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yksyn mittaan on käyty paikallisia neuvotteluja kunta-alan koko opetus- ja kasvatushenkilöstöä koskevasta 1.9.2010 maksuun sovitusta 0,7 prosentin tuloksellisuuserästä. Monin paikoin on voitu jouhevasti
sopia siitä, että kaikki opettajat pääsevät osallisiksi sopimuksessa tarkoitetuista toimista ja
tuloksellisuuserästä. Liian monessa kunnassa
neuvottelut ovat kuitenkin lykkääntyneet luvattoman pitkälle. On myös tapauksia, joissa työnantaja ei ole ymmärtänyt sopimuksen
tarkoitusta tai sisältöä.
Tuloksellisuuserää koskevat neuvottelut ovat olleet
monille osapuolille ensikosketus paikalliseen neuvottelutoimintaan. Sen onnistumisesta on syytä kerätä kokemuksia tulevia tilanteita varten. Paikallinen sopiminen
on monesti työlästä ja myös henkisesti kuluttavaa. Siksi
luottamusmiehet ja muut neuvottelijat tarvitsevat koko
jäsenistön tuen ja kannustuksen tärkeälle työlleen.
Toimimme nykyisin jatkuvan neuvottelun kulttuurissa. Tällä hetkellä valmistaudutaan jo tammikuun 2011
lopun tilanteeseen. Siihen mennessä on päästävä sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista. Samaan ajankohtaan
mennessä on myös ratkaistava, sanotaanko sopimukset irti
oletuksella, että 1.5.2011 osalle kuntasektorin terveydenhuoltoalaa tulee tuloksellisuusrahaa. Jos näin kävisi, ei se
voi kohdistua vain yhteen kunta-alan työntekijäryhmään.
Parasta aikaa väännetään kabineteissa perusopetuksen
tavoitteita ja tuntijakoa. Samaan aikaan on vireillä opettajakenttää närkästyttävä pyrkimys alentaa ammatillisten
opettajien kelpoisuusehtoja. OAJ:n pitkään ajama varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto opetusministeriön alaisuuteen jäi toteutumatta tällä hallituskaudella. Päivähoitolain paikkailu kosmeettisesti uuteen uskoon ei OAJ:lle
kelpaa. Korkea-asteen rakenteellinen kehittäminen etenee
ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Sama pyrkimys on vapaan sivistystyön osalta. Edunvalvontatyötä riittää sekä toimistolla
että luottamushenkilöillä.
Ensi keväänä on eduskuntavaalit. Koulutus ja kasvatus
on pystyttävä nostamaan keskeisiksi vaaliteemoiksi. Siten
voimme vaikuttaa myös tulevaan hallitusohjelmaan. Kohtalonkysymyksiä ovat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen
rahoitus, ryhmäkoot ja opettajakelpoisuudet.
Toivotan kaikille Teille opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille voimia tärkeään työhönne ja ryhmähenkeä
tukemaan yhteisiä ponnisteluja!
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östen har som vanligt framskridit i
full fart. Bland annat har man lokalt
förhandlat om den resultatfrämjande justeringspotten inom kommunsektorn på 0,7
procent från 1.9.2010. På många håll har
man smidigt avtalat om att alla lärare blir
delaktiga av resultatprojekten och av resultatpotten. I allt för många kommuner har
dock förhandlingarna skjutits olovligt långt
på framtiden och det ﬁnns även exempel
där arbetsgivaren varken har förstått avtalets
syfte eller innehåll.
För många parter har förhandlingarna om resultatpotten varit den första kontakten med lokal förhandlingsverksamhet. Det är skäl att ta tillvara erfarenheterna med
tanke på framtiden. Lokala avtal innebär hårt arbete och
mental belastning. Därför måste hela medlemskåren stöda
förtroendemännen och förhandlarna i deras arbete.
Idag är det fortgående förhandlingar som gäller. I detta nu har vi en deadline i slutet av januari 2011. Före det
måste avtal om nästa års löneförhöjningar uppnås. Senast
då bör det avgöras huruvida avtalen ska sägas upp. En situation som ingalunda kan godkännas är ifall bara en del
av den kommunala hälsovårdssektorn får resultatpengar
1.5.2011. Pengar kan inte riktas till enda kommunal arbetstagargrupp.
Företroendemännen och OAJ:s kansli har ett digert
intressebevakningsarbete. Jag vill här nämna en del större
frågor som är på gång. Som bäst strider man i kabinetten
om målen och timfördelningen för den grundläggande utbildningen. Samtidigt försöker man sänka behörighetsvillkoren för yrkeslärarna, vilket väcker förargelse bland lärarkåren. OAJ:s mångåriga strävan efter att få administrationen av småbarnsfostran till att underlyda undervisningsministeriet uppfylldes inte under denna regeringsperiod.
OAJ kan inte acceptera endast en kosmetisk ansiktslyftning av dagvårdslagen. Utvecklandet av strukturerna för
högre utbildning framskrider och inom yrkesutbildningen
bildar utbildningsanordnarna större helheter. Samma strävan ﬁnns också inom fritt bildningsarbete. Vi har alltså
fullt upp!
I vår är det dags för riksdagsval. Utbildning och fostran bör lyftas fram som centrala valteman och den vägen
kan vi påverka det kommande regeringsprogrammet.
Ödesfrågor är ﬁnansieringen av utbildning och fostran,
gruppstorlekar och lärarbehörighet.
Jag önskar er alla kraft i ert oerhört viktiga arbete och
i era gemensamma kraftansträngningar för allas vårt bästa!

Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja

Olli Luukkainen
OAJ:s ordförande
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iime viikkoina on keskusteltu lainsäädännön valmistelusta. Peruskoulun uusi tuntijakoesitys, uusi erityisopetuslainsäädäntö sekä varhaiskasvatuksen
lainsäädännön osittaisuudistus puhuttavat. Kritiikki kohdistuu lainvalmistelun
puutteellisuuksiin. On kritisoitu sekä
uudistuksista tiedottamista että puutteellista varautumista muutoksiin.
Parhaiten on tiedotettu erityisopetuslainsäädännön uudistamisesta (Laki
perusopetuslainsäädännön muuttamisesta 624/2010). Lakiin liittyvistä opetussuunnitelman
perusteista ei kuitenkaan ole tietoa tätä kirjoitettaessa (17.10.2010). On huonoa lainvalmistelua, kun
lakiin liittyvät opetussuunnitelman perusteet eivät
ole julkisia pari kuukautta ennen lain voimaantuloa.
Joustoa on tosin siten, että opetuksen järjestäjän on
otettava lain mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön
viimeistään 1. päivänä elokuuta 2011. Uutta lakia on
arvosteltu myös siitä, ettei sen opetuksen järjestäjille
aiheuttamia kustannuksia ole otettu huomioon. Näitä ovat mm. tukiopetukseen tarvittava lisäraha sekä
opettajille ja rehtoreille aiheutuvan lisätyön korvaaminen.
Huonointa lainvalmistelua, jopa salailua, on varhaiskasvatuslainsäädännön osittainen uudistaminen.
Lakia ajetaan kiireellä kuin käärmettä pyssyyn asiantuntijoita juurikaan kuulematta. Tuntuu siltä, että
sosiaali- ja terveysministeriö haluaa sementoida päivähoidon pysymisen hallinnossaan, kun sen siirtäminen opetusministeriön alaisuuteen hallitusohjelman
vastaisesti torpedoitiin kesälomien aikana.
Perusopetuksen voimassa oleva tuntijako ja opetussuunnitelma ovat vuodelta 2004. Sitä edellinen
oli säädetty 10 vuotta aikaisemmin. Valinnaisuuden
lisääminen on keskeisellä sijalla kesäkuussa annetussa
uudessa esityksessä. Yläkoulun osalta se muistuttaakin jossakin määrin lukion tuntijakoa, koska kaikissa
aineissa tarjotaan oppilaille pakollinen tuntimäärä ja
syventävä, valinnainen, tuntimäärä. Raja perinteisten
valinnaisaineiden, jotka nyt ovat lähinnä taito- ja taideaineita, ja muiden aineiden välillä hämärtyisi, koska pakollisen osuuden jälkeen kaikkia aineita pitäisi
tarjota valittavaksi.
Tuntijakotyöryhmä ei ollut yksimielinen ja tällä
hetkellä näyttää siltä, ettei tuntijako ainakaan esitetyssä muodossa toteudu. Opetusministerin lausuntojen mukaan yritetään löytää kompromissia, joka
tyydyttäisi keskeisiä hallituspuolueita keskustaa ja
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nder de senaste veckorna har det förts
diskussioner om beredningen av lagar.
Det talas om förslaget om ny timfördelning
inom grundutbildningen, den nya lagstiftningen om specialundervisningen och den
delvisa reformen av lagen om småbarnsfostran. Kritik riktas till bristerna i lagberedningen, både till hur det informeras om
reformerna och till att förberedelserna inför
förändringarna är bristfälliga.
På bäst sätt har informerats om reformen av lagstiftningen om specialundervisningen (Lag om ändring av lagen om grundläggande
utbildning 624/2010). I skrivande stund (17.10.2010)
ﬁnns dock inga uppgifter om grunderna till läroplanen i
anknytning till lagen. Beredning av lagar sköts inte på rätt
sätt när grunderna till läroplanen i anknytning till lagen
inte har oﬀentliggjorts trots att lagen träder i kraft om ett
par månader. En viss ﬂexibilitet erbjuds dock i och med
att utbildningsanordnare tar de lagenliga läroplanerna i
bruk först från och med den 1 augusti 2011. Den nya
lagen har utsatts för kritik även på grund av att kostnader
som lagen medför för utbildningsanordnare inte har beaktats. Sådana är till exempel den tilläggsﬁnansiering som
behövs för bl.a. stödundervisningen samt den ersättning
som lärare och rektorer bör få för det tilläggsarbete som
ändringarna medför.
Den sämst skötta lagberedningen, där till och med
hemlighållande förekommit, är den delvisa reformen av
lagen om småbarnsfostran. Lagen drivs snabbt igenom
med våld utan att sakkunniga hörs. Det verkar som om
Social- och hälsovårdsministeriet vill svetsa fast dagvården
under sin förvaltning, medan förﬂyttning av dagvården
till undervisningsministeriet torpederades under sommarsemestrarna, vilket strider mot regeringsprogrammet.
Den nuvarande timfördelningen och läroplanen
inom den grundläggande utbildningen härstammar från
år 2004. Den föregående stiftades 10 år tidigare. Ökandet
av valfrihet har en central ställning i det nya förslaget som
gavs i juni. För högstadiets del påminner den i viss mån
om timfördelningen i gymnasier, eftersom det erbjuds ett
obligatorisk timantal i alla ämnen samt utöver det ett antal fördjupade och valbara timmar. Gränsen mellan traditionella valbara ämnen som närmast motsvaras av konstoch färdighetsämnen samt övriga ämnen blir mera diﬀus
eftersom varje ämne borde erbjudas som valbart efter den
obligatoriska delen.
Timfördelningsarbetsgruppen var inte enhällig och
för tillfället ser det ut som om timfördelningen inte förverkligas åtminstone i den form som föreslagits. Enligt
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kokoomusta sekä suurinta oppositiopuoluetta sosialidemokraatteja.
Koulutuspolitiikan suurista linjoista päättävät
eduskunta ja tasavallan hallitus. Ensin mainittu säätää lait ja hallitus päättää tuntijaosta. Valmistelussa
kuullaan asiantuntijoita ja etujärjestöjä kuten OAJ:ä.
Vanha totuus on, että kaikkia ei voi miellyttää. Peruskoulun tuntijaon muuttaminen on aina herättänyt enemmän keskustelua aineen- kuin luokanopettajien keskuudessa. Syykin on selvä. Luokanopettajat
opettavat pääsääntöisesti kaikkia oppiaineita, eivätkä
tuntimäärien muutokset aineiden kesken vaikuta
heidän työllisyyteensä, ellei perusopetuksen minimituntimääriä alenneta. Aineenopettajat taas opettavat
yleensä 1 – 4 oppiainetta. Aineiden tuntimäärällä on
suora vaikutus sekä heidän työllisyyteensä että palkkaukseensa.
Ehdotetussa tuntijaossa häviävät aineenopettajaryhmät ovat ottaneet voimakkaasti kantaa oppiaineensa puolesta. Sen sijaan esimerkiksi liikunnanopettajat ovat olleet vaiti, koska kaikille pakollisen
liikunnan tuntien määrää esitetään lisättäväksi.
Ottamatta kantaa minkään yksittäisen oppiaineen
tai opettajaryhmän puolesta voi sanoa, että tuntijakoesitystä ei ole valmisteltu parhaalla mahdollisella
tavalla. Kaikessa on jonkinlainen kiireen tuntu. Ei ole
olemassa tutkittua tietoa voimassa olevan tuntijaon
toimivuudesta, koska se on ollut käytössä vasta varsin
lyhyen ajan. Silti on haluttu tehdä suuria muutoksia.
Perusteluna ovat mm. vanhemmille ja oppilaille tehdyt kyselyt sekä kansainväliset vertailut.
OAJ:n yksi tärkeä edunvalvontasektori on palkoista ja työehdoista neuvottelemisen ohella opetuksen ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vaikuttaminen. Julkisuudessa ja jopa eduskunnassa on kritisoitu
lainvalmistelun heikkoa tasoa. Johtuneeko se kiireestä
vai siitä, että valtio jatkuvasti vähentää työvoimaansa
myös keskushallinnosta? Oli syy kumpi tahansa ei ole
oikein, että merkittäviä uudistuksia valmistellaan vasemmalla kädellä seurauksista piittaamatta.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys tiedostaa lainsäädännön merkityksen sekä valtakunnallisesti että
alueellisesti. Olemme varautuneet eduskuntavaalien
jälkeen joko järjestämään yhteisen seminaarin alueemme kansanedustajille tai tapaamaan heitä eduskunnassa.
Ensi vuoden budjettien valmistelu kunnissa ja
kuntayhtymissä on meneillään. Parina viime vuonna
alueemme kunnat ovat pidättäytyneet lomautuksista
ja muista säästötoimenpiteistä. Toivottavasti näin on
jatkossakin. Työntekijöiden lomautukset ja lomarahojen leikkaukset eivät ole oikea tapa säästää. Ne koskevat vain kuntien palkollisia. Maksujen ja verojen
korotukset puolestaan koskevat kaikkia kuntalaisia
tasapuolisesti.
Toivotan työssä jaksamista ja aurinkoista syksyä
kaikille pohjalaisille opettajille ja lastentarhanopettajille.
Ari Rousu
OAJ Pohjanmaan pj.

