SANASELITYKSET
LASTEN SUUSTA

1.ALUETASON TOIMINTA
x ”antaa tietä jolleki toiminnalle”
x ”se teköö kaikki talot”
x ”se toimii hyvin, että saa palkkaa”
x ”katsotaan telkkaria ja tietokonehia”
x ”se kattoo, että joku teköö töitä”
x ”se vois olla tietty alue, missä saa
olla”
x ”siellä on kaikenlaasia lääkäreetä ja
opettajia”
2. JULKINEN SEKTORI
x ”ajaa zetorilla jossaki”
x ”se on niinku joku museonhoitaja”
x ”se on julkine ja sitä kuvatahan”
x ”se on pallo!”
x ”se vahtii lapsia”
x ”se on tosi julkine”
x ”se on kaikkein kaunein tyttö, jota
kaikki karehtii”
3. TASA-ARVOISUUS
x ”että antaa tietä”
x ”se jakaa kaikki ja tukoo niitä”
x ”että tasatahan vaikka rahaa”
x ”se tarkoottaa tasahyppyjä”
x ”se hyppii tasajalkaa”
x ”se on sitä, että saa tasaasesti
vaikka karkkia”
x ”toinen saa saman kuin toinen ettei
toinen saa enemmän”
x
4. KUNTAPÄÄTTÄJA
x ”se teköö liikennemerkkejä”
x ”se päättää kaikki asiat”
x ”se päättää, jos otetahan haaste”
x ”se kuntooloo”
x ”se kattoo vähä perähän, mitä muut
teköö”
x ”se päättää kunnon asioosta”
x ”se vaan määräälöö ja määräälöö,
että tee tuota ja tuota”

5. EDUNVALVOJA
x ”se valvoo kameroja”
x ”se vartio….se on yövartija”
x ”se valvoo, ettei kukaan mee
mihinkää”
x ”se valvoo yötä”
x ”semmoonen, että se jaksaa valvoa”
x ”se on sellaanen, että se vartio niitä,
ettei ne jouru vankilahan”
x ”se valvoo kaikenlaasia ruokia. Eikä
huomaakaan, kun se syö kaikki ruuat
itte. Se on unissakävelijä”
6.ALUEASIAMIES
x ”se teköö laskuja”
x ”se rikkoo alueeta”
x ”mennähän alueelle miehen kanssa”
x ”alueasiamies toistelee”
x ”se teköö pihaa”
x ”se teköö vaikka jotakin aluetöitä”
x ”se on työmies. Se heittelöö
kaikenlaasia rojuja, vaikka ei oo
lupaa."
7. HAASTE
x ”haaste tarkoottaa liikuntaa”
x ”vaikkapa niin, että sen pitääs teherä
se mitä se kysyy”
x ”haastetaan kilpaaluhun tai jotain…”
x ”se tarkoottaa temppuulua”
x ”se on työtä!”
x ”siinä haastetaan vaikka joku elään,
kuten valas”
x ”haastatellaan niinku sinä!”
8. TIIMIPALAVERI
x ”se on palapeli”
x ”siellä vakoillaan ja teherähän töitä”
x ”se on palapeli, jota yritetän yheres
saara koottua”
x ”se on sitä, ku aikuuset jutteloo ja
lapset ei saa”
x ”se tarkoottaa kotia”
x ”no, se on jotaki mitä aikuuset teköö”
x ”että eskariopet on mukana palveris
ja ne teköö siellä aina jotaan hassua!”

Mari Rinta-Nikkolalle totuuksia kertomassa viisi tyttöä ja kaksi poikaa Kurikasta

