-identiteetin ja oman työn arvostuksen
lisäksi meidän kaikkien tulisi olla tietoisia omasta edunvalvonnallisesta roolistamme. Edunvalvonnallinen rooli vaatii oman työn selkiyttämistä ja rajaamista, palkkausjärjestelmän ymmärtämistä, neuvottelutaitoa, rohkeutta asioiden esille
ottamiseen sekä alaistaitoja. Emme saa olla liian
kilttejä. Oman edun ajaminen on hyvästä. Se
vaatii myös yhteisöllistä ajattelutapaa ja kokonaisuuksien näkemistä. Ammattijärjestön jäsenyys
ja halu ottaa selvää asioista on tärkeää.
Usein omat, ammattijärjestön sekä työnantajan katsontakannat eroavat toisistaan ja nämä
erot tulee havaita. Varsinkin näinä taloudellisesti vaikeina aikoina näkökulmaerot korostuvat.
Opettajien näkökulmasta korostuvat käytäntö,
oma työyksikkö sekä lapsen näkökulma. Palkkausjärjestelmää ei tunneta kovin hyvin eikä

osata pitää kiinni omista oikeuksista. Kokonaisnäkemys on erilainen ja usein tuntuu siltä, ettei
kukaan välitä. Työnantajan puolella korostuu
tällä hetkellä raha ja tarve leikata kaikin keinoin.
Usein ei ymmärretä päätösten käytännön vaikutuksia ja asioista ei neuvotella tai tiedoteta riittävän ajoissa. Käytetään erilaisia tapoja hallita.
LASTENTARHANOPETTAJIEN
AJANKOHTAISIA EDUNVALVONNALLISIA KYSYMYKSIÄ
Onko kaikissa kunnissa lastentarhanopettajien tehtävänkuvat sekä palkkajärjestelmät muodostettu työn vaativuuden arvioinnin perusteella
(TVA), ja onko näitä päivitetty? 1.7.2015 voimaan astuva minimipalkkojen korotus 75 € ei
koske automaattisesti kaikkien kuntien lastentarhanopettajia, koska monessa kunnassa peruspalkat ovat jo korkeammalla tasolla. Se, jos työn
vaativuuteen perustuvassa kunnan palkkausjärjestelmän piirissä kuitenkin vaaditaan palkantarkistuksia, on suuri ja vaikea neuvottelukysymys
tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Siirtyminen KVTES:sta OVTES:een on ollut pitkäaikainen lastentarhanopettajien tavoite. Erityisesti esikoulunopettajat kokevat eriarvoisuutta ja
sopimusalan ratkaisee se, että tehdäänkö esikoulutyötä päiväkodin vai koulun alaisuudessa.
Lastentarhanopettajien suunnitteluaika eli
lapsiryhmän ulkopuoliset työtehtävät ovat puhuttaneet paljon koko valtakunnassa. Totuus on,