Undervisningsministeriets uttalanden försöker man hitta
en kompromiss som de största regeringspartierna Centern och Samlingspartiet samt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna skulle vara nöjda med.
De stora linjerna för undervisningspolitiken slås fast
av riksdagen och republikens regering. Den förstnämnda
stiftar lagarna och regeringen beslutar om timfördelningen. Vid beredningen hörs sakkunniga och intresseorganisationer såsom OAJ. En gammal sanning lyder att man
inte kan vara alla till lags. Ändring av timfördelningen
i grundskolan har alltid väckt mera diskussion bland
ämneslärare än bland klasslärare. Även orsaken är klar.
Klasslärare undervisar i regel i alla ämnen och ändringar
i timantalet ämnena emellan påverkar inte deras sysselsättning så länge minimiantalet timmar inom grundundervisningen förblir den samma. Ämneslärare undervisar
däremot vanligtvis i 1 – 4 ämnen. Timantalet för ämnena
påverkar direkt såväl deras sysselsättning som anställning.
Förlorarna i den timfördelning som nu föreslagits är
ämneslärargrupperna och de har starkt tagit ställning för
sitt läroämne. Däremot har till exempel gymnastiklärare
varit tysta eftersom det lagts fram ett förslag om att antalet obligatoriska gymnastiktimmar ska ökas.
Utan att ta ställning för något enskilt ämne eller
någon särskild lärargrupp kan det konstateras att beredningen av förslaget om timfördelning inte har skötts på
bästa möjliga sätt. Det känns som om alla beslut fattats i
all hast. Det ﬁnns inga undersökningar om hur den nuvarande timfördelningen fungerar eftersom den varit i bruk
under en tämligen kort period. Trots det har det funnits
en vilja att driva igenom stora förändringar. Motiveringar
är bl.a. enkäter som gjorts för föräldrar och elever samt
genomförda internationella jämförelser.
En viktig sektor inom OAJ:s intressebevakning är utöver att föra förhandlingar om löner och arbetsvillkor att
påverka lagstiftningen om undervisning och småbarnsfostran. Kritik mot den låga nivån på lagstiftning har
framförts i oﬀentligheten och till och med i riksdagen.
Beror den på brådska eller på att staten minskar arbetskraften även inom centralförvaltningen? Oberoende orsaken är det inte rätt att betydande reformer bereds med
vänster hand utan att följderna beaktas.
OAJ:s regionförening i Österbotten är medveten om
lagstiftningens betydelse både i ett nationellt och i ett lokalt perspektiv. Efter riksdagsvalet är vi beredda att endera
ordna ett gemensamt seminarium för riksdagsledamöter i
vår region eller att möta dem i riksdagen.
Beredningen av budgeter inför nästa år pågår i kommunerna och samkommunerna. Under de senaste åren
har kommunerna i vår region hållit sig från att permittera
anställda och från att genomföra andra sparåtgärder. Förhoppningsvis förblir det så även i fortsättningen. Permittering av anställda och nedskärningar av semesterpengar
är inte det rätta sättet att spara. Dessa åtgärder drabbar
endast anställda inom kommunerna. Höjningar av avgifter och skatter drabbar däremot alla kommuninvånare,
vilket är mera rättvist.
Jag önskar alla österbottniska lärare och barnträdgårdslärare arbetsglädje och en solig höst.
Ari Rousu
Ordförande OAJ:s regionförening i Österbotten
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läkekeskustelut jatkuvat edelleen yhteiskunnassamme. Paineita eläkeiän
nostoon tuntuu olevan monella suunnalla. Elinikäennusteet ennustivat vuonna
2000, että keskimääräinen elinikä kasvaa
vuoteen 2050 mennessä kolmella vuodella. Tuo kolmen vuoden kasvu on toteutunut jo vuoteen 2010 mennessä. Nyt
ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä elinikä kasvaa keskimäärin noin kymmenen vuotta. Tällaiset ennustetulokset
johtavat vääjäämättä pohdiskeluihin,
millä tavalla työuria voitaisiin pidentää. Työurien pidentämistä halutaan molemmista päistä. Sitä tukee
myös ensi vuoden budjettiin suunnatut lisäpanostukset oppilaanohjauksen kehittämiseen. Tarkoituksena
on, että nuoret löytäisivät mahdollisimman nopeasti
opiskelupaikan ja sitä kautta siirtyisivät työelämään.
Myös pudokkaiden määrää halutaan vähentää oppilaanohjauksen myötä.
Edunvalvontapuolella kunnissa on neuvoteltu
0,7 %:n tuloksellisuuserän jakoperusteista. Tilanne
on auki vielä monissa kunnissa. Joissakin kunnissa on
sovittu sellaisista rahan jakoperusteista, jotka eivät ole
sopimuksen hengen mukaisia. OAJ on viestittänyt
KT:lle, että tuloksellisuusraha pitäisi saada jakoon
mahdollisimman nopeasti.
Lomautukset eivät tunnu loppuvan. Tänä vuonna lomautuksia on ollut ”vain” 15 kunnassa (laskua
50 % vuoteen 2009). Vuodelle 2011 moni ns. suuri kunta on uhannut leikkaustoimilla. Alueeltamme
mm. Seinäjoki on ehdottanut henkilöstölleen erilaisia
”säästösopimuksia”. Neuvottelut jatkuvat ja toivottavasti uhkiin löydetään järkeviä ratkaisuja ja vältytään
lomautuksilta.
Ammatillisen koulutuksen vetovoima kasvaa
edelleen. Kuluvana syksynä perusopetuksen päättäneet ovat siirtyneet yhä suuremmin joukoin ammatilliseen koulutukseen. Vuodesta 2008 on ammatilliseen koulutukseen lisätty 11 800 opiskelijapaikkaa.

Samaan aikaan ei ammatillisella puolella
ole lisätty opettajaresursseja samassa suhteessa. Tämä näkyy entistä enemmän
opiskelijan ja opettajan kohtaaman ajan
vähyytenä ja etäopetuksen lisääntymisenä. Maakunnan lukiokoulutus on uuden edessä. Yhteistyötä on suunniteltava
entistä tiukemmin. Lukioikäluokkien
pieneneminen ja lukiokoulutuksen vetovoiman hiipuminen pakottavat uusien
koulutusmallien etsimiseen, jotta alueellinen toisen asteen koulutus voidaan varmistaa kaikkialla tasapuolisesti.
Koulutuspoliittisen vuoden ”kuuma peruna” on
perusopetuksen uusi tuntijako sekä yleiset tavoitteet. Tuntijakotyöryhmä sai työnsä valmiiksi kesän
kynnyksellä ja alkusyksystä esitys oli lausuntokierroksella. Yli 200 eri tahoa kertoi oman mielipiteensä
asiasta. Tuntijakoesitys on syksyn aikana eduskunnan
ja hallituksen käsittelyssä. Tätä ajankohtaiskatsausta
kirjoitettaessa näyttää siltä, että eduskunnan sisällä
esityksestä on niin paljon erimielisyyttä, että saattaa
olla, että valtioneuvosto ei pääse hyväksymään uutta
perusopetuksen tuntijakoa ja yleisiä tavoitteita alkuvuodesta 2011. Tällöin asian jatkokäsittely siirtyisi yli
vaalien ja siitä päättäisi tällöin uusi valittava hallitus.
OAJ:n uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen on
toiminut roolissaan muutaman kuukauden. Hän on
ottanut voimakkaasti kantaa opettajien työhyvinvointiin. Myös palkkausepäkohdat työn vastuullisuuteen nähden ovat olleet vahvasti mukana hänen
kannanotoissaan. OAJ on saanut uuden ja vahvan
puheenjohtajan kokeneen Erkki Kangasniemen jälkeen. Uuden, dynaamisen puheenjohtajan johdolla
maamme opettajat voivat luottaa, että edunvalvontaja koulutuspolitiikka ovat asiantuntevissa käsissä.
Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
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lueemme kaikki opettajaryhmät yhteisen
edunvalvontaorganisaation
alle koonnut alueyhdistyksemme täyttää
vuodenvaihteessa kaksi vuotta. Tiedotuksen näkökulmasta yhdistyksemme
alkutaival on sujunut hyvin, vaikka aluksi hieman epäilinkin, miten erilaisten
opettajaryhmien edunvalvonnalliset intressit saataisiin tiedotuksen osalta kaikkia
osapuolia tyydyttävällä tavalla hoidettua.
Jokaisen alueyhdistykseemme kuuluvan
viiden jaoston edustus tiedotusvaliokunnassa on kuitenkin taannut sen, että eri opettajaryhmien ääni on päässyt suhteellisen tasapuolisesti esille.
Tämä toimintamalli sai kehuja myös Helsingissä syyskuun lopulla OAJ:n tiedottajille järjestetyn koulutuksen yhteydessä, jossa allekirjoittaneella oli kunnia
esitellä ”Pohjanmaan-mallia” eri puolelta Suomea paikalle saapuneille aluetiedottajille. Malli on siis hyvä,
mutta tiedottamisen tehokkuudessa on tietysti aina
parantamisen varaa. Lähitulevaisuuden suurena haasteena on saada yhdistyksemme verkkosivut mahdollisimman toimiviksi ja koko jäsenkuntaa palveleviksi. Tehtävä ei ole helppo, mutta tiedotustoimikunta
työskentelee nettivastaava Johanna Olssonin johdolla
tiivisti tämän päämäärän saavuttamiseksi. Se, kuinka
kiinnostavaksi ja monipuoliseksi verkkosivustomme
muodostuu, riipppuu paljolti myös siitä, millaisia
odotuksia Sinulla hyvä lukija on verkkosivujemme
sisällöstä. Palautetta siitä voi antaa vaikkapa tämän
jutun alla olevaan osoitteeseen.
Heti vuodenvaihteen jälkeen järjestetään Seinäjoella opettajien perinteinen koulutus- ja kulttuuripäivä. Luennoitsijoiksi saapuu mm. järjestömme
uusi puheenjohtaja Olli Luukkainen, jonka luennon

aiheena on se, kuinka koulutus kestää
muutosvauhdissa. Tämä aihe herätti
minussa heti jatkokysymyksen, kuinka
opetushenkilöstö kestää muutosvauhdissa. Markkinatalouden mallit otetaan
yhä enenevässä määrin käyttöön myös
koulumaailmassa. Tärkeintä on uudistua
ja uudistua ja vielä kerran uudistua, vaikkei siihen olisikaan suurempaa tarvetta.
Koululaitoksemme vaeltaa nykyisin aikamoisessa hankeviidakossa oppainaan kaikenmaailman konsulentit ja besserwisserit, jotka laskuttuvat palveluksistaan summia, joilla
helpotettaisiin merkittävästi koulun arkipäiväisiä ongelmia, esim. suuria ryhmäkokoja. Koulun perustehtävänä pitäisi olla perustietojen ja taitojen antaminen
oppilaille, jotta heistä kasvaisi kunnon kansalaisia.
Kiikeässä muutosvauhdissa opettaja väkisinkin ainakin hengästyy, jollei aivan kokonaan lopahda. Silloin
opettajan tärkein tehtävä eli voida itse hyvin, jotta
oppilaatkin voisivat hyvin, vaarantuu. Tästä aiheesta
muuten arvostettu psykologi Tommy Hellsten tulee
luennoimaan Seinäjoella tammikuussa järjestettävään
opettajien opetus- ja kulttuuripäivätilaisuuteen. Jään
mielenkiinnolla odottamaan Luukkaisen ja Hellstenin kannanottoja maailman parhaaksi arvostetun
koululaitoksemme nykymenoon.
Mukavaa loppuvuotta ja rentouttavaa joululomaa
kaikille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

32+-$10$$123(77$-$²g67(5%277(16/b5$5(



,QJHU'DPOLQ
nUHWV
VSHFLDOOlUDUH

2XWL3\\NN|
YXRWWD
A

I

lueemme yhdistyskouluttaja Outi Pyykkö
juhli 50-vuotispäiviään 8.10 2010
Kuortaneella.
Lahdessa syntynyt suomen kielen maisteri työskentelee nykyisin
Kuortaneen kunnan palveluksessa
Kuortaneen
yhteiskoulun suomen
kielen lehtorina.
Outin ay-ura alkoi
1990-luvun puolessavälissä hänen
tultua
valituksi

nger Damlin från Vörå-Maxmo har utsett till årets
speciallärare. Det är Svenskﬁnlands specialpedagogiska förening, som står bakom utmärkelsen.
I motiveringarna anges att Inger Damlin har en
bred arbetserfarenhet från ämneslärar-, klassläraroch speciallärararbete. Hon jobbar oförtrutet för sina
elever och för deras talan i alla sammanhang.
Inger arbetar för att öka förståelsen för barn med
särskilda behov av alla de slag hos lärare, föräldrar och
beslutsfattare. Hon utvecklar sin egen undervisning
och är en drivande kraft i det utvecklingsarbete som
föregår lagändringarna både i sin hemkommun och i
övriga Svenskﬁnland.
Inger Damlin är även fackligt aktiv. Hon är förtroendeman i sin hemkommun och verkar som ledamot i OAJ:s fullmäktige.