Tämä lukuvuosi Kamp om
on taistelua
resurser
voimavaroista präglar läsåret
K

uluva lukuvuosi käynnistyi sekä
tutuissa että uusissa tunnelmissa.
Opettajat ovat valmistautuneet uuteen
lukuvuoteen täyttääkseen perustehtävänsä: koulutuksen ja kasvatuksen odotetaan tuottavan jokaiselle perusvalmiudet,
joilla selviää hyvin elämässä ja menestyy
työelämässä.
Samaan aikaan kuitenkin tekemisen
edellytyksiä murennetaan ja vaatimuksia
lisätään. Valitettavan monessa kunnassa
leikataan koulutuksen voimavaroja. Tämän seurauksena opetukseen käytettävissä olevat tunnit vähenevät ja oppilasryhmien koko kasvaa, vaikka
valtiovalta on asettanut päinvastaisen tavoitteen. Nyt
valtiovallan tuella estetään ryhmäkokojen kasvua,
mutta vähennetään lähiopetuksen määrää.
Alkanut lukuvuosi tulee olemaan edelleen taistelua voimavaroista. Juuri valitut kuntapäättäjät tekevät arvovalintojensa seurauksena verovarojen kohdentamisen. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että
koulutuksen ja kasvatuksen kysymykset ovat jälleen
hautautumassa muiden asioiden alle.
Meidän opetusalan ammattilaisten on jaksettava
väsymättä toistaa konkreettisia esimerkkejä siitä mitä
voimavarojen leikkaukset vaikuttavat päiväkotilasten,
oppilaitten ja opiskelijoitten arkeen. Pelkään, että tulevan talven aikana joudumme nostamaan esille jopa
kysymyksen siitä ovatko asetetut tavoitteet enää saavutettavissa käyttöön osoitetuilla resursseilla.
Kuluvan vuoden aikana olemme kuulleet monia
erittäin ikäviä esimerkkejä lasten ja nuorten elämästä. Muutaman elämä on jopa katkennut perhepiiristä
tulleen väkivallan seurauksena. Nuo esimerkit kuvastavat yhteiskunnassamme kytevää hätää ja voimattomuutta. Merkittävä syy tähän on työelämän koveneminen ja yksityiselämään hiipivä elintasokilpailu.
Yhteiskunnan ilmiöt näkyvät tietysti myös koulussa.
Yksilöllisten tarpeiden osin liiallinen korostaminen ja korostuminen johtavat jatkuvaan erilaisten
toiveiden sovittelemiseen myös päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Jos vielä vanhemmat sysäävät
lapsensa koko kasvatuksen koulun tehtäväksi, on opetusväki kestämättömässä paineessa.
Haluaisin julistaa tämän lukuvuoden vastuullisuuteen kasvattamisen vuodeksi. Toivon, että me
vanhemmat, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset,
viranomaiset ja poliittiset päättäjät kaikki yhdessä väsymättä ja koko lukuvuoden ajan ohjaisimme
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äsåret kom i gång med blandade
känslor. Lärarna förberedde sig på att
uppfylla den grundläggande uppgiften:
att ge alla de elementära färdigheter som
förväntas inom utbildning och fostran –
färdigheter med vilka man klarar sig bra i
livet och har framgång i arbetslivet.
Samtidigt smulas verksamhetsförutsättningarna sönder och kraven ökar. I
beklagligt många kommuner skär man
ned på resurserna för utbildningen. Till
följd av det här minskar undervisningstimmarna och undervisningsgrupperna blir större.
Det här trots att statsmaktens mål är det rakt motsatta. Med hjälp av stöd från statsmakten förhindras
nu ändå att grupperna blir större, men mängden närundervisning skärs ned.
Det här läsåret kommer fortsättningsvis att vara
en kamp om resurser. De nyss valda beslutsfattarna
i kommunerna beslutar utgående från egna värderingar hur skattemedlen ska fördelas. I detta nu ser
det tyvärr ut som om frågor gällande utbildning och
fostran återigen begravs under andra saker.
Vi som är proffs inom undervisningssektorn måste oförtröttligt upprepa konkreta exempel på vad nedskärningarna i resurserna innebär för daghemsbarn,
elever och studerande. Jag befarar att under vinterns
gång får vi ställa frågan huruvida de ställda målen
överhuvudtaget kan nås med de resurser som finns
till förfogande.
Under det gångna året har vi tvingats möta misären för många barn och unga. Några har till och med
dött till följd av våld inom familjekretsen. Exemplen
visar tydligt den nöd och den kraftlöshet som pyr i
vårt samhälle. En betydande orsak till det här är det
allt tuffare arbetslivet och jakten på högre levnadsstandard som smyger sig in i privatlivet. Och givetvis
syns samhällsfenomenen även i skolorna.
En delvis överdriven betoning av individuella behov leder till ständigt jämkande av olika önskemål i
daghem, skolor och läroanstalter. Om ännu föräldrarna skjuter övar hela uppfostringsansvaret på skolan
så är undervisningspersonalen under ohållbar press.
Jag vill utlysa det här läsåret till en tid att fostra till
ansvar. Jag önskar att vi föräldrar, yrkesfolket inom
undervisning och fostran, myndigheterna och de politiska beslutsfattarna alla tillsammans oförtröttligt
och under hela skolåret lotsar barnen och de unga till
att själva ansvara för sina saker och uppgifter, att bära
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yksituumaisesti lapsia ja nuoria huolehtimaan ensisijaisesti itse asioistaan ja tavaroistaan, tekemään
tehtävänsä, kantamaan vastuuta yhteisön jäsenistä,
ponnistelemaan, näkemään vaivaa ja tekemään parhaansa. Olen varma, että tulevaisuuden kannalta se
olisi niin yksilön kuin koko yhteiskunnan etu.
Suomalaisessa työmarkkinakentässä piti olla
edessä seesteinen vaihe. Viime vuoden lopulla sovittu, pääsääntöisesti kaksivuotinen raamisopimus on
voimassa ja siten palkkoja koskevat ratkaisut ovat
sovellettavina. Raamin mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa opettajia ja lastentarhanopettajia koskien tammi- ja helmikuun loppuun 2014.
Sopimuksesta jäi kuitenkin paljon jälkiläksyjä ja
niistä eniten porua on aiheuttanut kolmen päivän
koulutusoikeus. Käytännössä kaikki muu raamisopimuksen jälkityö on ollut lähes jumissa odottaen koulutuspäiväkysymyksen ratkaisua.
Työmarkkinoilla on totisesti kysyntää luottamusta vahvistavista toimista. On lähes surkuhupaisaa seurata ponnisteluja raamisopimuksen mukaisista koulutuspäivistä. Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla
kuin luottamuspulaan yksityisen sektorin sopijoitten
välillä.
Uusi lukuvuosi on aina monella tavalla uuden
alku. Muistetaan huolehtia itsestämme mutta myös
tukea kollegaa. Yhdessä myös opettajayhteisö on vahvempi kuin joukko yksin toimivia yksilöitä.
Antoisaa ja menestyksellistä lukuvuotta!

ansvar för medlemmarna i gemenskapen, att kämpa
och att göra sitt bästa. Jag är säker på att med tanke på
framtiden skulle det här vara till fördel både för den
enskilda individen och för hela samhället.
En lugnare period var i sikte för arbetsmarknadsfältet. Det i regel två-åriga ramavtalet som slöts i fjol
är i kraft och således tillämpas de lönelösningar som
man kom överens om. Tjänste- och arbetskollektivavtalen för lärarna och barnträdgårdslärarna är i kraft
fram till slutet av januari och februari år 2014.
I ramavtalets efterdyningar har rätten till tre dagars utbildning väckt uppståndelse. I praktiken står
allt efterarbete med ramavtalet nu stilla i väntan på
hur den här frågan ska lösas.
På arbetsmarknaden behövs åtgärder som stärker
förtroendet. Det är nästan skrattretande att följa med
ansträngningarna om utbildningsdagarna i enlighet
med ramavtalet. Det finns bara en slutsats att dra: det
råder förtroendebrist mellan avtalsparterna inom den
privata sektorn.
Ett nytt läsår är på många sätt start för annat nytt.
Vi ska komma ihåg att sköta om oss själva men också
att stöda kollegerna. Tillsammans utgör lärarna en
stark gemenskap!
Jag önskar ett givande och framgångsrikt läsår till
er alla.
Olli Luukkainen
Ordförande

Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
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uroalueen kriisi on johtanut Suomessa varsinkin nuorten työttömyyden
kasvuun. Uutisia yritysten irtisanomisista
tulee lähes päivittäin. Koulutusasiat ovat
silti jääneet vähäiselle huomiolle sekä viime eduskunta- että kuntavaaleissa, vaikka
osaamisen lisäämisen on monissa kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu edistävän taloudellista kasvua ja hyvinvointia.
Miksi koulutus ei kiinnosta?
Suomalaisen koulutuksen tasoa pidetään itsestäänselvyytenä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Laatua ei synny ilman resursseja, rahaa. Sitä
tarvitaan ryhmäkokojen pitämiseen kohtuullisina
sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa, lähiopetukseen toisella asteella lukioissa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa, korkea-asteen koulutuspaikkoihin
muuallakin kuin kehä kolmosen sisällä ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen, jonka tarvetta huono taloustilanne kasvattaa.
Poliittisessa keskustelussa nopeasti lisääntyvän
eläkeläisväestön asiat, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut, ovat ylikorostetusti esillä, sillä tämä väestönosa
äänestää aktiivisimmin. Kyseiset kysymykset ovat tärkeitä, mutta tulevaisuus rakentuu kuitenkin lasten ja
nuorten varaan, jotka hyötyvät koulutukseen panostamisesta.
Tuntuu myös siltä, että suomalainen suurteollisuus ei enää usko tarvitsevansa suomalaista osaamista. Se lopettaa toimintojaan Suomesta ja siirtää niitä
halvempien kustannusten maihin tai lähemmäksi
markkinoita, Kiinaan ja Intiaan. Voiton maksimointi
onnistuu siellä paremmin.
Kuntapäättäjiä taas kiinnostavat enemmän kuntarakenteet kuin se, miten tuotetaan laadukkaita koulutus- ym. palveluja kuntalaisille. Identiteettikysymykset ovat varmasti merkittäviä monille kuntalaisillekin,
mutta tärkeämpää kai on, miten kunnallisverot käytetään asukkaita hyödyttävällä tavalla, kuin minkä
niminen kunta niitä käyttää.
Taloudellisesti tiukkana aikana yleensä vaaditaan
vähenevien verovarojen satsaamista oleellisimpiin
asioihin. Edellä kerrotuista syistä koulutus on jäänyt
muiden tärkeiden asioiden, esimerkiksi vanhuspalvelulain, jalkoihin, kun on keskusteltu siitä, mihin
yhteiskunnan resurssit jatkossa riittävät. Koulutusasioiden esille tuomiseksi OAJ järjesti OAJ on the
Road -kiertueen. Sen yksi pysähdyspaikka oli Vaasa
syyskuun lopulla. Olemme koulutuksen puolesta pu-

kolumn
K

risen i Euroområdet har i Finland
lett till att arbetslösheten speciellt
bland unga har ökat. Nyheter om företagens uppsägningar börjar bli vardagsmat. Utbildningsfrågorna har fått
lite uppmärksamhet både i de senaste
riksdags- och kommunalvalen trots att
ökad kompetens har visat sig främja
ekonomisk tillväxt och välfärd i många
internationella undersökningar. Varför
intresserar inte utbildning?
Nivån på den finländska utbildningen ses som en självklarhet. Så är det dock inte. Kvalitet uppkommer inte utan resurser, utan pengar. Pengar behövs för att gruppstorlekarna ska kunna hållas
inom rimliga gränser både inom småbarnsfostran och
inom grundskolan, för att ordna närundervisning på
det andra stadiet i gymnasiernas och yrkesläroinrättningarna och för att upprätthålla utbildningsplatser
även på andra håll än inom ring treans gränser. Resurser behövs även för yrkesutbildning för vuxna, vars
behov ökar då den ekonomiska situationen är dålig.
I den politiska diskussionen överbetonas den
ökande pensionerade befolkningens ärenden, hälsovården och socialservicen eftersom befolkningsgruppen i fråga är den som röstar ivrigast. Det handlar om
viktiga frågor, men framtiden bygger ändå på barn
och unga som gynnas av att man satsar på utbildning.
Det känns även som om den finländska storindustrin inte längre tror sig behöva finländsk kompetens.
Funktioner avslutas i Finland och flyttas till länder
där kostnaderna minskar, eller alternativt närmare
marknaden, till Kina och Indien. Där är det lättare
att maximera vinsten.
De kommunala beslutsfattarna är i sin tur mera
intresserade av de kommunala strukturerna än av hur
högklassiga utbildnings- och övriga tjänster ska kunna produceras för kommunens invånare. Identitetsfrågorna är säkert viktiga även för många kommuninvånare, men hur kommunalskatterna används på ett
sätt som gynnar invånarna är antagligen viktigare än
namnet på kommunen där de används.
Under ekonomiskt kärva tider krävs i allmänhet att man satsar de minskade skattetillgångarna på
mera väsentliga frågor. Av ovan nämnda orsaker har
utbildningen förblivit utanför behandlingen av övriga viktiga ärenden, såsom lagen om äldreomsorg,
då man diskuterat om hur långt samhällets resurser
räcker i framtiden. För att lyfta fram utbildningsfrå-
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huva puolue, vaikka emme edusta mitään poliittista
suuntaa, totesi puheenjohtaja Olli Luukkainen Vaasan torilla.
Vaasan tapahtuma tori- ja iltatilaisuuksineen
onnistui erinomaisesti. Sanomamme, koulutus kannattaa ja siihen pitää satsata, sai hyvin palstatilaa alueemme mediassa. Järjestöillassa oli mukavasti väkeä ja
opetuksen sekä koulutuksen haasteista keskusteltiin
varsin vilkkaasti. Esitänkin tässä yhteydessä lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille järjestöaktiiveillemme, OAJ:n toimiston väelle, toimistosihteerillemme Taina Saikkoselle ja erityisesti Vaasan tapahtumien ”kokoon juoksijalle” Jarmo Juupaluomalle. Hyvin
meni!
Tätä kirjoitettaessa kunnallisvaaleja ei ole vielä
pidetty. Tunnelma on koko valtakunnassa ja myös
OAJ Pohjanmaan toiminta-alueella jotenkin odottava. Pelätään tulevia koulutukseen ym. palveluihin
kohdistuvia leikkauksia sekä valtion ajamaa kuntarakenneuudistusta. Leikkauspäätöksiä on tulossa ainakin ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä ammattikorkeakouluihin. Osa
niistä on jo tiedossa ja sen vuoksi paraikaa käydään
YT-neuvotteluja. Lomautuksilla koko henkilökuntaansa uhkaa Kaskisten kaupunki.
Emme hyväksy lomautuksia. Myös YT-neuvotteluissa on tutkittava kaikki mahdollisuudet työllistää jatkossakin opettajat, joita neuvottelut koskevat.
Ikäluokkien pienentyminen on tosiseikka joissakin
kunnissa, mutta valtakunnallisesti ja myös OAJ Pohjanmaan alueella monilla paikkakunnilla kouluun tulevien ekaluokkalaisten määrä kasvaa. Koulutukseen
ja sen laatuun on satsattava jatkossakin, koska sillä
luomme työtä ja toimeentuloa tulevaisuudessa.
Alueyhdistyksemme laajenee vuodenvaihteessa,
kun kaikki Keski-Pohjanmaan maakunnan paikallisyhdistykset liittyvät jäseniksemme. Toiminta-alueemme on sen jälkeen entinen Vaasan lääni. Laajentuminen tuo sekä haasteita että mahdollisuuksia. Alueen
koko on haaste, mutta toisaalta paranevat resurssit
mahdollistavat entistä paremman paikallisyhdistysten
tukemisen.
Näillä osin huolestuneilla ajatuksilla haluan toivottaa hyvää syksyä kaikille pohjalaisopettajille.
Ari Rousu
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