että ryhmän ulkopuoliset työtehtävät ovat vain
lisääntyneet ja aikaa tarvitaan yleensä enemmän
kuin 8 % työajasta. Suunnitteluaikaan liittyvät
kysymykset puhuttivat myös edu-infon kaikissa
pienryhmissä. Myös muut työaikakysymykset ja
työvuoroluetteloasiat ja ylitöiden korvaamiset eri
kunnissa herättivät keskusteluja.
Edu-illoissa oli mukana myös monia päiväkodin johtajia ja päiväkodin johtajuuskysymykset ovat olleet monissa kunnissa muutoksen
pyörteissä. Organisaatiomuutoksia on tehty yhdistämällä yksiköitä. Alaisten määrä ja erinäiset
työtehtävät ovat lisääntyneet. Onko palkkaa
nostettu työn vaativuuden lisääntyessä? Millä nimikkeellä päiväkodin johtajat toimivat eri
kunnissa? Päiväkotityön johtamista ei voi siirtää
erilleen päiväkotien toiminnasta, vaan jokainen
päiväkoti tarvitsee oman lähiesimiehen, joka ohjaa myös pedagogista toimintaa hallinnollisten ja
asiakaspalvelutehtävien lisäksi.
Tuula antoi meille tehtäväksi miettiä mitä
työssämme on hyvä säilyttää, mitä kehittää ja
mitä pitäisi ehdottomasti karsia. Listan voisi
lähettää vaikka uutta varhaiskasvatuslakia laativalle työryhmälle - aika yhteneväisesti ajatellaan
näistä asioista.
Tietopaketin ja porinaryhmien välillä tietysti
syötiin ja kahviteltiin mukavassa tunnelmassa.
Tavattiin uusia ja vanhoja kollegoita ja verkostoitumistakin tapahtui. Itse sain värvättyä LTOjaostoon uuden jäsenen! Lapuan tilaisuudessa
oli asiantuntija-apuina myös päiväkodinjohtaja Minna Herttua-Niemi ja pääluottamusmies
Kari Nieminen. Moni kävikin jututtamassa heitä
edunvalvonnallisissa kysymyksissä.
Edu-infojen syvin tarkoitus on mielestäni
kuitenkin se, että saamme kokea, että emme ole
edunvalvontakysymyksiemme kanssa yksin. Jos
sinulle tulee ongelmia työssäsi, ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi ja yhdistysasioissa omaan
yhteysopettajaasi. Jos asia ei selviä, tukenasi ovat
oman paikkakuntasi luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja OAJ:n paikallisyhdistys.
Tulemme jatkamaan edunvalvontailtojen pitämistä eri muodoissa. Mikäli haluat kutsua jonkun OAJ Pohjanmaan edustajan vaikka oman
paikkakuntasi lastentarhanopettajien tilaisuuteen keskustelemaan tai luennoimaan tietystä aiheesta, tulemme mielellämme kahvien ja nisujen
kera paikan päälle.
Monika Koivumäki
LTO-jaoston puheenjohtaja
Vaasan kaupungin luottamusmies
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AKTA EDU-info
i Närpes 19.2.2015
E

venemanget Edu-info ordnades den 17.2. i
Lappo och den 19.2. i Närpes. I Lappo var
ca 50 medlemmar på plats och i Närpes ca 35
medlemmar. Den 19.2. samlades vi svenskspråkiga medlemmar i Närpes, Lind´s kök för att ta
del av Edu-infon.
AKTA 2014-2016: Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gäller
fr.o.m. den 1.3.2014 till den 31.1.2017. Avtalet är indelat i två perioder. Den första perioden
1.3.2014–31.12.2015 uppgår till 22 månader,
medan den andra 1.1.2016–31.1.2017 till 13
månader. En löneförhöjning blir aktuell den
1.7.2015, och förhöjningen är 0,4 procent. Enligt kommunens arbetstidsbestämmelser för daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare är arbetstiden 38 timmar
och 15minuter per vecka. Man bör hinna utföra
sina arbetsuppgifter under arbetstid. Uppgifterna måste därmed dimensioneras och arrangeras
så att man kan utföra dem under normal arbetstid. Enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet bör
det finnas tillräckligt med tid utanför barngruppen för planering, utvärdering och samarbete.
OAJ Österbottens regionombudsman Tuula
Ala-Lantela presenterade regionföreningen OAJ
Österbotten, dess funktion och verksamhet.
Även OAJ Österbottens mål och verksamhetsstrategi presenterades. Vi fick dessutom råd om
vem vi skall kontakta i problemsituationer: först
skall man kontakta den närmaste ombudsmannen, och i föreningsfrågor kontaktar man OAJ:s
kontaktperson. Ifall man inte får svar på sina
problem/frågor av ovanstående personer så kan
man vara i kontakt med förtroendemannen, arbetsskyddsfullmäktiges ledamot och OAJ:s lokalförening.
Tuula talade även om temat Hurudan är en
bra barnträdgårdslärare? En bra barnträdgårdslärare har en hög arbetsmoral, och ”står” alltid
bakom barnen och stödjer dem i deras utveck-
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ling. Barnträdgårdsläraren skall vara ödmjuk,
varm och kunna lyssna. Vi skall våga ta emot
beröm och värdesätta vårt arbete! Vi skall våga
ifrågasätta! Vi måste våga vara TIGRAR!! Varför?
Hur? Våga argumentera, resonera och motivera!
Tuula gav som uppgift att fundera på vad som
är bra/positivt med vårt yrke, vad vi vill utveckla samt vad vi definitivt vill eliminera/ser som
hinder. Positivt med vårt yrke är förstås barnen
och att vi har ett varierande arbete. Statusen och
lönen bör förändras och utvecklas. Lika lön för
lika arbete! Lönen fanns även med på listan över
hinder, eftersom den är alldeles för låg. Även ett
hinder är för stora barngrupper och relationen
mellan personal och antalet barn.
Hur kan jag vara en bra medlem i OAJ? Det
gäller att sköta sitt eget medlemskap, betala sin
medlemsavgift, utnyttja de mångsidiga medlemsförmånerna, läsa tidningarna Opettaja och
Österbottens Lärare, aktivt besöka OAJ:s hemsida samt delta i utbildningar som erbjuds och utveckla sin egen yrkeskunnighet. Vi medlemmar
måste själva ”köra” på, ta reda på och vara aktiva
för att saker och ting skall ske och gå framåt. Vi
skall hålla fast vid våra rättigheter!
Anna-Karin Tukkiniemi
Botnia Barnträdgårdslärare rf.
ordförande och informatör