Kuortaneen OPY:n hallitukseen.
Pian tämän jälkeen Outi otti vastaan yhdistyksen
puheenjohtajan nuijan ja hieman myöhemmin toimenkuva vaihtui pääluottamusmiehen tehtäviin.
Outin mottona on, että kun opettaja voi hyvin,
oppilaskin voi hyvin. Outi kertoo ay-toiminnan merkitsevän hänelle omaa tapaa tuoda opetusalalle hyvää.
Ay-toiminta on tuonut hänelle myös uusia sosiaalisia
kontakteja ja paljon hauskoja hetkiä hyvässä seurassa. Outin mielestä paikallinen edunvalvonta jokavuotisine TVA-rumbineen työllistää nykyisin aika
tavalla varsinkin pääluottamusmiehiä. Lisäksi hän
näkee yhteydenpidon ja tiedottamisen merkityksen
kuntapäättäjien suuntaan kasvaneen suuresti turvattaessa opettajien ja oppilaiden oikeuksien toteutumista koulutuksen järjestämisessä ja sen tulevaisuuden
haasteissa.
Opettajien ammattiyhdistystoiminnan haasteena
Outi näkee yhdistysten ukkoutumisen ja akkautumisen. Uusia nuoria toimijoita pitäisi saada ehdottomasti lisää mukaan opettajien edunvalvonnan pariin.
OAJ:n merkitys opettajien näkökantojen esilletuojana koulutuspoliittisissa kysymyksissä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla on Outin mukaan erittäin tärkeä.
Pohjanmaan Opettaja onnittelee aktiivista yhdistyskouluttajaamme.
Teksti: Lasse Mansikka-aho
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lueyhdistyksemme kuntakouluttaja Jussi-Pekka
Kangas pääsi miehen ikään kuluvan vuoden marraskuun yhdentenätoista päivänä. Teuvan lukiosta
1980 valkolakkinsa saanut ja Tampereen yliopistossa
vuonna 1989 ﬁlosoﬁan maisterin tutkinnon suorittanut pitkän linjan ay-aktiivi ja kunnallisvaikuttaja
on toiminut vuodesta 1994 lähtien Teuvan lukion
historian lehtorina. Ensimmäinen työpaikka oli opiskelukaupungissa Tampereella, jossa Kangas toimi historian opettajana vuosina 1988–1992. Ennen siirtymistään synnyinkuntansa Teuvan koulutoimen palveluksen työskenteli Jussi-Pekka kaksi vuotta opettajana
Laihialla vuosina 1992–1994.
Yhteiskunnalliset asiat ja historia ovat aina kiinnostaneet Jussi-Pekkaa, ja hän toteaakin ammatinvalinnan olleen hänelle selvä juttu jo aivan nuoresta
pitäen. Jussi-Pekan ay-ura alkoi Laihialla, jossa häntä
pyydettiin paikallisen OAY:n hallituksen rahastonhoitajaksi. Opiskeluaikoinaan mm. Tampereen yliopiston
hallituksessa ja ylioppilaskunnan hallituksessa toiminut Kangas otti uuden haasteen mielellään vastaan, ja
tämän jälkeen ay-ura jatkui Teuvan OPY:n puheen-

johtajana vuosina 1994–2006. Alueemme kuntakouluttajan tehtäviä Kangas on hoitanut vuodesta 2002
saakka. OAJ-Pohjanmaan alueyhdistyksen hallitukseen Kangas on kuulunut vuodesta 2009 lähtien.
Toiminta opetusalan edunvalvonnassa on JussiPekan mukaan antanut hänelle paljon uusia näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä sekä myös
paljon hyviä ystäviä. Tämän päivän opettajien aytoiminnassa Kangas näkee varsinkin edunvalvontaan
liittyvien asioiden määrän lisääntyneen merkittävästi,
koska yhä enemmän työehtoihin kuuluvista asioista
sovitaan paikallisesti. Myös uusien ay-aktiivien saaminen toimintaan huolettaa Kangasta.
Opettajien edunvalvonnan ohella Kangas on vaikuttanut aktiivisesti myös kunnalliselämässä. Teuvan
kunnanvaltuustoon hän on kuulunut vuodesta 2001
lähtien. Vuodesta 2005 lähtien hän on lisäksi toiminut Suupohjan koulutuskuntayhtymän puheenjohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana.
Pohjanmaan Opettajan onnittelut aktiiviselle yhteiskuntavaikuttajalle!
Teksti: Lasse Mansikka-aho
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inusta tuli järjestöihminen vahingossa. Aloitin luottamusmiehenä,
koska sellainen piti paikallisyhdistykseen
nimetä. Luottamusmiehen työstä en
ymmärtänyt mitään, eikä edunvalvonta
kiinnostanut perhettä ja kotia pyörittävää
tuoretta äitiä. Opettajan työ täytti päivät
ja liian usein illatkin.
Huomasin, että järjestökoulutuksissa
oli mukana samanhenkisiä ja samoin ajattelevia ihmisiä. Koulutyön vastapainoksi
oma kouluttautuminen ja koulutuspoliittisiin asioihin perehtyminen toi uutta intoa arkeen.
Ajauduin yhä enemmän paikallisyhdistyksen ja seudullisen vaikuttamisen kuvioihin.
Tuoreena järjestöaktivistina jyräsin äänekkäästi
täydessä taisteluvalmiudessa. Onnekseni työskentelin
kunnassa, missä koulutusta arvostettiin ja resursseihin
panostettiin. Konﬂikteilta ei voinut välttyä. Järjestötyö henkilöityy väistämättä pienellä paikkakunnalla.
Näen järjestötyön hyödyn joka tapauksessa haittoja
suurempana. Koulutuspolitiikkaan ajautumalla pysyy
kartalla kansallisissa uudistuksissa, sopimuksissa ja
lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen pyörittäminen
protokollineen tulee tutuksi.
Opittua pystyy hyödyntämään varsinaisessa työssä. Itse innostuin hanke- ja kehittämistoiminnoista.
Kirjoitin hakemuksia yhdessä johdon kanssa. Koordinoin mm. tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa ja laatuhanketta – järjestöihmisen otteella.
Samaan aikaan hoidin opetustyötäni. Järjestösaralla
olin mukana OAJ:n valtuustossa, alueyhdistyksessä ja
pedagogisissa järjestöissä.
Kaikessa vauhdin hurmassa kaipasin aikaa tehdä jotakin asiaa kunnolla, ei hipaisten tai horjuen.
OAJ:n nettisivuilla havahduin erityisasiantuntijan
hakuilmoitukseen. Päivitin CV:ni ja kirjoitin hakemuksen. Lähettämisestä keskusteltiin perheen parissa
pitkään. Punnittiin arvoja ja käytännön sujumista, jos
äiti tekee etätyötä eli asuu viikot Helsingissä. Perheeni
on oppinut tuntemaan paloni ja painopisteeni, joten
lupa hakemuksen lähettämiseen heltyi.
Nyt olen Akavatalon OAJ:n toimiston viidennessä
kerroksessa. Olen opetellut istumaan näyttöpäätteen
ääressä. Vastuualueellani ovat erityisopetus, opettajien
perus- ja täydennyskoulutus ja kelpoisuudet. Vastailen jäsenten kysymyksiin ja perehdyn kelpoisuuksiin
sekä koulutukseen. Osallistun työnkuvani mukaisiin
työryhmiin, valmistelen lausuntoja ja kannanottoja. Luon ja ylläpidän sidosryhmäverkostoja. Toimin


pedagogisen toimikunnan sihteeri.
Kolmessa kuukaudessa olen tutustunut talon tapoihin ja pyrkinyt täyttämään oman sarkani ammattijärjestön
laajassa toimikentässä. Työni tavoitteet
ovat selkeät ja edellisten työvuosien saatossa kristallisoituneet. Entiset ystäväni
– kiireisyys, aikataulut ja vaativuus – seuraavat urhoollisesti matkassani mukana.
Tässäkään työssä ei ehdi tai kykene mielestään tarpeeksi. Ympärilläni työskentelee henkilöitä, jotka auttavat ja ohjaavat
omasta näkökulmastaan. Oma keskeneräisyys on hyväksyttävä ja sen kanssa on opittava elämään. Yhteistyön merkitys on valtava.
Ihminen pysyy virkeänä ja motivoituneena, jos
uskaltaa säännöllisin väliajoin tehdä suuriakin muutoksia elämässään. Olen aina ollut ylpeä opettajuudestani, mutta nyt minulla on mahdollisuus tehdä
sen eteen eri tavalla töitä.
Pari viikkoa sitten vierailin edellisessä työpaikassani Soinin yhtenäiskoulussa. Vein kollegoille omenapiirakkaa ja olin kuin en koskaan olisi poissa ollutkaan. Käytävillä oppilaat kapsahtivat kaulaan ja yksi
uhoaja mumisi: ”Et sitten kahvia tarjonnutkaan?”.
Siinä tilanteessa järjestö- ja pedagogiminä kävivät
kovan matsin keskenään. Paiskasivat ottelun jälkeen
hikisinä kättä ja myönsivät tasapelin.
Merja Koivisto
erityisasiantuntija, OAJ
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len Erkki Raittila, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän JUKOlainen pääluottamusmies 1.8.2010
alkaen. Koulutukseltani olen metsänhoitaja, ja olen
työskennellyt 16 vuotta metsäopettajana Ähtärin
Tuomarniemellä, nykyisin AMK:n lehtorina.
Asun Seinäjoella, jossa olen aiemmin palvellut
metsäteollisuuden puunhankinnassa ja julkisen hallinnon tehtävissä. Lähiperheeseen kuuluu vaimo,
maailmalle on lähtenyt neljä lasta, joista kolme on
perheellistä. Lastenlapsia on kuusi. Vapaa-ajastani
merkittävä osa kuluu ”suurperheen” parissa, lisäksi yritän harrastaa järjestötoimintaa, ulkoilua ja lukemista. Jukolan viesti (kuntoilumielessä) on ollut
vuosiohjelmassa jo kaksikymmentä vuotta. Talvisin
hiihtelen kotiseudulla ja Lapissa, johon ihastuin jo
1960-luvulla.
Pääluottamusmiehenä tehtäväni on huolehtia
kuntayhtymän opettajien ja muiden akavalaisten
edunvalvonnasta yksikkökohtaisten luottamusmiesten kanssa. Työntekijäjärjestöjen näkökantoja vien
työnantajalle erilaisten työryhmien jäsenenä ja myös
henkilökohtaisin keskusteluin, milloin yksityistapausta selvitellen, milloin yleisluonteisesti keskustellen.
Omassa järjestökentässä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat OAJ:n eri tasot sekä AKAVAn aluetoimikunta.
Parhaillaan käynnissä olevia suurempia hankkeita
ovat kuntayhtymässämme TVA:n eli työn vaativuuden arvioinnin (ja luonnollisesti siihen liittyvien palkanlisien!) laajentaminen koskemaan AMK-opettajia

sekä kuntayhtymän osaamisresursseja selvittävän työn
käynnistäminen. Koulutuskeskus Sedussa pohditaan
mahdollista opettajien työaikajärjestemäpilotointiin
hakemista, jossa yhdessä varapääluottamusmies Veikko Kotimäen kanssa valvomme opettajakunnan etua
tukenamme OAJ:n toimisto (mitään muutoksia tai
kokeiluja ei aloiteta ilman OAJ:n hyväksymää yhteispäätöstä!).
Suurien hankkeiden ohella tulee hoidettavakseni viikoittain yksittäistapauksia: jäsenten tiedusteluja erilaisista palkkaukseen tai työoloihin liittyvistä
ongelmista. Niitä sitten selvittelen eri osapuolten ja
asiantuntijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on aina löytää
paikan päällä lakeihin, sopimuksiin ja lautamiesjärkeen perustuva ratkaisu. Tarvittaessa tukena on koko
OAJ:n tai AKAVAn toimisto asiantuntijoineen. Ja jos
sopua ei näillä keinoin löydetä, oikeudenkäynnit aina
Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta myöten ovat
mahdollisia – itse kyllä pidän käräjöimistä tappiona,
silloinkin kun voitetaan. Mutta peliä pelataan pelin
säännöillä, raakaakin saa olla, kunhan on reilua!
Ammatillisten opettajien järjestökenttä koostuu
joistakin suurista ja hyvin, hyvin monista pienemmistä yhdistyksistä. Virka- ja työehtosopimuksessa
on vastaavasti liitteitä ja taulukoita runsaasti. Kun
koulutus nykyään on organisoitu suuriin yksiköihin,
isossa talossa samaan pöytään kokoontuvien opettajien palkat, työaikajärjestemät, opetusvelvollisuudet,
loma- ja vapaajärjestelmät sekä muut työehdot voivat
poiketa toisistaan paljonkin. On siinä työtovereilla
ihmettelemistä, eikä helppoa ole esimiehillä ja palkkahallinnollakaan! Valtakunnan tasolla tiedän käydyn
ja käytävän keskusteluja niin yhdistysfuusioista kuin
myös virkaehtosopimusten liitteiden vähentämisestä.
Uskotaan että voimien keskittäminen järjestökentässä vahvistaisi ammatillisten opettajien neuvotteluasemaa.
Pienenevät ikäluokat sekä valtion ja kuntien talousahdinko takaavat, että oppilaitosten pudotuspeli
jatkuu. Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä suurimmat muutokset lähiaikana koskenevat ammattikorkeakoulua, jonka koulutusohjelmien mahdolliset
muutokset koskettavat kymmeniä opettajia. Työpaikkojen puolustaminen korostuu luottamusmiesten ja
opettajajärjestön toiminnassa. Samalla on kuitenkin
panostettava palkkauksen ja työehtojen kehittämiseen, jotta ammatillisen opettajan tehtävän kilpailukyky säilyy työvoiman tarjonnan supistuessa. Opettajien on panostettava yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen!
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Peruskoulun luokanopettaja ja rehtori Vaasasta.
Olen ollut mukana paikallisyhdistyksen toiminnassa n. 20 vuotta,
luottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä ja pääluottamusmiehenä
yhteensä 7 vuotta.
Olen vaikuttanut kaupunginvaltuustossa ja muissa kunnallisissa ja
seurakunnallisissa luottamustoimissa parikymmentä vuotta.
Tärkeäksi kokemani asian, jonka toivoisin valtuustokaudellanne tulevan
hoidetuksi kuntoon:
Palkkaus ja opetusvelvollisuus saadaan kaikilla asteilla koulutuksen ja
vaatimusten mukaiseksi.
Koulu: Huutoniemen koulu, Vaasa
Kotiosoite: Hovioikeudenpuistikko 2 A 10, 65100 Vaasa
puh 040 778 2394
e-mail:olli.autio@vaasa.ﬁ

3LD%HUJ
Västerviksv. 26
64200 Närpes
e-post: piam@narpes.ﬁ
gsm 050-3446744
Jag representerar Finlands svenska lärarförbund i OAJ:s fullmäktige. Jag är
speciallärare i åk 1-6. Jag kan gott kallas veteran i fackliga sammanhang,
med erfarenheter av bl.a. också styrelse arbete i OAJ. Jag är också
huvudförtroendeman i Närpes.
Inom FSL ﬁnns en stark vilja att utveckla lärarnas arbetstids- och
lönesystem och det har jag lovat att fortsättningsvis jobba för tillsammans
med de andra FSL:arna. En detalj i det stora sammanhanget är den
ökande arbetsbördan och den förändrade lärarrollen i samband med
KELPO-reformen. Den kommer att kräva uppmärksamhet i fullmäktige. Jag är besviken över att vi i OAJ
inte lyckades påverka reformen dess mera trots fullmäktiges starka ställningstagande.
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inger.damlin@vora-maxmo.ﬁ
050-4094477
Jag är nyinvald ledamot i OAJs fullmäktige och representerar Finlands Svenska
Lärarförbund (FSL). Jag har ett brinnande intresse för fackligt arbete både på
lokalt och centralt plan. Som förtroendeman i Vörå-Maxmo, aktiv inom den
lokala lärarföreningen och med erfarenhet av mångårigt fullmäktige arbete
inom FSL har jag fackliga meriter som jag kan ha nytta av framöver som ledamot i OAJ:s fullmäktige.
Till vardags jobbar jag som ansvarig JOPO-lärare (ﬂexibel grundundervisning)
inom kommunen. Parallellt med det arbetet leder jag kommunens KELPOutvecklingsarbete. Jag trivs med mitt arbete, som präglas av utmaningar och
nytänkande. I mitt dagliga arbete får jag konkret ta ställning till pedagogiskt
utvecklingsarbete, men samtidigt försöka bevaka att pedagogiskt nytänkande
passar in i lärarnas nuvarande arbetstidssystem.