gorna ordnade OAJ turnén OAJ on the Road, som
även besökte Vasa i slutet av september. Vi är ett parti
som pratar för utbildning trots att vi inte representerar något politiskt parti, konstaterade ordförande Olli
Luukkainen på Vasa torg.
Evenemanget med sitt torgbesök och kvällsprogram var lyckat. Vårt budskap om att utbildning lönar
sig och att man bör satsa på den fick mycket synlighet
i medierna i området. Kvällsprogrammet hade många
deltagare och det fördes livliga diskussioner om både
undervisningens och utbildningens utmaningar. Jag
vill därför passa på att rikta ett varmt tack till alla våra
föreningsaktiva som deltog, till de anställda vid OAJ:s
kontor, vår kontorssekreterare Taina Saikkonen och
speciellt till Jarmo Juupaluoma som koordinerade
evenemangen i Vasa. Det gick fint!
I skrivande stund har vi fortfarande kommunalvalet framför oss. Det råder en förväntansfull stämning
i hela riket och även inom OAJ Österbottens verksamhetsområde. Man är rädd för vilka nedskärningar
som kommer att göras inom utbildning och annan
service. Även den kommunstrukturreform som pådrivs av staten orsakar oro. Beslut om nedskärningar
kommer att fattas åtminstone för yrkesutbildningen,
yrkesutbildningen för vuxna samt yrkeshögskolorna.
En del av nedskärningarna är redan kända, och därför
för man som bäst samarbetsförhandlingar. Kaskö stad
hotar hela sin personal med permitteringar.
Vi godkänner inte permitteringar. Även vid samarbetsförhandlingar bör man undersöka alla möjligheter att sysselsätta de lärare som förhandlingarna gäller även i fortsättningen. I vissa kommuner är det ett
faktum att åldersklasserna blir mindre, men på nationell nivå, och även inom OAJ Österbottens område,
ökar mängden av förstaklassare på många orter. Man
bör satsa på utbildningen och dess kvalitet även i fortsättningen, på så sätt skapar vi arbete och utkomst i
framtiden.
Vår lokalförening blir större i årsskiftet då alla
lokalföreningar i landskapet Mellersta Österbotten
ansluter sig till oss. Vårt verksamhetsområde består
därefter av gamla Vasa län. Utvidgningen ger både
utmaningar och möjligheter. Storleken på området är
en utmaning, men å andra sidan gör resurserna det
möjligt att stöda lokalföreningarna på ett allt bättre
sätt.
Med dessa oroliga tankar vill jag önska alla lärare
i Österbotten en trevlig höst.
Ari Rousu
ordförande
OAJ Österbotten
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Syksyn
ajankohtaista
A

lkusyksyn puheenaiheita koulutuksen
suhteen ovat olleet valtion ja kuntien
kiristyvä talous ja sen mukanaan tuomat
ongelmat. Kärjistynein tilanne on Salon
kaupungissa, jossa on päätetty opettajien
14 päivän lomautuksista, pois lukien erityisluokat. Jää nähtäväksi, miten Salossa
suhtaudutaan luokkiin, joissa on useita
erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, heitä, joita on integroitu normaaliluokkiin
erityisluokkien alasajon vuoksi. Salossa
rehtorit on velvoitettu suunnittelemaan
opetuksen niin, että siitä aiheutuisi mahdollisimman
vähän ongelmia koulun arkeen ja oppilaille. Rehtorit
joutuvat näin "sylkykupeiksi", kun arvioidaan lomautusten vaikutuksia. Oikea kohde olisi koulutuksen
järjestäjät ja päättäjät, jotka ovat lomautuksista päättäneet. Salon tilanne on vaikea, mutta koulutuksesta
säästäminen tulee ajan myötä paljon kalliimmaksi
kuin mitä saadaan lomautuksilla säästettyä.
Omalla alueellamme Kaskinen on väläytellyt
opettajien lomautuksia. Täytyy toivoa, että Pohjanmaalla järki säilyy tiukoista ajoista huolimatta. Viimeksi Kaskisissa löytyi rohkeutta ja arjen järjenkäyttöä, toivottavasti myös nyt.
Viimeisimmissä tulo- ja palkkapoliittisissa neuvotteluissa saavutettiin ns. raamisopimus vajaa vuosi
sitten. Siihen saatiin kirjattua osaamisen kehittämistä
koskeva pykälä yksimielisesti. Asiaa on valmistellut
työryhmä, joka sai työnsä valmiiksi syyskuun alussa.
Palkansaajajärjestöt hyväksyivät työryhmän työn lainsäädännön pohjaksi. Elinkeinoelämän keskusliitto
EK puolestaan hylkäsi työryhmän esityksen kokonaisuudessaan. Neuvottelut asiasta jatkuvat ja toivottavaa on, että lainsäädäntöuudistus tulisi voimaan vuoden 2013 alusta lukien. Näin raamisopimus pysyisi
kasassa ja työmarkkinakenttä rauhallisena.
Hallitus on päättänyt 30.8. budjettiriihessään valtion ensi vuoden talousarvion pääkohdista. Kevään
kehysriihessä päätetyt koulutukseen kohdistuvat leikkaukset sisältyvät budjettiehdotukseen. Myönteisiä
asioita ovat 60 miljoonan euron panostus perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen sekä hallituksen
päättämä seitsemän miljoonan euron lisäys koulujen
perustamiskustannuksiin, vaikkakin kokonaissumma
58 miljoonaa euroa on edelleen täysin riittämätön.
Vuoden 2013 valtion talousarvion käsittely on
alkanut eduskunnassa syyskuun puolivälin tienoilla.
OAJ on tavannut kansanedustajia hyvin laajasti ja antaa lausunnon eduskunnalle loka-marraskuussa. OAJ
haluaa nostaa kärjiksi mm. päiväkotien ja oppilai-