Eläkeläisen näkövinkkelistä
V

iime vuoden elokuu ja syyskuu, ja kesäloma
vain jatkuu . . . Sillä tavalla opettaja jää eläkkeelle. Aiemmin koulun lopetuspäivä oli vuoden
hienoimpia päiviä. Nyt se on koulun aloituspäivä!
Kreetallekin voi lähteä tuttuja tapaamaan ja
kesää jatkamaan silloin kun siltä tuntuu. Nyt
siltä tuntui syyskuun alussa. Ei työaikana ollut
mahdollista irrottautua kahdeksi viikoksi kiertelemään Kiinaa. Nyt oli. Tämä on vapautta.
On sillä toinenkin puolensa. Työelämän
tarkka aikataulutus, töitten suunnittelu ja rytmitys mahdollistaa tehokkaan ja tuloksekkaan
työskentelyn. Toista on eläkeläisellä. Tämän kirjoittamiselle ei eläkeläisen aikataulutuksella meinannut löytyä aikaa. Maanantaina leivoin sämpylöitä, tiistaina oli Pelastakaa Lasten palaveri,
keskiviikkona leivoin korvapuusteja, torstaina
oli sauna ja perjantaina parturi. Päivät olivat siis
aamusta iltaan aivan täynnä! Aika uppoaa ihmeelliseen tuhraamiseen ja tekemistä riittää.
Multian talo ympäristöineen on aina oma
puuhamaansa. Siellä ei tekeminen lopu. Jyväskylän keskusta-asuminen taas toisaalta tarjoaa
kävelymatkan päässä omat ilonsa: teatterit, konsertit, elokuvat, jazzbaari… Mukavaa on ollut
myös huomata, kuinka paljon mielenkiintoisia
kirjoja on omissa kirjahyllyissä. Ja aika kuluu.
Kulttuurinautintoja tasapainottavat Jyväskylän erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Vaihdoin heti kesällä uskollisen Seat Toledoni Tunturi-merkkiseen polkupyörään (24-vaihdetta,
Keski-Suomessa kaikki tarpeellisia).
Talvella taas Halssilan hiihtomaan latuverkostolla hiihtelee muitakin työelämästä irtautuneita järjestöelämästä tuttuja kollegoja.
Arjesta muistuttavat latuja kuluttavat koululaisryhmät. Kerran yrittäessäni ylämäessä selvitä
mahdollisimman nopeasti yhden ryhmän ohi
kuulin, kuinka yksi oppilas ihmetteli opettajalleen:
– Täällä on sitten paljon muitakin hiihtäjiä.
Tähän opettaja:
– Joo, täällä on paljon noita eläkeläisiä.
Johon oppilas:
– Ai jaa. Ne on niitä eläkeläisiä!
En hidastanut vauhtia.
Elämän todellisuudessa pitävät kiinni eri-