$UMD+DDSDRMD
Vaasalainen, lastentarhanopettaja, kahden päiväkodin (Isolahti ja Palosaari)
johtaja. Uusi varhaiskasvatuslaki, hallinnon alan muutos ja OVTES. Siinä
kolme asiaa, jotka ovat jo vuosia olleet esillä eri yhteyksissä. Toivottavasti jokin
asia etenee toivottuun suuntaan.
Olen toiminut yli 30 vuotta lastentarhanopettajana ja nyt toista kautta
OAJ-valtuutettuna. Yhdessä eteenpäin kaikki OPETTAJAT!
arja.haapaoja@vaasa.ﬁ
puh. työ 040-7732756
puh. koti 040-7715566
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Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Toimin päiväkodinjohtajana
Huvikummun ja Klemettilän päiväkodeissa Työhistoriaa takanani on
kaksikymmentä vuotta.
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi murrosikäistä lasta. Vapaa-aika kuluu aytoiminnassa, Lotta- kuorossa, LC-toiminnassa ja pikku Elleniä hoitaessa.
Tärkein tavoitteeni valtuustokaudella on varhaiskasvatushallinnon siirto
opetusministeriön alaisuuteen.
Yhteystiedot: 040-7552907 tai työ 040-7655769
minna.herttua-niemi@vaasa.ﬁ, minna.herttua-niemi@pp.inet.ﬁ

-DUPR-XXSDOXRPD
Olen Vaasan lyseon lukion englannin lehtori, tällä hetkellä päätoiminen
yleissivistävien opettajien pääluottamusmies, sekä OAJ:n Vaasan
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Neljäs kausi OAJ:n valtuustossa.
OAJ-YSI:n valtuustoryhmän puheenjohtajana haluan edistää avointa tiedon
kulkua ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä ryhmämme sisällä ja muiden
ryhmien kanssa. Suuri yhteinen haasteemme on OAJ:n sääntöjen järkevä
uudistaminen niin, että opettajien edunvalvonta tehostuu.
jarmo.juupaluoma@vaasa.ﬁ
050 3553056

.DUL1LHPLQHQ
Olen 39-vuotias matematiikan ja kemian lehtori Seinäjoelta, työmaani on
Seinäjoen lukio. Kolmasosan työajastani vie opettajien luottamusmiehenä
toimiminen. Alueyhdistyksessä toimin yt-yhteyshenkilönä.
Toivon, että tällä valtuustokaudella voidaan hiljalleen parantaa lukion
opettajien palkkausta vastaamaan lisääntynyttä työmäärää. Erityisesti yokirjoitusten hajauttaminen on lähes kaksinkertaistanut yo-korjausten määrän.
Kari Nieminen
kari.nieminen@opettaja.ﬁ
p. 040 5779984
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$QQ6RIL5|M/LQGEHUJ
Jag har mina professionella rötter inom både den grundläggande
utbildningen och lärarutbildningen. En sak som förenar är dels den
starka sociala press som ﬁnns på att ständigt förnya sig och
uppdatera sitt kunnande, som lärare och som lärarutbildare, dels de
ynkliga ramar arbetsgivare erbjuder för detta arbete. Under
fullmäktigeperioden hoppas jag kunna medverka till att
kompetensutveckling bättre än hittills byggs in såväl i de
strukturella ramarna som i lönegrunden för lärares och lärarutbildares
arbete.
Ann-Soﬁ Röj-Lindberg, FSL
aroj@abo.ﬁ

0DWWL6LSSROD
Olen 51 v. luokanopettaja, koulunjohtaja Seinäjoelta. Opetan tällä hetkellä
kolmatta luokkaa Niemistön koulussa seitsemänopettajaisella koululla.
Olen ollut mukana ay-toiminnassa vuodesta 1995. Olen toista kertaa
OAJ:n valtuustossa, nyt valittuna valtuuston II varapuheenjohtajaksi.
Olen OAJ:n pedagogisen toimikunnan varapuheenjohtaja sekä toimin
myös koulutuspoliittisessa toimikunnassa. Olen kolmatta kautta
Luokanopettajaliiton puheenjohtaja.
Lähitulevaisuudessa pyrin vaikuttamaan perusopetuksen uuden tuntijaon ja
ops:n järkevään toteuttamiseen.
Vapaa-ajalla pelailen vaikkapa MahJongia Kertun, Tindun ja Jaskan kanssa.
matti.sippola@edu.seinajoki.ﬁ

-DDNNR6\UMlQHQ
Jaakko Syrjänen 15. vuosi opetusalalla/ Pohjanmaalla. Olen liikunnanopettaja
pohjakoulutukseltani, mutta toimin tällä hetkellä apulaisrehtorina
Kauhajoen yhteiskoulussa. Lisäksi JUKO:n pääluottamusmiehenä vuodesta
2005. Paikallisen edunvalvonnan toteutuminen on tärkeä asia. Paikallinen
sopiminen on lisääntynyt rajusti ja teettää aikaisempaa enemmän työtä,
mielestäni olisi tärkeää panostaa tähän: koulutusta ja aikaa.
jaakko.syrjanen@kauhajoki.ﬁ

32+-$10$$123(77$-$²g67(5%277(16/b5$5(



$OXH\KGLVW\VVHPLQDDULPDWNDOOD
9LOQDVVD²
J

o melkeinpä perinteeksi muodostunut seminaarimatka tehtiin tänä kesänä Liettuaan Vilnaan. Seminaarissa oli osanottajia hallituksesta ja jaostoista sekä
toimihenkilöistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun
mukana oli yleissivistävien opettajien lisäksi lastentarhanopettajia ja ammatillisia opettajia.
Kokous- ja majoituspaikaksi oli valittu City Gate
-hotelli melkein Vilnan keskustassa. Mukava ja rauhallinen paikka, suosittelen (www.citygate.lt).
Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua ja osin
kriittisiä puheenvuoroja kuluneesta puolestatoista
vuodesta. Aluepiirin organisaation todettiin olevan
suhteellisen raskas. Osin samoja asioita käsiteltiin hallituksen ja jaostojen kokouksissa, jossa istuvat samat



henkilöt. Koulutuspuolella järjestöväkeä on aikaisempaa vaikeampaa saada koulutukiin. Seminaarin
aiheena oli edunvalvonnan terävöittäminen ja alueasiamiesjärjestelmä.
Seminaarin kulttuuripuolikin onnistui hyvin.
Vilna näytti kukoistavalta, vaikka kommunismin kukistumisesta on vasta parisenkymmentä vuotta. Köyhyyttä löytyi sitten enemmän maaseudulta.
Seminaaripäivien aikana tutustuimme Vilnan Yliopistoon ja sen upeaan kirjastoon. Erittäin mieliinpainuva oli retki entisöityyn Trakain keskiaikaiseen
linnaan.
Kangas Jussi-Pekka, kuntakouluttaja
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Lastentarhanopettajien seminaari lokakuussa 2010 Vaasassa

µ.llULWllQKLKDWMD
ORSHWHWDDQYDOLWWDPLQHQµ

K

ƚƐŝŬŽŶŬŽŵŵĞŶƚƚŝǀŽŝŽůůĂǇŬƐŝƚǇƂǇŚƚĞŝƐƂŶǀŽŝŵĂĂŶƚƵŵŝƐĞŶƚƵůŽƐ͘WćŝǀćŬŽĚŝŶũŽŚƚĂũĂ:ƵŬŬĂ:ĂůŬĂƐĞŶ
ůƵĞŶƚŽƚǇƂǇŚƚĞŝƐƂŶĚǇŶĂŵŝŝŬĂƐƚĂƐĂŝŬŽůůĞŐĂDĂƌŝŽŶ>ĞƉŝƐƚƂŶŬǇƐǇŵććŶ͕ĞƚƚćŵŝŬƐŝƚŽƐŝĂĂŶƉŝƚććĂŝŶĂ
ǀĂůŝƚƚĂĂ͕ŬƵŶƐĞŶĂũĂŶǀŽŝƐŝŬćǇƚƚćć:ĂůŬĂƐĞŶŵƵŬĂĂŶǀĂŝŬŬĂƉĂ
ƉŝĞŶƌǇŚŵćƚŽŝŵŝŶŶĂŶ
ŬĞŚŝƚƚćŵŝƐĞĞŶ͘EŝŝŶŝŬććŶ
ŝůŵĂũŽŬĞůĂŝƐĞƚ͕
ĂůĂǀƵƚĞůĂŝƐĞƚũĂ
ćŚƚćƌŝůćŝƐĞƚŬŽůůĞŐĂƚ

ŬŝŝƚƚĞůŝǀćƚůƵĞŶƚŽĂ͗
͟dƵĂƐƚĂ
ǀŽŝŵĂĂŶƚƵŵŝƐĞƐƚĂŽůŝƐǀŽŝŶƵŬƵƵŶŶĞůůĂĞŶĞŵŵćŶŬŝ
ũƵƐƚŝŝŶƐŝŝƚć͕ŵŝƚćƐĞŽŶĂƌũĞƐƐĂ͘͟^ĂŵĂůůĂŶĂŝƐĞƚƉŽŚƚŝǀĂƚ͕
:ƵŬŬĂ:ĂůŬĂŶĞŶ

:ĂĂŶĂZŝŶƚĂůĂũĂDĂƌŝŽŶ>ĞƉŝƐƚƂsĂĂƐĂƐƚĂ

ŵĂŚƚƵƵŬŽƚĂŶƐƐŝůĂǀĂůůĞŽůůĞŶŬĂĂŶ͕ŬƵŶƉŽƌƵŬŬĂĂ
ŶćǇƚƚŝŽůĞǀĂŶdƌŽƉŝĐůĂŶĚŝĂŶůŽŬĂŬƵŝƐŝƐƐĂ
&ĞƌŶĂŶĚŽн'ŝƚƐŝŶƚĂŚĚŝƚƚĂŵŝƐƐĂƚĂŶƐƐĞŝƐƐĂŶŝŝŶƉĂůũŽŶ͘

,ĂŶŶĂ<ĂƚĂũĂŵćŬŝ͕ZŝƚǀĂůŽƌĂŶƚĂ͕dĞƌŚŝ<ĂƵŶŝƐƚŽ͕ZŝŝƚƚĂ^ŽƵŬŬĂůĂ͕
WĂƵůĂƐƵŶŵĂĂũĂ,ĞůĞŶĂ<ĂƚĂũĂ ŚƚćƌŝƐƚćũĂůĂǀƵĚĞůƚĂ

dĞŝũĂůŽ͕WŝŝĂ^ŝŝŬĂůĂ͕^ĂŝũĂ<ĞƐŬŝͲ,ĞŝŬŬŝůćũĂDĂƌŝƚĂ
>ĂƚǀĂͲZĂŶƚŽ/ůŵĂũŽĞůƚĂ

ǀĂ:ŽŚĂŶƐƐŽŶŽĐŚŶŶͲŚĂƌůŽƚƚĞĞƌŐĨƌĊŶEćƌƉĞƐƚǇĐŬĞƌ
ĂƚƚŽŵƌĊĚƐĨƂƌďƵŶĚĞƚŽƌĚŶĂĚĞĚĞƚŚćƌƐĞŵŝŶĂƌĞŶ͘<ǀŝŶŶŽƌ
ŚĂƌ ĚŝƐŬƵƚĞƌĂƚ ĞŐĞŶǀĊƌĚĂƌƐǇƐƚĞŵĞƚ ĞĨƚĞƌ ŶŶĂ dƂƌŶƌŽŽƐ
ƐǀĞŶƐŬƐƉƌĊŬŝŐĂ ĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐ͘ ǀĂ ŽĐŚ ŶŶͲŚĂƌůŽƚƚĞ ƐĂĚĞ
ĂƚƚŚĞŵďĞƐƂŬůĊƚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘^ĞŵŝŶĂƌŝĞƚǀĂƌƚǀĊƐƉƌĊŬŝŐƚ
ŽĐŚ 'ƵŶ sćŬĞǀćŝŶĞŶ ĨƵŶŐĞƌĂĚĞ ƐŽŵ ƚŽůŬ ƂǀĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĞŶ
ŽĐŚ ƚŽůŬĂĚĞ ďů͘Ă͘ ^ĞŵŝƐ ĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐ ŽĐŚ ŚĂĚĞ ƂǀĞƌƐćƚƚ
,ĂůƚƚƵŶĞŶƐĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂů͘dĂĐŬƚŝůů'ƵŶ͊
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K