tosten sisäilmaongelmat, koulutukseen
kohdistuvien leikkausten vahingolliset
vaikutukset, nuorisotakuun toteutumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn sekä
varhaiskasvatukseen liittyen hallinnon
siirtoon varattavat resurssit ja lastentarhanopettajien koulutuksen laajennuksen
rahoituksen budjettivuonna 2013.
Perusopetuslakia ja valtakunnallisia
esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistettiin oppimisen
ja koulunkäynnin tuen osalta lainsäädäntömuutoksella 2010. OAJ on kartoittanut lokakuun alkupuolella kyselyllä lainsäädäntömuutoksesta
aiheutuneita muutoksia ja vaikutuksia opettajan työhön. Kyselyllä on lisäksi selvitetty, toteutuuko oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki opettajan ja
rehtorin näkökulmasta. Kysely on toteutettu OAJ:n
kevätvaltuuston 2012 ponnen perusteella ja tuloksia
käytetään opettajien edunvalvonnassa. Tämän kyselyn tulosten perusteella saadaan kattava selvitys lainsäädäntöuudistuksen vaikutuksista opettajan arkityöhön ja näin pontta tulevissa neuvotteluissa nostaa
esiin lisätyön määrä ja vaatimukset sen huomioimiseksi palkkauksessa.
Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta, koskien mm. toimilupia ja koulutusvastuita,
uudistetaan vuoden 2014 alusta. Uudistusprosessin
tavoitteena on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnan edellytykset ammattikorkeakoululle. Hankkeen etenemistä ohjaa ja tukee ohjausryhmä, jonka
kokoonpanossa on laaja edustus ammattikorkeakouluista, työelämäjärjestöistä, kunnista ja opiskelijajärjestöistä. OAJ tulee antamaan lausunnon ohjausryhmän työstä.
OAJ toteutti yhdessä LTOL:n kanssa keväällä
2012 kyselyn lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kelpoisuustilanteesta. Kyselyn
tulosten mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttävien
opettajien saaminen päiväkoteihin on monin paikoin
vaikeaa ja isoa osaa määräaikaista vakansseista hoitaa
henkilö, jolla ei ole tehtävän edellyttämään kelpoisuutta. Hälyttävintä on, että lastentarhanopettajien
ja erityislastentarhanopettajien toistaiseksi voimassa
olevia virkoja hoitaa 8-12 prosentissa tapauksista kelpoisuutta vailla oleva henkilö.
Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen
OAJ:n pedagogisen toimikunnan varapuheenjohtaja
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Terveisiä pohjalaisille!
Hälsningar till österbottningar!

T

ätä lukiessasi kuntavaalit on käyty
ja uudet kunnallistason päättäjät
valittu seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Onnittelut erityisesti yhdistyksemme
jäsenistöä edustaville valituille!
Toivottavasti pystytte omalta osaltanne pitämään opetus- ja sivistystoimen puolia kuntien yhä kiristyvässä
taloustilanteessa. Valtiovallan jo tiedossa olevat menoleikkaukset synkistävät
entisestään tulorahoitukseltaan epätasapainossa olevia kuntia, joita valtionvarainministeriön arvion mukaan on maassamme yli
kaksisataa. Kuntataloutta tasapainotettaessa otetaan
ensimmäisenä pois sieltä, mistä kaikkein helpoimmin
saadaan. Valitettavan usein kohteena ovat vanhukset
ja lapset, joiden etu helposti unohdetaan poliittisessa päätöksenteossa. Koulutusta pidetään aivan liian
monessa kunnassa pelkkänä menoeränä, eikä kuten
kuuluisi investointina tulevaisuuteen.
Asiat voisivat ehkä olla paremmin, mikäli kuntapäättäjät hallitsisivat paremmin opetustoimeen liittyvän terminologian. Vaasassa 26.9. OAJ on the Road
-tapahtumassa vieraillut Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raija Kujanpää totesi päättäjien
olevan välillä aivan sekaisin koulutukseen liittyvän
terminologian kanssa. – Kertokaa meille, mitä ovat
opsit, hopsit ja resurssit, niin osaisimme ehkä paremmin päättää asiasta, laukoi Kujanpää. Ehkä vasta valituille valtuutetuille voisi pitää jonkinlaisen iltakoulun
opetustoimen terminologiasta vaikkapa alueasiamiehen ja kunnan sivistystoimenjohtajan johdolla.
Koulun työrauhaongelmat ovat viime aikoina
olleet näyttävästi esillä mediassa. Lyhyen ajan sisällä on peräti kuusi opettajaa joutunut työpaikallaan
oppilaan toimesta pahoinpidellyksi. Yhtenä syynä
koulujen lisääntyneisiin väkivaltatapauksiin on esitetty erityisopetuksen vähentyneitä resursseja, jolloin
normaaliin luokkaan on jouduttu sijoittamaan sinne sopimattomia oppilaita. Tärkein selittävä tekijä