tyisesti lapset ja heidän perheensä. Lastenlasten
kanssa voisi viettää paljon enemmän aikaa, mutta kun heidän vanhempansa ovat valinneet niin
syrjäiset asuinpaikat, Helsingin ja Turun. Elämän paradoksi on sekin, että koululaisten lomaviikoista on tullut eläkeläisopettajan työviikkoja.
Etuoikeus tämäkin.
Varhaiskasvatuksen ja koulumaailman kysymykset kiinnostavat oikeastaan aivan samalla
tavalla kuin työvuosina. Siitä pitävät huolen vielä
vuosia työelämässä oleva vaimo, opettajatytär ja
lapsenlapset. Asioita ehkä tarkastelee aiempaakin
enemmän lapsen edun näkökulmasta.
Vaimoni Päivin kanssa annamme aikaamme
myös Pelastakaa Lapset ry:n tukitoimintaan.
Tuntuma työelämän kysymyksiin ja haasteisiin on pysynyt hyvin tuoreena. Pitkä kokemus
edunvalvonta- ja järjestötyöstä on tiukasti kiinni
nahassa ja nahan allakin. Ei se niin vain katoa.
Viime keväänä lupasin, että olen tarvittaessa käytettävissä. Niinpä istunkin tämän kevään
OAJ:n toimistossa tuuraamassa työmarkkinaasiamiehiä. Mitäs pukki sarvilleen voi! Työ jatkuu.
Seppo Heinonen
Eläkeläinen
Va. työmarkkina-asiamies
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Vuoden lastentarhanopettaja
2015 Sari Pokela
V

altakunnallista lastentarhanopettajaliiton
varhaiskasvatuspäivää vietettiin 12.2.2015
ympäri Suomea erilaisin tempauksin. Kokkolassa on vuosien saatossa juhlistettu varhaiskasvatuspäivää erilaisin tapahtumin, joilla on
pyritty saamaan näkyvyyttä ja julkisuutta lastentarhanopettajuudelle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Vuodesta 2004 alkaen on KeskiPohjanmaan lastentarhanopettajat ry:n hallitus
valinnut jäsenten ehdotuksista vuoden lastentarhanopettajan. Opettajan valinta on aina liittynyt
vuoden varhaiskasvatuspäivän teemaan.
Tämän vuoden varhaiskasvatuspäivän teemana oli: Varhaiskasvatus ei nuku. Lastentarhanopettajat vaikuttavat varhaiskasvatuslakiin. Me lastentarhanopettajat haluamme korostaa meidän laaja-alaista osaamista laadukkaan
varhaiskasvatuksen takeena. Jokaisessa ryhmässä
tarvitaan korkeasti koulutettua lastentarhanopettajaa. Korkea koulutus takaa laajan teoriatiedon lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä.
Korkealaatuinen varhaiskasvatus edistää lasten
hyvinvointia, oppimista ja koulutuksellisen tasaarvon toteutumista. Meidän mielestä kaikilla
lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen!
Tänä vuonna valitsimme vuoden lastentarhanopettajaksi Sari ”Sarkku” Pokelan Hollihaan
esikoulusta, Kokkolasta. Perusteena:
Sarkku on opettaja, joka tekee työtä
koko sydämellään.
Hän on motivoitunut, sitoutunut ja
innostunut. Sarkku pitää työstään ja
se näkyy kaikessa,
mitä hän tekee lasten kanssa. Sarkku
on myös ajan hermoilla ja hänellä on
halu kehittää itseään
ja työtään ja tarjota
lapsille uusia asioita.
Sarkku on lastentarhanopettaja isolla
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ällällä. Sarkku on aina lähellä lasta, hän kuuntelee ja keskustelee, antaa lapselle aikaansa ja on
aidosti läsnä tukien lapsen kasvua ja kehitystä.
Sari valmistui lastentarhanopettajaksi Kajaanista vuonna 1992. Kokkolaan hän muutti
vuonna 1995 ja aloitti työt keväällä 1996 Englantilaisessa päiväkodissa. Vuodesta 1997 Sari
on työskennellyt Kokkolan kaupungilla lastentarhanopettajana. Pikiruukin esikouluryhmässä
Hollihaan koululla Sari on työskennellyt nyt
kolmisen vuotta.
Sari yllätettiin tiistaina 10.2.2015 Pikiruukin
päiväkodin iltapalaverissa, jossa Sarkulle ojennettiin lahjaksi liiton hopeinen lintukoru, kunniakirja ja tietysti kukkakimppu.
Maarit Marjusaari, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan lastentarhanopettajat ry.