:͗Ŷ ĞƌŝƚǇŝƐĂƐŝĂŶƚƵŶƚŝũĂ ZŝƚǀĂ ^ĞŵŝŶ
ůƵĞŶƚŽ ƉćŝǀćŚŽŝƚŽůĂŝŶ ƵƵĚŝƐƚĂŵŝƐĞŶ
ǀĂŝŚĞŝƐƚĂŽůŝŽŵĂĂůƵŽŬŬĂĂŶƐĂ͘>ĂŬŝůĂƐƚĞŶ
ǀĂƌŚĂŝƐŬĂƐǀĂƚƵƐƉĂůǀĞůƵŝƐƚĂĂŶƚĂĂŽĚŽƚƚĂĂ
ŝƚƐĞććŶ͕ ũĂ ũƵƵƌŝ ŬƵůƵŶĞĞůůĂ ǀŝŝŬŽůůĂ K:
ƚǇƌŵŝƐƚǇŝŚĂůůŝƚƵŬƐĞŶĞƐŝƚǇŬƐĞƐƚćƵƵĚŝƐƚĂĂ
ůĂŬŝĂ ǀĂŝŶ ŽƐŝƚƚĂŝŶ͕ ŬŝƌũĂĂŵŝƐĞŶ ŽƐĂůƚĂ͘
s^h ŽŶ ŚǇǀć ĂƐŝĂ͕ ŵƵƚƚĂ Ğŝ ƐŝůůŽŝŶ͕ ŬƵŶ 
Ğŝ ŽůĞ ƚĂƌŬŬĂĂŶ ŵććƌŝƚĞůƚǇ Ɛŝƚć͕ ŬƵŬĂ ƐĞŶ
ƚĞŬĞĞ ũĂ ŵŝƐƐć͘ sĂƐƚƵƵ ŬƵƵůƵƵ
ůĂƐƚĞŶƚĂƌŚĂŶŽƉĞƚƚĂũĂůůĞ͘
>ŝƐćŬƐŝ
ǀĂůƚŝŽǀĂůƚĂ
ĞƐŝƚƚćć͕
Ğƚƚć
ǀĂƌŚĂŝƐŬĂƐǀĂƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂŶ ƉĞƌƵƐƚĞĞƚ
ƚĞŬŝƐŝ d,>͘ KŶŬŽ s^h ŚŽŝĚŽůůŝŶĞŶ ǀĂŝ ŶŝƚĂ<ŽŝǀƵŵćŬŝ͕ZŝƚǀĂ^ĞŵŝũĂdĂƌũĂ/ƐŽƚĂůŽ
ŬĂƐǀĂƚƵŬƐĞůůŝŶĞŶ ĂƐŝĂŬŝƌũĂ͍ <ŝƌũĂƚĂĂŶŬŽ ƐŝŝŚĞŶ ǀĂŝŶ ƚƵůŽͲ ũĂ ůćŚƚƂĂŝŬŽũĂ ǀĂŝ ŬĂƐǀĂƚƵŬƐĞŶ ũĂ ŽƉĞƚƵŬƐĞŶ
ƚĂǀŽŝƚƚĞŝƚĂũĂŵĞŶĞƚĞůŵŝć͍

K

:͗ŶWŽŚũĂŶŵĂĂŶĂůƵĞǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞŶƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂƌŝZŽƵƐƵƚŽŝŬŝŶƚƵůůĞƐƐĂĂŶƐŝƚƚĞŶŵƵƌŚĞĞŶŬƌǇǇŶŝŶ͗
^ĞŝŶćũŽŬŝ ŚĂƌŬŝƚƐĞĞŚĞŶŬŝůƂƐƚƂŶƐćůŽŵĂƵƚƚĂŵŝƐƚĂ͘ ƌŝƉƵŶŶŝƚƐŝ ŵǇƂƐƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞŶ ƚǇƂŶćŬǇŵŝć͗Ŷŝŝůůć͕
ũŽŝůůĂ ŽŶ ƚǇƂƚć͕ ŶćǇƚƚćŝƐŝ ƚǇƂƉćŝǀć ǀĂŝŶ ƉŝĚĞŶƚǇǀćŶ ĞŶƚŝƐĞƐƚććŶ͘ ZĞƚŽƌŝŶĞŶ ŬǇƐǇŵǇƐ ĂŶŶĞƚƚŝŝŶ ŵǇƂƐ ƐĂůŝŝŶ͗
DŝŬƐŝ ŶƵŽƌĞƚ Ğŝǀćƚ ũĂŬƐĂ ƚǇƂƐƐć ƐĂŵĂĂŶ ŵĂůůŝŝŶ ŬƵŝŶ ƉĂƌŝŬǇŵŵĞŶƚć ǀƵŽƚƚĂ ƐŝƚƚĞŶ͍ ^ĂůŝůůŝŶĞŶ ŬƵƵůŝũŽŝƚĂ
ƉƵƌƐŬĂŚƚŝ ŶĂƵƌƵƵŶ͕ ŬƵŶ ƌŝ ŚĂƌŵŝƚƚĞůŝ ŝƚƐĞŬŝŶ Ɛŝƚć͕ ĞƚƚĞŝ Ŷćŝƚć K:͗Ŷ ŬŽƵůƵƚƵŬƐŝĂ ũĂŬƐĂ ĞŶćć ŬĂŚƚĂ ǇƂƚć
ƉƵƚŬĞĞŶ͘ ƌŝ ŬŝƚĞǇƚƚŝ ŬŝŝƚĞƚƚćǀćƐƚŝ ŵǇƂƐ ĂůƵĞǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞŶ ũĂ ŬŽŬŽ K:͗Ŷ ĞĚƵŶǀĂůǀŽŶŶĂŶ ŬŽŚƚĞĞƚ͕ ũŽŝƚĂ ŽǀĂƚ
ŵƵƵŶŵƵĂƐƐĂŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶũĂǀĂƌŚĂŝƐŬĂƐǀĂƚƵŬƐĞŶůĂĂƚƵũĂƐĂĂƚĂǀƵƵƐ͕ĂŵŵĂƚŝŶĂƌǀŽƐƚƵƐ͕ŬŽƵůƵƚƵƐƉŽůŝƚŝŝŬŬĂ͕
ǀŽŝŵĂǀĂƌĂƚ͕ŽƉĞƚƚĂũŝĞŶƚǇƂƐŬĞŶƚĞůǇŽůŽƐƵŚƚĞĞƚũĂŽŝŬĞƵƐƚƵƌǀĂũĂŽƉĞƚƚĂũŝĞŶŽƐĂĂŵŝŶĞŶũĂƌŝŝƚƚćǀǇǇƐ͘



ŶƐŝ ǀƵŽĚĞŶ ĂůƵƐƚĂ ĂůŬĂĞŶ ǀŽŝŵĂĂŶƚƵůĞǀĂŶ ƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵƐůĂŝŶ ĞƌŝƚǇŝƐŽƉĞƚƵƐƚĂ ŬŽƐŬĞǀĂƚ ƵƵĚĞƚ ƐććĚƂŬƐĞƚ
ŵĞŝůůĞ ůƵĞŶŶŽŝ ĞƌŝƚǇŝƐŽƉĞƚƚĂũĂ dĂŝŶĂ ,ƵŚƚĂůĂ͘ dĂŝŶĂ ŬǇƐĞůŝŬŝŶ ĞŶŶĞŶ ůƵĞŶƚŽĂĂŶ͕ Ğƚƚć ƉĂůũŽŶŬŽŚĂŶ
ŽƐĂůůŝƐƚƵũŝƐƐĂ ŽŶ ĞƐŝŬŽƵůƵŶŽƉĞƚƚĂũĂ͘ >ĂƐƚĞŶƚĂƌŚĂŶŽƉĞƚƚĂũĂ ǀŽŝ ŽůůĂ ƚćŶć ǀƵŽŶŶĂ ĂůůĞ ŬŽůŵĞǀƵŽƚŝĂŝĚĞŶ
ƌǇŚŵćƐƐć͕ĞŶƐŝǀƵŽŶŶĂĞƐŬĂƌŝƐƐĂ͘dŝĞƚŽůĂŬŝƐććƚĞŝƐĞƐƚćŬŽůŵŝƉŽƌƚĂŝƐĞŶƚƵĞŶƉƌŽƐĞƐƐŝƐƚĂŽŶƐŝŝƐŵĞŝůůĞŬĂŝŬŝůůĞ
ƚćƌŬĞć͘<>WKͲƉƌŽũĞŬƚŝƐƚĂĂůƵůůĞůćŚƚĞŶĞĞŶƉƌŽƐĞƐƐŝŶũĂůŬĂƵƚƚĂŵŝƐĞƐƐĂŽŶ,ƵŚƚĂůĂŶŵƵŬĂĂŶũŽŚƚĂũƵƵĚĞůůĂŝƐŽ
ƌŽŽůŝ͘ >ŽŵĂŬĞƉĂŶŬŬŝĂ ůƵƉĂŝůƚŝŝŶ͗ ŶĞƚŝƐƚć ůƂǇƚǇŶĞĞ ũĂƚŬŽƐƐĂ ,K:<^ ͲůŽŵĂŬĞƉŽŚũĂ ƐĞŬć ĞƐŝŬŽƵůƵƵŶ Ğƚƚć
ƉĞƌƵƐŽƉĞƚƵŬƐĞĞŶ͘
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ǳ¡¡ǡǤǳ
^ĞŵŝŶĂĂƌŝŶ ƉĂůĂƵƚƚĞĞƐƐĂ ĞŶŝƚĞŶ ŬŝŝƚŽƐƚĂ ƐĂŝ <d͕ >dK >ĞĞŶĂ ,ĂůƚƚƵƐĞŶ ůƵĞŶƚŽ :ĂĞƚƚƵ ũŽŚƚĂũƵƵƐ ĂǀĂŝŵĞŶĂ
ƵƵĚĞŶůĂŝƐĞĞŶũŽŚƚĂũƵƵƚĞĞŶ͘<ǇŵŵĞŶĞƐƐćǀƵŽĚĞƐƐĂŽŶũŽŚƚĂũƵƵƚƚĂǀĂƌŚĂŝƐŬĂƐǀĂƚƵŬƐĞƐƐĂǀĂƐƚĂŽŝŬĞŝŶĂůĞƚƚƵ
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Haastateltavana lehtori ja ay-aktiivi Aira Thölix

YXRWLVHQD\XUDQ
NRNHPXNVLDNRRWWXQD
Aira Thölix, FM, diplomikielenkääntäjä
Kielipalveluiden lehtori (englanti)
Synt. 1946 Tyrväällä
Harrastukset: Kreikan kieli ja kulttuuri

V

aasan yliopiston englannin lehtori Aira Thölix on
jo pitkään ollut Vaasan yliopistolehtorien kantavia voimia. Ammattiyhdistystoiminnassa hän on ollut
mukana paitsi paikallistasolla hallituksen jäsenenä ja
puheenjohtajana sekä luottamusmiehenä, myös valtakunnallisella tasolla Yliopistolehtorien liiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä ja palkkasihteerinä.
Kolmekymmentä vuotta kestänyt toimiminen ammattiyhdistyksessä eri tehtävissä tarkoittaa sitä, että
Airaa voi luonnehtia ammattiyhdistystoiminnan asiantuntijaksi. Hänen näkemyksensä ja kokemuksensa
siirtyminen toiminnan jatkajille on Vaasan yliopistolehtoreille suuri haaste.
− Luottamustehtävissä on ollut äärettömän antoisaa
päästä valtakunnalliselle tasolle, se on avannut uusia
näköaloja. Meillä pienessä yhdistyksessä on helppo
kääntyä kenen tahansa puoleen, mutta näin ei välttämättä joka yliopistossa ole. Yliopistonlehtorien liitto
on osa OAJ:n organisaatiota: mekin olemme opettajia
siinä missä ysiläisetkin – työ on opettamista ja omalla
persoonalla pelaamista. On heittäydyttävä ja uskallettava olla oma itsensä. Meillä on kuitenkin vähemmän
kasvatustyötä, ja opettamisen määrä ja opetuskatot
ovat meillä keskeisiä kysymyksiä, Aira sanoo.

Paikallistoiminnasta
valtakunnalliselle tasolle
Turun kieli-instituutista kielenkääntäjäksi ja sittemmin
Turun yliopistosta maisteriksi valmistuneen ja auskultoineen Airan ura yliopistossa eteni tyypillisellä tavalla
sijaisuuksien kautta vakipaikkaan. Hän aloitti sijaisuudella Turun yliopistossa. Turusta Vaasaan Aira siirtyi
miehen työn perässä, ja aloitti tuntiopettajana Vaasan
yliopistossa vuonna 1981. Päätoimisuus ja lehtoraattiin valinta saivat Airan jäämään yliopiston leipiin.
Ammattiyhdistystoimintaan mukaan liittyminen oli
Airalle itsestäänselvyys. Hän liittyi lehtoriyhdistyk

seen heti päätoimisuuden saatuaan.
− Syy liittymiseen oli tarve tietää, mistä palkka koostuu ja mitä sen asian eteen on tehtävissä. Halu tietää
ja ottaa selvää asioista on ylipäänsä motivoinut mukaan toimintaan, Aira kertoo. Tehtäviin ei ollut tunkua, ja Aira aloittikin heti hallituksessa.
Siirtyminen valtakunnalliselle tasolle alkoi yliopistopäiviltä, missä Airaa lähestyttiin ja pyydettiin asettumaan ehdokkaaksi YLL:n hallituksen varajäseneksi.
− Sattui niin, että se, jonka varajäsen olin, oli paljon
pois ja sitä kautta pääsin heti mukaan hallituksen toimintaan valtakunnallisella tasolla, Aira sanoo.
Hallituksen koko on sittemmin pienentynyt, eikä
kaikilla yliopistoilla ole enää välttämättä edustusta
hallituksessa. Myöhemmin Aira valittiin hallitukseen
varsinaiseksi jäseneksi 12.11.2005. YLL:n työvaliokuntaan hänet nimettiin 1.1.2007. OAJ:n valtuuston
varajäsenenä Aira oli 2006–2010 ja palkkasihteerinä
vuoden 2007 tammikuusta vuoden 2010 elokuuhun.
− Vasta YLL:n hallituksen jäsenenä alkoi kunnolla
ymmärtää, miten ja missä asiat päätetään ja missä niihin voi vaikuttaa, Aira sanoo.
Toimikuntiin joutuminen kumuloituu. 1980-luvulla
Aira edusti ”vähemmistöjä” monissa Vaasan yliopiston toimikunnissa: hän oli lehtori, kiintiönainen, ja
-humanisti. Pakkokiintiöistä on onneksi päästy, aiemmin otettiin se, joka täytti kaikki ”kiintiökriteerit”. Nyt ei enää ole kiintiöitä, mutta aikaisemman
kokemuksen perusteella pääsee − ja joutuu − moneen
mukaan.