lienee kuitenkin yhteiskunnassamme
tapahtunut muutos kotikasvatuksessa ja
suhtautumisessa auktoriteettien kunnioittamiseen. Jossain on mennyt totaalisesti pieleen, jos alakoulun ensimmäisillä
luokilla olevat oppilaat katsovat televisiosta Salattujen elämien jokaisen jakson ja
saavat viettää pitkiä aikoja tietokoneella
ilman aikuisen valvontaa. Nykylapsen
maailma on täynnä virikkeitä. Hektinen
kotielämä heijastuu pahimmillaan impulsiivisuutena ja keskittymiskyvyn puutteena koululuokassa. Pahimmillaan lapsen henkinen
epätasapaino johtaa vakavaan häiriökäyttäytymiseen,
johon koulun nykyisin käytettävissä olevilla keinoilla
on vaikea puuttua. Yhtenä keinona puuttua kaikkein
vaikeimpiin tilanteisiin on OAJ:n taholta esitetty rehtorin oikeutta erottaa jatkuvaa häiriötä aiheuttava oppilas koulusta määräajaksi. Tämä ei kuitenkaan poista
ongelman taustalla olevia tekijöitä. Vastuullinen vanhemmuus on koulujemme työrauhan paras tae. Sen
edistämiseksi on tehtävä kaikki voitava.
Opetustoimen tulevaisuus on tällä hetkellä erittäin vaikeasti hahmotettavissa. Suomen julkisen
talouden alijäämä ja huoltosuhteen jatkuva heikentyminen yhdistettynä koko euroalueella vallitsevaan
talouskriisiin pakottaa valtiovallan miettimään aivan
uudenlaisia opetus- ja sivistystoimen toteuttamismalleja. Päämääränä näyttäisi olevan yksityisen rahoituksen lisääminen toisen- ja korkean asteen koulutuksessa. Yliopistot on jo pantu keräämään itse rahoitustaan
ja seuraavaksi on vuoroon tulossa peruskoulun jälkeinen koulutus.
HYVÄÄ LOPPUVUOTTA KAIKILLE!
Lasse Mansikka-aho
Päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto
Kauppapuistikko 4 as 20, 65100 Vaasa
ma–to klo 9–16, pe klo 9–13
Puh. 06-317 0867, 050 533 9949
Fax 06-317 0865
taina.saikkonen@netikka.fi
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Paikallisyhdistyksiä
palvelemaan
K

olmena alkusyksyn iltana puolensataa paikallisyhdistysten aktiivitoimijaa on kokoontunut
kolmelle eri paikkakunnalle eri puolille aluettamme.
Buffetpöydän antimien jälkeen alkaa alueasiamiehen PowerPoint pyöriä. Eteen tulee koukeroisella
käsialalla kirjoitettu Keisarillisen Majesteetin Hänen
Suomen Senaatille nöyrimmin osoitettu anomus
Lapuan piirin kansakoulunopettajain yhdistyksen
perustamisesta. Tästä se on joskus alkanut. Eteen
vyörytetään uusia aikakausia ja uudenlaista yhdistystoimintaa. Kaikki kulloisestakin tarpeesta lähtenyttä.
Yksi teema seuraa kuitenkin mukana. ”Asiat tuppaavat jäämään päälle”. Päästään nykypäivään. 70-luvun
tarpeista lähteneet toimintatavat ja silloin omaksutut
käytänteet eivät ehkä ole vastaus tämän päivän OAJ:n
paikallisyhdistyksen perustehtävään. Pureudutaanpa
aiheeseen syvemmin. Tykityksen jälkeen yhdistyskouluttaja saa osallistujat SWOT-analyysin kimpussa vilkkaasti keskustellen purkamaan kokemaansa ja
miettimään tulevaa. Kurssisihteeri kerää materiaalit
pois ja poistumme hämärtyvään syysiltaan. Kuunneltiin, keskusteltiin, pohdittiin, tutustuttiin, verkostoiduttiin. Toivottavasti myös voimaannuttiin.
Alueyhdistys päätti panostaa paikallisyhdistyksen
toimijoiden koulutukseen. Prosessi laitettiin liikkeelle
ylhäältä ohjattuna. Jatko on nyt myös paikallisyhdistysten käsissä. Alueyhdistys on paikallisyhdistyksiä
varten ja alueyhdistyksen tehtävänä on tukea paikallisyhdistyksiä niiden toiminnassa. Myös alueasiamiehen työpanosta on käytettävissä tähän. Siksi on
ensiarvoisen tärkeää, että paikalliselta tasolta kulkee
tietoa, toiveita ja vaatimuksia aluetasolle. Vasta silloin
voimme vastata tarpeeseen.
Paikallisyhdistykset on perustettu hoitamaan jäsentensä paikallista edunvalvontaa. Tämä rooli ja siihen kuuluvat tehtävät ovat tulleet vuosi vuodelta tärkeämmiksi. Valtiovalta ei lainsäädännöllä juurikaan
säätele opetus- ja kasvatustoimintaa. Paikalliset päättäjät päättävät varhaiskasvatuksen ja opetustoimen
resursseista ja toimintapuitteista. Palkkaus perustuu
yhä enemmän paikalliseen palkkausjärjestelmään ja
sen toimivuuteen. Paikallisyhdistysten toimijat joutuvatkin hoitamaan jäsenten paikallisia etuja samalla
otteella ja asenteella kuin OAJ:n toimiston ammattilaiset jäsenten valtakunnallisia etuja. Onneksi jokaisen kunnan ja kaupungin opettajakunnasta löytyy
huippukoulutetut maailman parhaimmat opetus- ja
kasvatusalan asiantuntijat. Ymmärtäminen ja osaaminen ei voi olla esteenä.