Tuula Ala-Lantela 50 v.
Kuva: Lasse Mansikka-aho

OAJ Pohjanmaan alueasiamies Tuula Ala-Lantela (oik.) juhli 50-vuotispäiviään esittämällä Blackbirdsyhtyeensä kanssa Tuulan toivelauluja.
OAJ Pohjanmaa onnittelee Tuulaa!

Kuntokortin palautti 72 jäsentä ja 50 euron lahjakortin voittivat arvonnassa
Tiina Sjöblom Teuvalta, Mervi Anttila Kokkolasta, Kati de Silva Alajärveltä ja
Päivi Peltola Seinäjoelta.
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OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry
OAJ:s regionförening i Österbotten

KOKOUSKUTSU/MÖTESKALLELSE
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n vuosikokous pidetään to 23.4.2015 Härmän Kunto
keskuksessa. Klo 17.00 alkaen ruokailu sekä ilmoittautumiset ja varsinainen kokous alkaa klo 18.00.
Årsmötet för OAJ:s regionförening i Österbotten hålls to den 23 april 2015 på Härmä Spa Hotel.
Från kl. 17.00 servering och emottagning av anmälningar. Mötet börjar kl 18.00.
Ohjelma/Program
Avaus/Mötet öppnas: Ari Rousu
Huomionosoitukset/Uppvaktningar
Vakuutusyhtiö Turva esittäytyy/Försäkringsbolaget Turva presenterar sig
I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n/Organisering av mötet
1.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri/val av ordförande och sekreterare.
2.
Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat/val av protokolljusterare och rösträknare.
3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/lagenlighet och beslutförhet.
4.
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys/fastställande av föredragningslista.
II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t/Mötesärenden
5.
Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta/godkännande
av verksamhetsberättelse för år 2014.
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 2014 samt fastställande av bokslut
och beviljande av ansvarsfrihet.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus/Godkänns bokslutet
och beviljas ansvarsfrihet
Päätös/Beslut:
7.
Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi/godkännande av
verksamhetsplan för år 2015.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
8.
Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi klenterivuodeksi/Styrelseordförande
och övriga styrelsemedlemmars mötesarvoden och reseersättningar samt revisorsarvoden för
år 2015.
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9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Ehdotus/Förslag: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaukset VES:n mukaan ja
tilintarkastajan palkkio laskun mukaan./Mötesarvoden betalas icke, reseersättningar enligt
TKA och revisorsarvoden enligt räkning.
Päätös/Beslut:
Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi/fastställande av
medlemsavgifter för år 2016.
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
budgetförslag för år 2015.
Ehdotus/Förslag: Hyväksytään/Godkänns.
Päätös/Beslut:
Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi/val avstyrelseordförande för
följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
Valitaan hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi/
val av styrelsemedlemmar och ersättare för följande verksamhetsperiod.
Päätös/Beslut:
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan
kalenterivuoden tilejä ja hallintoa/val av två revisorer och revisorsersättare för år 2016.
Ehdotus/Förslag: Valitaan/Väljes KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young/CGR-revisor
Ernst & Young.
Päätös/Beslut:
Käsitellään muut mahdolliset asiat/Behandling av övriga eventuella ärenden.
Ajankohtaiskatsaus/Aktuellt: OAJ:n neuvottelujohtaja/förhandlingsdirektör Petri Lindroos
Seinäjoella 20.1.2015
Hallitus/Styrelsen
Ari Rousu				
puheenjohtaja/ordförande		