Muutoksia ja
saavutuksia yksilötasolla
Muutoksia toiminnassa mukana olemisen aikana on
tapahtunut paljon.
− Tänä päivänä lehtorin tehtävä tuntuu raskaammalta. Työpäivät venyvät ja ongelmat ovat isompia nyt
kuin ennen. Saattaa tietysti olla, että silläkin on jotain
tekemistä ikääntymisen kanssa! Työ, palkka ja tulevaisuus ovat ihan toisella tavalla epävarmoja kuin joskus 1980-luvulla. Palkka oli ennakoitavissa UPJ:hin
siirtymiseen asti, luottamusmiestä ei oikeastaan palkanmäärittelyssä tarvittu. Jokainen tiesi, että ikälisät
ja määrävuosikorotukset tulevat aikanaan. Se, minkälaista opetusta ja kuinka paljon kukin antoi, oli niitä
kysymyksiä, joita käsiteltiin, Aira kertoo.
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duttu entistä perusteellisemmin. Toki ennenkin apua
sai OAJ:n asiantuntijoilta, mutta omalle sektorille
merkittyä henkilöä on helpompi lähestyä.
Yliopistoissa UPJ, sittemmin YPJ toi mukanaan kokonaistyöajan, vaatimustason mukaisen palkkauksen
sekä henkiarviointiin perustuvat palkanosan. Muutosten myötä yliopistoissa toimii arviointiryhmä,
joka keskustelee ja ratkaisee työntekijöiden henki- ja
vaatimustason arvioinneissa työntekijän ja esimiesten
välillä olevia ristiriitaisuuksia sekä varmistelee, että
koko yliopistossa noudatetaan kaikkia arvioitaessa samanlaisia periaatteita.
− Arviointiryhmässä toimimisessa on olut tärkeää
muistaa, että siellä on jokaisen ryhmän (tutkijat, lehtorit, professorit) edustajat hallinnon ihmisten lisäksi.
Kukin tietää oman ryhmänsä tilanteen ja edut parhaiten, ja ihanteellista tilanteessa häntä kuunnellaan.
Esitetyt mielipiteet liittyvät tehtävänkuvaan, eivät
henkilöön, Aira kertoo ja toteaa ryhmässä olleen rakentavan ilmapiirin.

Aira on innokas Kreikan harrastaja. 70 kertaa Kreikassa
lomailleen Airan harrastuksiin kuuluu kreikan kieli ja
kreikkalainen tanssi.

Suuria muutoksia toi mukanaan uusi yliopistolaki,
jonka myötä lehtorin työnkuva ja palkkaus muuttui
valtakunnallisesti katsottuna entistä vaikeammaksi
ennakoida.
− Pienessä yliopistossa on ainakin teoreettiset mahdollisuudet tietää koko yliopiston tilanne, mutta
tulkintoja riittää; nyt työehtosopimusehtoja, palkkaustamme, pätevyyttämme tulkitaan mitä erilaisimmin eri yliopistoissa. Eteenpäin raportoiminen ja
yhteydenpito valtakunnan tasolle on tärkeää. Ja käytänteillä on tapa levitä, myös huonoilla.
Vaikka vuosien kuluessa ei mitään suuria saavutuksia
ole ollut, Aira kokee pystyneensä auttamaan ihmisiä
yksilötasolla.
− Luottamusmies on linkki työntekijän ja työnantajan välissä, ja tärkeää on uskottavuuden säilyttäminen
kumpaankin suuntaan. Tällöin on oltava kiinnostunut ihmisistä, mutta ei saa olla kovin ehdoton. On
esimerkiksi muistettava, että neuvotteluissa on aina
kaksi osapuolta. Tässä auttaa, jos kykenee etäännyttämään itsensä henkilöstä ja neuvottelee asiasta. On
myös oltava helposti lähestyttävä mutta kyettävä rakentamaan omat rajansa Luottamusmiehen on hoidettava myös oma leipätyönsä. Informointi on tärkeää, jotta ihmiset osaavat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä, Aira kokoaa kokemuksien kautta oppimaansa.
Luottamusmies kääntyy ongelmien kasvaessa liian
suuriksi lähinnä yliopistosektorin palkkasihteerin
puoleen, ja kun OAJ:hin saatiin yliopistoasiamies,
koen, että meidän ikiomiin ongelmiimme on paneu-

Ammattiyhdistystoiminnan
haasteet
Ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuuden Aira näkee
haasteellisena. Ay-liikettä tarvitaan, mutta se on usein
hidas liikkeissään, kun taas nuoret haluavat monipuolisen uran ja ovat vikkelämpiä käänteissään. Ehkä
olemme siirtymässä entistä suurempiin yksiköihin ayliikkeessä, arvelee Aira.
Paikallistasolla vielä haetaan yhteistä säveltä ja vaarana on ylireagointi. Pitäisi olla aitoa vuoropuhelua.
Etenkin nyt yliopistomaailman uudessa tilanteessa
työntekijät ovat asemastaan epävarmoja.
− Pienestä tiiviistä yhteisöstä, jossa kaikki tunsivat
kaikki, on siirrytty tilanteeseen, jossa yhteisöllisyys
on haettava eri lailla. Yhteisöllisyyden puute johtaa
siihen, ettei osata hakea apua,
Aira toteaa ja jatkaa: Uuden yliopistolain mukanaan
tuomassa tilanteessa, jossa työnantajalla on entistä
suurempi valta linjata yliopistokohtaisia järjestelyjä,
ilmapiiri on muuttunut − isännän ääni kuuluu voimakkaampana. Työnantaja haluaa muuttaa toimintatapoja. Tällaisessa tilanteessa ay-toiminta on entistä
tärkeämpää.
− On alkanut tuntua, että sananvalta kapenee. Toivottavasti on kuitenkin kyse vain uuden kulttuurin
opettelusta puolin ja toisin.
Aira sen sijaan siirtyy sekä opettajan että ay-toimijan
rooleista muihin tehtäviin. Vuoden kuluttua tähän
aikaan Aira hakee ja vie lapsenlapsia kouluun, tekee käännöstöitä ja matkustelee − muuallekin kuin
Kreikkaan!
Teksti: Suvi Isohella ja Heli Katajamäki
Kuva: Aira Thölixin kotialbumi
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Matkapalveluja laidasta laitaan!
Yhden päivän teatterimatkoista kahden viikon Euroopan matkoihin!
Ammattitaitoinen henkilökuntamme
lökuntamme on käytettävissäsi.
• Tilausliikenteessä 14 laadukasta 16–62 -paikkaista
turistivarusteista bussia
• Täydelliset matkapaketit eri kokoisille ryhmille
kotimaahan ja ulkomaille
• Osassa busseista nettiyhteys matkan aikana
• Ruokailut – teatterit – oppaat – kaikki oheispalvelut!

puh. (06) 484 8749
.fi
harmanliikenne@harmanliikenne.fi • www.harmanliikenne.fi

Etelä-Pohjanmaan opettajien
koulutus- ja kulttuuripäivä 2011

Kuljethan rinnallani

– vuorovaikutuksen askeleita

la 15.1.2011 Törnävä-sali, Seinäjoki
Koulutuspäivässä luennoivat kirjailija Tommy Hellsten,
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sekä
taidekasvattaja Marjo Kamila.
Kulttuuriohjelmasta vastaa näyttelijä Outi Mäenpää.
Koulutuspäivän järjestävät OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys,
Etelä-Pohjanmaan Aineopettajat ry., Etelä-Pohjanmaan
Luokanopettajat ry., Pohjanmaan Erityiskasvatus ry. ja
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto.
Koulutuspäivään ilmoittaudutaan oman kunnan sivistys-/
koulutoimistoon perjantaihin 3.12.2010 mennessä.
Tiedustelut sähköpostitse kesayo@epky.ﬁ tai
p. (06) 427 4720.

ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO
www.epky.ﬁ
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eti valmistuttuani lastentarhanopettajaksi palasin kotikaupunkiin ja sain heti viran Hietalahden lastentarhassa. Työtovereina olivat taitavat tulisielut kokeneet lastentarhanopettajat.
Paikallinen edunvalvonta oli tärkeää. Työn tuli olla
hauskaa ja näkyvää. Työpaikalla viihdyttiin ja kotona
tehtiin toiset mokomat lisää. Ideoinnilla ei ollut rajoja.
Kaikki hauska loppuu aikanaan ja niin kävi myös
meille täällä Vaasassa. Luottamusmieheksi oli vain
ruvettava kun Vaasassa alettiin vanhoja saavutettuja etuja viedä. Pitkät kesä- ja talvilomat ja lyhyempi
työpäivä olivat valtakunnallisessa syynissä. Vietin useampia päiviä kaupunginarkistossa ja yritin löytää päätöksiä, joilla olisin saanut tukea vaasalaiselle ratkaisulle. Liitostamme tuli palkkasihteerikin paikan päälle
avuksemme. yritimme kaikkemme, mutta turhaan.
Kerrottiin, että Helsingissä oli jo seitsemän vuoden
ajan kehitelty ratkaisua, jolla meidät saataisiin yleisen
virkaehtosopimuksen piiriin.
Menetimme pitkät lomat ja työaika piteni. Korvauksena oli porkkanana viisi ylimääräistä vapaapäivää ja yksi palkkaluokka.
Siihen oli liittomme taivuttava. Ei ollut lakkoorganisaatiota ja ratkaisu tuli yllätyksenä koko kenttäväelle. Ainut mikä saatiin, oli taata vanhemmille
lastentarhanopettajille oikeus lyhyempään työaikaan
ja pitempään kesälomaan. Syntyi vanha- ja uusi järjestelmä. Vanhan järjestelmän palkkaus ja muut edut
jäädytettiin entiselle tasolle.
Työn ilo oli kadota, mutta Vaasan veri ei vapissut.
Lähdimme paikallisesti vaikuttamaan koko rintamalla. Valvoimme meitä koskevat ratkaisut joka portaassa. Välillä tunaroimme ja kävimme pyytämässä’ anteeksi kaupunginjohtajalta ruusun kera.
Ennen suuria ratkaisuja veimme tietoa kaikkien
päättäjien kotioville.
Palkkaratkaisut siirrettiin kuntatasolle. Se tiesi
luottamusmiehille suurta vastuuta ja kentän hyvää
tuntemusta. Ei riittänyt tieto neuvoteltavien lukumäärästä ja virkavuosista, vaan oli arvioitava työntekijän kansalaiskunto ja tehokkuus työssä. Paikallisneuvotteluissa annettiin aikaa tunnin verran miettiä
kuka saa ja kuka ei. Itselleen ei voinut luottamusmies
koskaan ehdottaa palkankorotusta.
Kaksi vuotta oli sopimukset voimassa ja siinä välillä piti valvoa, että neuvottelutulos toteutui.
Edunvalvonta katsottiin vasemmistolaiseksi touhuksi. Silloinen kaupunginjohtaja kysyi minulta
erään kerran hallintotalon portaissa: ” Oletko ryhtynyt vasemmistolaiseksi?”

Eläkkeellä oleva päiväkodinjohtaja- aktiivi
lampaankasvattaja Kristiina Fernelius.
Henkilöstöosaston muutettua uusiin tiloihin
kävin toivottamassa onnea uuteen taloon ja ojensin
kauniin kukkakimpun neuvottelupöydälle. Seuraavana päivänä oli lehdessä kuva henkilöstöpäälliköstä
neuvottelupöydän ääressä ja alla teksti, miten hyvät
välit kyseisellä henkilöllä on luottamusmiehiin. Sen
kertoi pöydällä ollut kukkakimppu. KTV:n pääluottamusmies sai vihaisia puhelinsoittoja jäseniltään.
Nokkosia olisi pitänyt antaa eikä kukkasia.
15 vuotta luottamusmiehenä(naisena) oli työlästä
aikaa. Minulla oli oma palkkajaostomme, jonka kanssa tein yhdessä edunvalvontatyötä. Tukea sain jäsenistöltämme ja liitoltamme.
Eräänä vuonna ollessani AKAVAN pääluottamusmies Vaasassa pyydettiin minulta solmitusta sopimuksesta kirjoitusta AKAVA lehteen. Tein taasen
kuin muut, kirjoitin runon. Se kosketti ja antoi uskoa
yhteiseen voimaan. Vain yhdessä saavutamme paremman huomisen.
Voiko tulos olla koskaan tyydyttävä,
kun tahdot omasta palkasta mitellä.
Muut sai – minä en.
Isot –
Heillä valtaa on
unohtaa pienten kohtalon
Joka kerta menettää lisää vaan ja vähemmän viiluja
kakusta,
joka kuitenkin suht` suuri on.
Meitä on jo monta miettijää,
mikä meissä työnantajaa ärsyttää.
Samaa työtä olen tehnyt kahdeksan vuotta
saamatta palkkaluokan korotusta.
Kysy sitten,
mikä on hyvää, mikä huonoa
ja mitä seuraavaks!
Jaksammeko enää odottaa,
mitään parempaa tulevaks!
Kyllä.
Olemme akavalaisia
niin miehiä kuin naisia.
Yhdessä yhden puolesta.
Tule mukaan vaan,
hiirinä kissaa jahtaamaan.
Me voitamme – usko pois
Minna Herttua-Niemi / Kristiina Fernelius
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Syyskuussa kokoontui Ähtäriin joukko alueemme opettajia Länsi- ja SisäSuomen aluehallintokeskuksen Kirsti Enebergin johdolla järjestämään
käytännönläheiseen Monikulttuurisuus koulussa -koulutukseen. Siellä sai
kysellä tyhmiäkin kysymyksiä ja opetustyössä itse toimivat kouluttajat kertoivat ratkaisujaan arjen ongelmiin.
Kouluttajina Ähtärissä olivat opetusneuvos Pirjo Immonen-Olkkonen opetushallituksesta, erityisopettaja
Päivi Ahopelto Ähtäristä, Lehtori Raija Laaksonen
Vaasasta, s2-opettja Jorma Pollari Jyväskylästä ja maahanmuuttajakoordinaattori Mirjam Silven Vaasasta.
Luennoista muodostui varsin kattava kuva siitä, miten monikulttuurisia oppilaita voidaan tukea koulun
alkuvaiheessa ja miten myöhempinä vuosina mahdollisesti ilmenevissä ongelmissa oppilasta autetaan.
Paikalla oli paljon opettajia, joiden kouluihin ja
tunneille on jonain kauniina päivänä vain tuotu yksi
tai useampia oppilaita, joiden kanssa ei olekaan yhteistä kieltä. Jotta nämä oppilaat eivät jäisi luokkiensa
”seinäpaperiksi”, hiljaisiksi sivustakatsojiksi, tarvitaan
luovuutta, mielikuvitusta ja resurssia ja koulutusta.
Opettaja voi kokea avuttomuutta ja tuntea osaamisensa riittämättömäksi, kun joutuu yhtäkkiä
improvisoimaan opetusta aivan uudessa tilanteessa.
Siksi olisi tärkeää, että kaikissa kunnissa päivitettäisiin esim. valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat
ja suunniteltaisiin, miten opetuksessa edetään ja kuka
opetuksesta vastaa, jos ja kun koulun ovella kolkuttelee suomen kieltä vasta opettelevia koulutien kulkijoita.