Toimijoittemme järjestökoulutukseen panostetaan. Heille on paikallisella tasolla luotava mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset ja heitä on tuettava. Määrätietoisella, asiallisella ja hyvin perustelulla
toiminnalla on saavutettavissa sellainen vaikuttavuus,
joka paikallisyhdistyksen kaltaiselle asiantuntevalle
edunvalvontaorganisaatiolle kuuluu. Asema on ansaittava ja sitä on ylläpidettävä. Tämä kaikki vaatii
kouluttautumista.
Seuraavana isompana alueyhdistyksen järjestämänä hankkeena on tukea yhdistyksiä paikallisen palkkausjärjestelmän ja sen toimivuuden parantamiseksi.
Palkkausjärjestelmää on rakennettu yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa. Sen perusteista,
muodoista ja tarkoituksesta on olemassa yhteinen
näkemys. Asiat eivät meidänkään selvitysten mukaan
ole jalkaantuneet edes tyydyttävällä tavalla paikalliselle tasolle. Ilmeisesti meidän on koulutettava myös
paikallisia työnantajia. Toimiva palkkausjärjestelmä
motivoi ja lisää oikeudenmukaisuuden tunnetta sekä
tukee tuloksellista toimintaa. Ennen kaikkea se reagoi
oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti tehtävissä tapahtuviin muutoksiin. Toimiva järjestelmä näkyy niin
työviihtyvyydessä kuin palkkapussissa.
Alueyhdistys haluaa seurata tarkasti kuntien talouskehitystä ja mahdollisia henkilöstön asemaan
liittyviä päätöksiä. Olemme valmiita reagoimaan.
Ongelmatilanteissa tuemme paikallisia toimijoita.
Pitäkää meidät ajan tasalla. Varhaisella puuttumisella
voidaan vielä vaikuttaa.
Ensi vuoden alussa Keski-Pohjanmaan liittyessä
alueyhdistykseemme voimme tulla esiin 8700 opetus- ja kasvatusalan ammattilaisen äänellä ja voimalla.
Sen selkänojan voimme tarjota myös paikallisille toimijoille.
Alueasiamies
Seppo Heinonen
Nurmo-talo
Nurmontie 7
60550 Nurmo
044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.fi
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin
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Liittyminen OAJ Pohjanmaa
alueyhdistykseen
K

eski-Pohjanmaan opettajien edustajat ovat suunnitelleet ja neuvotelleet viimeisen vuoden aikana
tiiviisti alueen ja sen paikallisyhdistysten liittymisestä
OAJ Pohjanmaan alueyhdistykseen. Neuvottelut on
käyty hyvässä ja avoimessa hengessä, olemme keskustelleet myös vaikeista asioista. Neuvottelut koulutuksista ja vaalialueen asioista tuttujen henkilöiden kesken ovat olleet tavoitteellisia ja rakentavia.
Liittyminenhän perustuu alun perin OAJ:n päätökseen luoda suuremmat kaikkien opettajaryhmien
yhteiset alueellisen edunvalvonnan yhdistykset. Kuntarakenteen muutos on myös selvä signaali siihen, että
tarvitsemme suurempia paikallisyhdistyksiä ja niiden
ohella alueyhdistyksiä. Kaikkien opettajien toiminen
yhdessä alueellisesti koulutusten ja vaikuttamisen
asioissa on nykyisin tarpeen. Suurempi yhdistys on
myös vahvempi tuki kuntien talouden tiukkoina aikoina. Kuntien talouden ahdinko lisää myös tarvetta
valtakunnalliseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen.
Vaikuttaminen on tehokkainta alueen toimijoiden ja
päättäjien esim. kansanedustajien kautta.
Neuvotteluissa Keski-Pohjanmaan yhdistyksillä ei
varsinaisesti ole ollut vaihtoehtoja, muutos aina tietysti mietityttää ja oman uuden roolin ymmärtäminen vaatii aikaa. Oma toiminta ei silti vähene, vaikka
piiri lakkaa, toimintaympyrät muuttuvat ja kokoukset menevät kauemmaksi. Vaikuttaminen päätöksenteossa edellyttää aktiivisuutta tiedonhankinnassa ja
osallistumista. Neuvotteluissa on luottamus vahvistunut OAJ Pohjanmaan toimijoihin ja mahdollisuuteen itse päästä vaikuttamaan päätettäviin asioihin ja
toimintaan.
Yhteistyö koulutuksissa ja sama vaalipiiri ovat olleet pohjana tulevalle yhteiselle toiminnalle uudelta
pohjalta. Ymmärrys siitä, että jatkossa olemme samaa aluetta, on keskeinen: - ei ole enää meidän ja
teidän asioita, kaikki ovat meidän asioita. Yhteisen
edun tajuaminen vaatii tietysti asioiden tarkastelua
laajemmin, mutta myös tutustumista toimijoihin ja
luottamuksen, avoimuuden ilmapiiriä.
Toimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy valtiovallan toimien johdosta ja koulutuksen järjestäjät
ja opettajatkin ovat nopeutuvan talouden muutoksen keskellä. Valtion rooli koulutuksen rahoittajana
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Timo Rajaniemi Punaisen tuvan viinitilalla 17.9.
Alajärvellä.
ohjaa kuntien toimia vahvasti ja kunnat koulutuksen
järjestäjinä ovat pakkosaumassa, leikkaukset purevat
jo AMK- ja ammatillista koulutusta voimakkaasti.
Paikalliset edunvalvojat tarvitsevat tukea ja paikallisia
ja alueellisia olosuhteita tuntevia yhdistyksien toimijoita. Alueyhdistyksille on kyllä tilaus, olla tukemassa
paikallisyhdistyksiä.
Keski-Pohjanmaan tie alueyhdistykseen on ollut
aika pitkä ja tuulinenkin suuntautumis- ja identiteettikysymyksineen. Yhteistyö ja maakunnan yhdistysten asema voi kyllä vahvistua, kun liitymme isoon
OAJ Pohjanmaahan. Meidän toimijoille on tarjolla
paikkoja ja tunne on sellainen että olemme tervetulleita, meitä odotetaan!
Timo Rajaniemi,
pääluottamusmies JUKO / OAJ Kokkolan kaupunki
OAJ Keski-Pohjanmaan alueverkosto, yhteyshenkilö