Paula Kotirinta
sihteeri/sekreterare

Kokousmateriaali ladattavissa www.oajpohjanmaa.fi
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OAJ Pohjanmaa/Österbotten
Yhteystiedot 2015
Hallitus:
Ari Rousu
puheejohtaja
Monika Koivumäki
varapuheenjohtaja
Sonja Westerlund
vice ordförande
Gun-Viol Vik
varapuheenjohtaja
Antti Ylinen
varapuheenjohtaja
Paula Kotirinta
sihteeri ja äsen
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:
Tuula Ala-Lantela
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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)edu.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

Länsirannantie 428 C
62620 Ala-Seppä

040 842 1484
tuula.alantela(at)gmail.com

Toimihenkilöt:
Paula Kotirinta
sihteeri
Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri
Miia Raunio
koulutussihteeri
Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.
Taina Saikkonen
taloudenhoitaja
Antti Hynönen
nettivastaava
Jaana Talja
liikuntavastaava
Valtuutetut:
Martin Ahlskog
FSL
Olli Autio
OAJ-YSI
Inger Damlin
FSL
Minna Herttua-Niemi
LTOL
Jarmo Juupaluoma
OAJ-YSI
Kari Nieminen
OAJ-YSI
Matti Sippola
OAJ-YSI
Jaakko Syrjänen
OAJ-YSI
Susanne Wickström
LTOL
Ulla-Maria Åstrand
OAJ-YSI
OAJ:n hallitus:
Inger Damlin
Jarmo Juupaluoma
OAJ:n Pohjanmaan
aluetoimisto

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi
Länsitie 2
63500 Lehtimäki
Vennäntie 5
61500 Isokyrö
Riskulankaari 13
60220 Seinäjoki
Koulukatu 47 A 10
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
050 565 0864
miia.raunio(at)vaasa.fi
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

Riippavägen 60
68410 Nedervetil
Hovioikeudenp. 2 A 10
65100 Vaasa
Låtnevägen 186
66600 Vörå
Hämeenlinnank. 8 H 63
65350 Vaasa
Pikkukotamäki 4
65380 Vaasa
Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki
Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki
Martantie 2
61800 Kauhajoki

050 377 7188
martin.ahlskog(at)pedersore.fi
040 778 2394
olli.autio(at)edu.vaasa.fi
045 804 2770
inger.damlin(at)vaasa.fi
040 755 2907
minna.herttua-niemi(at)vaasa.fi
050 355 3056
jarmo.juupaluoma(at)edu.vaasa.fi
040 577 9984
Kari.nieminen(at)seinajoki.fi
040 755 2615
matti.sippola(at)seinajoki.fi
050 354 9175
jaakko.syrjanen(at)kauhajoki.fi
044 780 9153
susanne.wickstrom(at)kokkola.fi
040 129 2096
ullamaria.astrand(at)edu.kokkola.fi

Markusbackantie 113
68410 Alaveteli

Låtnevägen 186
045 804 2770
66600 Vörå
inger.damlin(at)vaasa.fi
Pikkukotamäki 4
050 3553056
65380 Vaasa
jarmo.juupaluoma(at)edu.vaasa.fi
Kauppapuistikko 4 as 20
050 533 9949
65100 Vaasa
taina.saikkonen(at)netikka.fi
www.oajpohjanmaa.fi
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Äänestä ja pelasta
kukko!
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