Aina lähdetään valmistavasta opetuksesta
Jokaisen monikulttuurisen oppilaan pitää saada ensimmäisenä kouluvuotenaan 900–1000 tuntia valmistavaa opetusta. Jos kunnassa on aloittelevia suomi
toisena kielenä -oppijoita enemmän kuin pari, on
viisasta keskittää valmistava opetus yhdelle opettajalle
yhteen ryhmään. Usein tilanne on kuitenkin pienissä kunnissa se, että valmistavaa opetusta järjestetään
yhdelle oppilaalle kerrallaan. Silloinkin on tehtävä
valmistavan opetuksen opinto-ohjelma ja mietittävä
yksilöllisesti, miten, koska ja kuka opettaa suomi toisena –kielenä oppiainetta ja millä oppitunneilla oppilas voi aloittaa toisen mukana ja mitä hänen oletetaan
oppivan. Valmistava opetus arvioidaan sanallisesti.
Valmistavassa opetuksessa tavoitteena on oppia
riittävästi suomen kieltä, jotta selviäisi normaalissa


perusopetuksessa. Taitotaso voidaan testata standardoiduilla testeillä kaikilla kielen osa-alueilla.
Jokainen opettaja on vieraskielisen oppijan kielenopettaja. Eri oppiaineiden käsitteistö voidaan
oppia vain omassa asiayhteydessään. Varsinkin yläkouluvaiheessa Suomeen muuttaville on haaste vielä
vuoden valmistavan opetuksen jälkeenkin ymmärtää
oppiaineiden jo varsin monimutkaisia sisältöjä. Tämän ongelman ratkaisuksi esim. Vaasassa on kehitetty ns. nivelluokkia, joissa opetuksessa voidaan vielä
edetä yksilöllisesti.
Valmistavan opetuksen valtionosuus rahoitetaan
opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmästä ja
siinä oppilasta kohden määrätty kuntakohtainen yksikköhinta maksetaan kaksinkertaisena valmistavaan
opetukseen osallistuville, joten avustajiinkin lienee
kunnalla varaa.

Oman äidinkielen ja uskonnon opetus
järjestyy pienellekin ryhmälle
Oman äidinkielen taito on myös uudessa maassa
kasvavalle tärkeää. Oman äidinkielen opetusryhmä
muodostuu, jos samassa kunnassa on 4 samankielistä
opetusta tarvitsevaa. Mutta pienemmälle joukolle voi
nykyään myös ostaa Internetin kautta oman äidinkielen etäopetusta useissa kielissä (Virta-hanke).
Uskonnon opetusryhmä syntyy jo kolmelle oppilaalle. Ongelmana sekä kaukaisten kielten että eri
uskontojen opetuksessa on opettajien puute. Mutta
pitää muistaa, että esim. koraanikoulu ei ole perusopetussuunnitelman mukaista uskonnon opetusta.

Mitä valmistavan opetuksen jälkeen?
Jos suomi tai ruotsi ei ole oppilaan äidinkieli, hänellä on koko kouluajan oikeus suomi / ruotsi toisena
kielenä -opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.
Järjestelyt voivat olla erilaisia eri tilanteissa: Jos muodostuu ryhmä, voidaan suomi toisena kielenä -opetus
järjestää kokonaan omassa ryhmässä. Aika ylenen on
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käytäntö, jossa oppilas saa esim. kaksi tuntia viikossa
suomi toisena kielenä –opetusta ja on mukana myös
suomi äidinkielenä -tunneilla. Jos taidot riittävät, voi
oppilas olla kokonaan myös normaaleilla äidinkielen tunneilla, mutta hänet arvioidaan suomi toisena
kielenä –oppimäärän mukaan. Toki oppiaine voi olla
myös normaali suomalaisille tarjottu äidinkielikin,
jos vanhempien kanssa näin sovitaan ja taidot ovat
riittävät.
Lukiossa ei ole pakko järjestää erillistä suomi
toisena kielenä -opetusta, mutta oppilas voi osallistua yo-kokeen suomi toisena kielenä -kokeeseen, jos
äidinkieli on muu kuin suomi /ruotsi. Tosin jonkinlaista valmennusta koe vaatii etukäteen.
Oppilaalla oikeus myös maahanmuuttajien tukiopetukseen 6 vuotta sen jälkeen, kun hän on siirtynyt
normaalin perusopetukseen valmistavasta opetuk-

sesta. Erityisen hyviä kokemuksia on saatu ns. ennakoivasta tukiopetuksesta, jossa esim. avustajan kanssa
käydään jo etukäteen läpi asioita ja käsitteitä, joita
tunnilla myöhemmin käsitellään.
Suomi toisena kielenä –opetuksen ja tukiopetuksen rahoittaa opetushallitus eri anomuksesta. Ohjeet
löytyvät opetushallituksen sivuilta.
Opetusmenetelminä kouluttajat esittelivät monia
hyvin konkreettisia malleja: hehtaareja ja neliömetrejä muodostetaan ihan konkreettisesti oppilasketjuista
ja leikkaaminen ja liimaaminen ovat kunniassaan vielä yläkouluvaiheessa. Kuvat auttavat usein, kun sanat
loppuvat. Ja tärkeintähän on – kuten kaikessa opetuksessa – kohdata ihminen ihmisenä ja kunnioittaa
hänen kieltään, kulttuuriaan ja ominaislaatuaan.
Outi Pyykkö

INTERNETLÄHTEITÄ OPETUSMATERIAALIPULAN YLLÄTTÄESSÄ

Nordea Pankki Suomi Oyj

² http://www.oph.ﬁ/julkaisut/2008/kommentoitu_luettelo_maahanmuuttajataustaisten_opetuksen_ja_
koulutuksen_materiaaleista
² nettisivuja: www.moped.ﬁ, s2opettajat-sivut http://S2opettajat.yhdistysavain.fi, edu.ﬁ,
www.kotikieli.com, Espoon kotisivut: kielireppu, Vaasan kotisivut: kieliraketti,
Raahen sivut: opettajan avuksi ensiapupakki
² uudistuneet valmistamistavan opetuksen ops:n perusteet (oph):
http://www.oph.ﬁ/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/48802_valmistavaops_2009.pdf

Nordean Avainasiakkuudesta on iloa joka päivä.
Saat kortin ja verkkopankin maksutta sekä parempaa
korkoa KäyttöTilille.
Nordean Avainasiakkaana saat Visa- ja
MasterCard-luotto- tai -yhdistelmäkortin
ilman vuosi- tai kuukausimaksua. Jos haluat,
voit saada kortin myös itse valitsemallasi kuvalla.

Saat maksutta myös pankki-tunnukset, joilla
käytät verkkopankkia ja tunnistaudut puhelimessa asioidessasi. KäyttöTilille saat ylimääräisen
korkoportaan ja parempaa korkoa.

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai tule käymään Nordean konttorissa.
Kauppatie 1
Laihia
0200-3000
nordea.fi
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auhajoen Koulukeskuksessa lukuvuosi pyörähti
käyntiin uusissa ja avarissa tiloissa. Sanssin koulun ja Aninkoulun oppilaat, niin yleisopetus kuin erityisopetusryhmistä, siirtyivät Koulukeskuksen tiloihin. Opetusryhmiä on 28 ja oppilaita 405, joista neljäsosa erityisoppilaita. Henkilökuntaa talossa on 82
ja puolet näistä opettajia. Taloa johtaa kaksi rehtoria,
Pertti Juntunen vastaa yleisopetuksen puolesta ja Arto
Taipalus erityisopetuksesta. Tällä hetkellä yläkoulussa
tehdään mittavaa peruskorjausta, jonka jälkeen myös
Yhteiskoulun yläkouluikäiset oppilaat ovat osa Koulukeskusta. Yhtenäisen perusopetuksen alkumetrit on
nyt taivallettu.
Koulukeskuksessa parasta on uudet, hienot tilat
sekä mahdollisuus toteuttaa opetusta moderneilla
välineillä. Interaktiivinen taulu ja sähköiset opetusmateriaalit ovat nyt osa opettajien jokapäiväistä työtä. Toki pitää muistaa, että fyysinen ja sosiaalinen
toiminta kulkevat teknologian kanssa tasapainossa.
Käytössämme on kädentaitojen-, taide- ja luonnontieteidenpaja, joiden varustus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ja havainnollistavaan opetukseen.
Koulun erikoisuutena voidaan pitää aistihuonetta
mosaiikkiseinineen. Aistitilan ideana on aistien kautta
ympäristön hahmottaminen ja oppiminen. Terapiatilat, jotka pitävät sisällään niin saunaosaston kuin
terapia-altaan, mahdollistavat koulussa tapahtuvan

kuntoutuksen. Avara eteisaula jättiläisen portaineen
kokoaa oppilaat päivänavaukseen ja muihin yhteisiin
tilaisuuksiin. Uuden liikuntasalin/monitoimihallin
kaikki 1050m2 valmistuvat käyttöömme marraskuun
lopussa. Salista löytyvä juoksusuora yhdistää Yhteiskoulun salin uuteen halliin. Piha-alueetkin valmistuvat pikku hiljaa tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia välituntien viettoon.
Yleis- ja erityisopetuksen yhdistäminen samaan
rakennukseen on nyt tapahtunut, mutta monille käytännön asioille haetaan koko ajan parempia toimintamalleja. Integraation toteutuminen ja toimivaksi
saattaminen tarjoaa suureen haasteen. Uuden teknologian käyttöönotto ja opettelu vaatii aikaa. Yhteiset pelisäännöt muotoutuvat vähitellen lukuvuoden
edetessä. Koulukeskuksen henkilökunta tekee paljon
pyyteetöntä työtä aikaa säästämättä uusien ja monimutkaistenkin asioiden edessä ja välillä jaksamista
koetellaan. Uusissa tiloissa työskentely ja oppilaiden
into motivoi kuitenkin meitä opettajia jaksamaan ja
kehittämään omaa opetusta eteenpäin.
Koulukeskuksessa järjestetään ”Mistä meille oikein maksetaan?” -ilta 8.11 klo 16.30 alkaen. Samalla
on mahdollisuus tutustua uudenlaiseen oppimisympäristöön. Tervetuloa!
Jaana Niemenmaa ja Jaana Heikkilä

Kauhajoen koulukeskuksen henkilökunta
on tyytyväinen uuteen kouluunsa.
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petus- ja kulttuuriministeriön ministeriön tänä
syksynä ilmestyneessä tulevaisuuskatsauksessa
Osaava ja luova Suomi painotetaan, että koulujen
kerhotoimintaa tulee tarjota kaikille sitä tarvitseville.
Kerhokeskus – koulutyön tuki on jo vuosia tehnyt
työtä koulun kerhotoiminnan ulottamiseksi kaikkiin
kouluihin. Kerhot ovat yksi oppimisympäristö, jota
kaikkien opettajien tulisi olla mahdollisuus käyttää
opetuksen tukena painottaa kerhokeskuksen toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen.
Koulun kerhotoiminta tulee nähdä yhtenä toiminta- ja oppimisympäristönä, jossa voidaan tukea
lasten kasvua ja hyvinvointia. Kerhotoiminta ei ole
vain koulutyön täydentäjä vaan se toteuttaa omalta
osaltaan opetussuunnitelmaa.
Laadukkaasti ja pitkäjänteisesti toteutettuna kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten osallisuutta niin
yhteisöön kuin omaan elämäänsäkin. Koulun kerhotoiminta tukee lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja kasvattaa yhteisöllisyyteen.
Monipuolinen koulun kerhotoiminta antaa mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemuksiin
kaikille lapsille. Koulun kerhoissa lapset voivat saada
tukea omien vahvuusalueidensa löytämiseen ja niiden kehittämiseen. Maksuton koulun kerhotoiminta antaa harrastamisen mahdollisuuden myös niille
lapsille, joilla ei siihen muutoin ole mahdollisuutta
esimerkiksi perheen vaikean taloudellisen tilanteen
takia, toteaa Minna Riikka Järvinen.
Kerhokeskus tuottaa palveluja ja sisältöjä kerho- ja
harrastustoimintaan. Kerhokeskuksen tuottamat
maksuttomat aineistot ovat
tilattavissa osoitteessa http://
www.kerhokeskus.fi/fi/tuotteet_ja_tilaukset

pimispolku -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa
tiivis tietopaketti perusopetuksen opetushenkilökunnalle siitä, mitä lasten ja nuorten mediataidoilla tarkoitetaan koulutyössä. Oppimispolku kuvaa mediataitojen kasvattamisen jatkumona kattaen perusopetuksen vuosiluokat 1-9.
Mediataitojen oppimispolku -hankkeen työryhmä aloitti työnsä elokuun lopussa ja tavoitteena on
saada Mediataitojen oppimispolku -julkaisu valmiiksi
vuoden 2011 alkupuolella. Hankkeen rahoituksesta
vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lisätietoja: projektisuunnittelija Suvi Törrönen
puh. (050) 515 0019.

Vinkkejä koulun kerhotoimintaan

Ota yhteyttä Kerhokeskuksen alueyhdyshenkilöön. Etelä-Pohjanmaalla alueyhdyshenkilönä toimii Lasse Mansikka-aho ja Keski-Pohjanmaalla Katja Hakala. Alueyhdyshenkilöltä
saat tietoa Kerhokeskuksen materiaaleista ja
hankkeista. Alueyhdyshenkilöiden yhteystiedot
löydät internet-osoitteesta:
http://www.kerhokeskus.fi/fi/organisaatio/
aluetoiminta

Tutustu Kerhonettiin – www.kerhonetti.net.
Tästä kerhotoimijoiden palveluportaalista löydät runsaasti materiaalia ja vinkkejä kerhotoimintaan.

Tule Educa-messuille Kerhokeskuksen osastolle 3h41 tapaamaan Kerhokeskuksen väkeä
ja hakemaan kassi täyteen kerhomateriaalia.
Educa-messut ovat Helsingin Messukeskuksessa 28.-29.01.2011.

Maistiaisia mediakasvatuksesta
Kerhokeskus on tuottanut materiaalia esi- ja alkuopetusikäisen lasten mediakasvatuksen tueksi mm.
julkaisut Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa sekä kerhonohjaajien
materiaalin Kuvaa, ääntä & tekstiä – medialukutaidon harjoituksia alkuopetukseen ja kerhoihin.
Nyt Kerhokeskus koordinoi Mediataitojen op32+-$10$$123(77$-$²g67(5%277(16/b5$5(
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nder åren 2009-2011 pågår ett projekt vid namn
Steg fört steg, S10932 i Österbotten. Projektet
är ett ESF-projekt som genomförs av Yrkesakademin
i Österbotten och delﬁnansieras av Utbildningsstyrelsen. Med i projektet är också Optima och Vasa yrkesinstitut. Målet med projektet är att skapa kommunala
och regionala samarbetsformer mellan olika aktörer
för att proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott och utslagning bland unga. Genom projektet
söker man olika former för ungdomar inom den
grundläggande utbildningen att stegvis röra sig mot
yrkesutbildning och slutligen in till arbetslivet.
Praktiskt genomförs detta projekt främst genom
fortbildning, praktikperioder och lärarrotationer.
Fortbildningen riktar sig till lärare och handledare
inom den grundläggande utbildningen och andra
stadiets yrkesutbildning, personal inom elev- och
studerandevård, stöd- och handledningstjänster samt
personal inom studerandes boende. Under år 2009
ordnades fortbildning i elevers självvärdering och under år 2010 har fortbildning i konsekvenspedagogik
genomförts. I oktober 2010 står socialpedagogik på
tur.
Lärarna har också möjlighet till lärarrotation.
Detta innebär att lärare i grundskolans årskurs 7-9
och lärare inom andra stadiets yrkesutbildning har
möjlighet att bekanta sig med varandras undervisning
genom att vistas på skolan och följa med i undervisningen. Längden för detta är ﬂexibelt.
Under hösten 2010 ordnar projektet nätverksmöten mellan bland andra kommunerna i Svenska
Österbotten, yrkesläroanstalterna och ungdomsverkstäderna med rubriken ”Best practices för ungdomars
övergång”. Målet med nätverksmötena är ett bättre
samarbete och färre ungdomar utan en meningsfull
framtid.
Praktikperioderna inom projektet genomförs så
att elever i grundskolans årskurser 8 och 9 som är
osäkra över det egna yrkesvalet ges möjlighet att bekanta sig med en utbildning genom utökad branschpraktik. Längden på praktikperioderna är ﬂexibla och
fastslås utgående från branschens möjligheter att ta
emot elever samt grundskolans och elevens önskemål.
Under vintern 2009-2010 har perioderna omfattat
allt från en dag till sex dagar. Under praktikperioden
följer eleven med i undervisningen på andras stadiets
yrkesutbildning och får på så sätt en inblick i om utbildningen passar honom/henne.
Det är den sändande skolan som avgör vilka elever från årskurs 8 och 9 som får delta i praktiken. Från


projektets sida prioriterar vi elever som har behov av
extra hjälp i sitt yrkesval. Vi försöker att tillmötesgå
elevernas önskemål så långt som möjligt. Ändå kan
vi inte garantera att alla får sin önskan beträﬀande
branschpraktik uppfylld. Faktorer såsom arbetarskydd och schemaläggning inverkar på hur vi lyckas
i vårt arbete. Eleverna kan gärna pröva på ﬂera branscher om de så önskar. Viktigt är att elevens val är
genomtänkt och inte styrts av kamraternas val.
Vid yrkesläroanstalterna har det utsetts koordinatorer som i samråd med branschen sköter planeringen av praktikarrangemangen och gör upp personliga program för de elever som kommer på en längre
praktik. Koordinatorn sköter också om att eleven får
information om praktiken veckan innan. Informationen gäller praktiska saker som är nödvändiga att
känna till och beakta för att praktiktiden skall bli en
positiv upplevelse för eleven.
Koordinatorn sköter mottagandet och introduktionen när eleven anländer till praktikplatsen. I detta
sammanhang bör nämnas att i projektet ﬁnns det inte
resurser för transporter. Ändå har det fungerat bra
hitintills med hjälp av föräldrar, lärare och handledande personal. Eleven överlämnas därefter till branschens lärare som ansvarar för att eleven har möjlighet att delta i den normala verksamheten. Vi försöker
ordna elevens program så att de deltar i yrkesämnen
– teoretiska och praktiska tillsammans med en studerandegrupp. Dessutom skall eleven få utföra enklare
arbeten med anknytning till branschen. Vid arbete i
verkstaden ﬁnns alltid en lärare som övervakar och
handleder eleverna. Koordinatorn håller kontinuerlig
kontakt med lärarna och eleven och besöker eleven
ﬂera gånger under perioden.
Under elevens vistelse på avdelningen fungerar
koordinatorn som kontaktperson för alla parter. Eleven skall kontakta koordinator i händelse av att han/
hon avviker från det planerade programmet. Lärarna,
från både sändande och mottagande skola, kontaktar
koordinatorn i fall det uppstår problem.
Efter avslutad praktik görs en utvärdering av
praktiken med alla berörda parter. Sändande skola
informeras om utfallet av praktiktiden. Efter det att
eleven gått ut grundskolan och förhoppningsvis hittat
en studieplats på andra stadiet, görs ytterligare utvärdering.
Vårt första läsår inom projektet är förbi och vi
har bett om feedback av de skolor som bidragit med
elever till vår verksamhet. Vi har fått positiv respons
för vår verksamhet. Systemet med koordinator har
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upplevts positivt från yrkeslärarnas sida eftersom det
innebär att de inte behöver lämna sina studeranden
ifall något inträﬀar med praktikeleven. Att koordinatorn sköter om planeringen av praktikperioderna har
också setts som något bra. Detta innebär inget extra
arbete för lärarna och praktikerna är planerade så att
det passar in i alla berörda parters tidsscheman. Ändå
är vi övertygade om att vi kan gör verksamheten ännu
bättre. Så vi fortsätter att söka bästa möjliga koncept
för att på ett mjukt sätt slussa elever som är osäkra
inför framtiden från grundskolans 9 årskurs till andra
stadiets utbildningar.
Mera information om projektet ﬁnns på
www.yrkesakademin.ﬁ/stegforsteg
Ann-Louise Jussila
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$ODMlUYHQ
NDXSXQJLQSllWWlMlW
RSHWWDMLHQWHQWLVVl
Alajärven OPY järjesti syyskuun lopulla jäsenilleen keskustelutilaisuuden, jonne altavastaajiksi saapuivat Alajärven kaupungin
johtavat viranhaltijat kaupunginjohtaja Kalevi Moision (toinen
vasemmalta) johdolla. Tilaisuus alkoi OAJ Pohjanmaan puheenjohtajan Ari Rousun ajankohtaiskatsauksella, jonka jälkeen käytiin
vilkas keskustelu opettajien ja päättäjien välillä Alajärven kaupugin
koulutusasioista. Keskustelutilaisuuden juontajana toimi Alajärven
OPY:n puheenjohtaja Felix De Silva.

.XWVXYLHUDVDOXH\KGLVW\NVHVWl
3DLNDOOLV\KGLVW\NVHWYRLYDWNXWVXD3RKMDQPDDQDOXH\KGLVW\NVHQNRXOXWWDMDWKDOOLWXNVHQ
MlVHQHWWDLSXKHHQMRKWDMDQDOXVWDPDDQHULDLKHLVWDNRNRXNVLLQVD
.l\WHWWlYLVVlRYDWSDONNDVLKWHHULWMRWNDSDUKDLWHQRVDDYDWNHUWRDHVLPXXGHQ297(6Q
PXXWRNVLVWD NXQWDNRXOXWWDMD MRND RQ HULNRLVWXQXW NXQQDOOLVHOlPlVVl YDLNXWWDPLVHHQ
\W\KG\VKHQNLO| MRND WXQWHH W\|VXRMHOXN\V\P\NVHW MD \KGLVW\VNRXOXWWDMD MRQND DODD
RYDW\KGLVW\NVHQNHKLWWlPLVHHQOLLWW\YlWDVLDW0\|VDOXH\KGLVW\NVHQSXKHHQMRKWDMDMD
NDLNNLKDOOLWXNVHQMlVHQHWRYDWDOXVWDMLQDNl\WHWWlYLVVl
$OXH\KGLVW\NVHQKDOOLWXVRQP\|VSllWWlQ\WHWWlNXQSDLNDOOLV\KGLVW\VNXWVXXDOXVWDMDQ
PDNVDDDOXH\KGLVW\VSXOODNDKYLWNXXOLMRLOOH7DUWXWLODLVXXWHHQ
.DWVRDOXH\KGLVW\NVHQNRXOXWWDMLHQMDKDOOLWXNVHQMlVHQWHQ\KWH\VWLHGRW$OXH\KGLVW\NVHQ
QHWWLVLYXLOWDZZZRDMSRKMDQPDD¿WDLWRLVDDOWDWlVWlOHKGHVWl
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6$1$6(/,7<.6(7/$67(168867$
 23(77$-$
Ⴠ µ6HRSHWWDDNDLNNLDOXNHPDDQNLUMRRWWDPDDQVDWDDQODVNHPLVWDµ
Ⴠ µ6HRQDLNXXQHQ6HRSHWWDDODSVLDKDUMRRWWHOHPDDQOlNV\Mlµ
Ⴠ µ6HRSHWWDDNDLNNLDDVLRRWDµ
Ⴠ µ7HN||RPLDW|LWlµ
 623,086
Ⴠ µ-RVHVLPHUNLNVLRQWDSSHOXMDODLWWDDVHQVRSLPDKDQMRWHQNLNXQWRRQVHQDVLDQµ
Ⴠ µ1LLQNXRQMRNXDVLDMRWDHLVDDSDOMDVWDDMDVRSLLHWWHLVLWlSDOMDVWHWDµ
Ⴠ µ-RVMRNXYDLNNDVDQRRMRWDNLMDOXSDDSLWllVHQVDODDVXXUHQQLLQMDOXSDDVHQQLLQVH
RQVHOODDQHQµ
Ⴠ µ(WWlVRSLLYDLNNDMRVRQULLUHOO\µ
 7<g0$5..,1$7
Ⴠ µ6HP\\MRWDLWDLWHNHHMRWDLQµ
Ⴠ µ6LHOOlWHKUllQW|LWlMDP\\UllQMRWDLQPLWlHLWDUYLWDWDYDURRWDµ
Ⴠ µ7HN||MRWDLQW|LWlWDLDQWDDW\|NDOXMDWDLMRWDLQWRLVHOOHµ
Ⴠ µ(WWlRQW\|SlLYlµ
 9$/9217$
Ⴠ µ(WWlMRVODSVHWHVLPHUNLNVLQXNNXXWDLWHN||MRWDLQYllULQNLHNNDDWDLMRWDLQMDVH
VDQRRHWWlODLWWDDSllQW\\Q\\QMD\ULWWllLWWHNLQXNNXDµ
Ⴠ µ(WWlYDOYRRSLWNlOOHDDPXVWDµ
Ⴠ µ(WWHLPHHQXNNXPDDQµ
Ⴠ µ(WWlVDDYDOYRDDLNDP\|KllQ
 6$0$13$/..$,6886
Ⴠ µ-RVWHN||RLNHLQVHQVLLWlYRLVDDUDSDONNDDµ
Ⴠ µ6DDVDPDQSDONDQW\|VWlµ
Ⴠ µ$QWDDMRWDLQWRLVHOOHYDLNNDUDKDDWDLMRVRQODSVLOHOXQWDLWHN||W\|Wlµ
Ⴠ µ(WWlWHN||VDPDDYDLNNDOHLNNLLMRQNXNDQV7HN||YDLNNDKLHNNDOLQQDQMDWHN||VHQ
\NVLQ.XPPDWNLVDDVHQWHKUlµ
 3$,.$//,6<+',67<6
Ⴠ µ3DLNNDDVHQSDLNDQµ
Ⴠ 6LHOOlVRYLWDDQNDLNNLDDVLRRWDµ
Ⴠ µ(WWlPHQ||MRKRQNLSXKXPDDQµ
Ⴠ µSLWllROODSDLNDOOLQHQµ

0DUL5LQWD1LNNRODOOHWRWXXNVLDNHUWRPDVVDNDNVLW\WW|lMDSRLNDD.XULNDVWD
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