Vanhempainliitto – opettajien
tuki ja turva vai riesa?
K

oti, koulu ja kaverit. Näiden varassa on lapsen myönteinen kehitys.
Oleellista on nähdä, miten nämä suojatekijät toimivat yhdessä.
Tarvitsemme kasvatuskumppanuutta. Opettajan työn kannalta on ratkaisevaa, kuinka hyvin vanhemmat tukevat
lasten oppimista ja kasvua. Vanhempien
kannalta on tärkeää, millaisen vuorovaikutuksen koulu pystyy rakentamaan kotien suuntaan ja edistämään vanhempien
keskinäistä verkostoitumista esimerkiksi
vanhempaintoiminnan kautta.
Suomessa olemme tien alussa. Vaikka peruskoulu on 40-vuotias ja yleinen oppivelvollisuus on ollut
maassamme jo yli 90 vuotta, työ on kesken. Tämä on
ymmärrettävää. Koulu on aina yhteiskunnan peili –
hyvässä ja pahassa. Toisaalta jokaisella ikäluokalla ja
sukupolvella on omat erityiset piirteensä. Tämä tuo
mukanaan alati liikkeessä olevan muutoksen kasvatukseen. Oppiminen ja kasvu eivät tapahdu tyhjiöissä.
Ajassamme on paljon myönteistä. Arvoissa ja
asenteissa perhe on nousussa. Kun vielä 1980-luvulla
suomalainen mies halusi käyttää enemmän vapaa-aikaansa kalastukseen, metsästykseen ja remontointiin,
ovat nämä kohteet muuttuneet 2000-luvulla perheeseen, puolisoon ja lapsiin. Lapsi on tärkeämpi kuin
koskaan ennen.
Parhaimmillaan tämä muutos luo myönteisen
lähtökohdan kodin ja koulun yhteiselle työlle. Koulun tulisi kuitenkin päivittää omia toimintatapojaan
ottamaan huomioon vanhempien halun todelliseen
vuorovaikutukseen. Esimerkiksi vanhempainillat
ovat usein jotain muuta. Niissä opettaja pysyy perinteisessä roolissaan, toiminnallisuus on vähäistä, vanhemmat eivät tutustu toisiinsa ja asioista ei puhuta
riittävän ymmärrettävästi.

Tällöin vanhemmissa oleva voimavara ei lähde liikkeelle. Voi jopa käydä
päinvastoin. Huomio keskittyy vain
omaan lapsen. Parasta minun lapselleni.
Silloin ei nähdä lasta osana ryhmää.
Jotta voimavara toteutuisi, vanhemmat on otettava mukaan luomaan koulun toimintakulttuuria. Etenkin koulun aloitusvaiheessa herkkyys tähän on
suurinta. Mutta liian harvoin osaamme
mahdollisuuden hyödyntää. Vanhemmat on otettava mukaan pohtimaan, kirjaamaan, miettimään ja tätä kautta sitoutumaan tehtäväänsä koululaisen vanhempana. Järjestyssäännöt?
Kasvatussopimukset? Aivan liian vähällä käytöllä.
Tämän päivän vanhemmat ovat rohkeita. Opettajan auktoriteettia ei pelätä. Lapsen etu on suurempi
liikevoima. Jos vanhemmilla on huolta lapsen kouluarjesta, yhteyttä varmasti otetaan. Hyvä niin. Toivottavasti ei oteta yhteen. Tässäkin auttaa, mikäli
kouluarki on vanhemmille tuttua, luottamus koulun
opetustyöhön vahvaa ja vanhemmat tuntevat toisiaan. Vertaisryhmässä asioiden jakaminen tapahtuu
luontevasti, eikä opettajakaan ole aina ensisijainen
kuormituksen lähde.
Vanhemmuus on voimavara ja mahdollisuus tämän päivän ylikiireiselle koululle. Siksi Vanhempainliitto on opettajan tuki. Ja koululakkoonkin olemme
valmiita, jos lasten ja opettajien etu niin vaativat.
Tuomas Kurttila
Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja

Vanhempainliitto on perustettu 105 vuotta sitten tukemaan vanhemmuutta sekä
kodin ja koulun yhteistyötä.
Vanhempainliittoon kuuluu jo lähes 1400 rekisteröityä vanhempainyhdistystä
ympäri Suomen.
www.vanhempainliitto.fi
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Kaukoputki
kohti avaruutta

M

uistan kuusivuotiaana seuranneeni innosta täristen, kuinka amerikkalaiset laskeutuivat kuuhun. Oli tietenkin itsestään selvää, että juuri minusta
tulisi Kurikan ja koko Suomen ensimmäinen avaruusmies! Ahmin kirjastosta kaikki avaruusaiheiset
teokset, vaikka en osannut vielä edes lukea. Naapurin isommalla pojalla oli pieni linssikaukoputki, jolla
katseltiin kaihoten avaruuteen. Itsekin toivoin sellaisen saavani, mutta vanhempani eivät jostakin syystä
ymmärtäneet tukea urakehitystäni. Olivat sitä mieltä,
että jos linja-autossakin tulee joka kerta oksennus,
niin eivät taida minua raketin kyytiin huolia. Vuodet
kuluivat ja Apollo-lennotkin loppuivat. Tuli muita
kiinnostavia juttuja mieleen ja kuumatkailu jotenkin
pääsi pikku hiljaa unohtumaan.
Aikuisena avaruus ja koko maailmankaikkeus alkoivat taas kiinnostaa. Elämän tarkoitusta miettiessä
pisti pohtimaan, miten mitättömän pienen hiukkasen kyydissä me tällä maapallolla oikeastaan tässä valtavan laajassa universumissa oikein kiidämmekään.
Mitä merkitsevät meidän pikku murheemme tässä
huikean suuressa kokonaisuudessa? Tuli taas innostus
päästä katselemaan avaruutta vähän lähempää. Onhan siitä juttuja ja kuvia lehdissä, kirjoissa ja netissä,
mutta on se eri asia päästä tutkimaan sitä ihan omin
silmin ”livenä”.
Niinpä 40 vuoden haaveilun ja harkinnan jälkeen
ostin oman kaukoputken. Se oli toijalalaisen harrasta-

Kuu läheltä
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jan eläkkeelle päästämä
vuosimallin 1999 RET
50. Siis 104-millinen
peiliteleskooppi. Maksoin siitä 50 € ja postikulut. Ajattelin, ettei
ainakaan pahasti tule
siipeen, jos innostus
lopahtaa ensimmäiseen
iltaan.
Ei se siihen jäänyt- Venuksen ylikulun alkuvaihe
kään, mutta ruokahaluhan kasvaa syödessä ja kuulinkin, että Vaasan Andromedalla on 200-millinen Dobson, jonka voisi saada
lainaksi. Liityin saman tien jäseneksi ja tutustuakseni
porukkaan marssin yhdistyksen kevätkokoukseen.
Väkeä oli aika vähän koolla ja huomasin tulleeni vapaaehtoisesti valituksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Sain sen Dobsoninkin lainaksi, ja kun siihen
tykästyin, ostin vastaavanlaisen omakseni. Yhdistyksen valkoinen Dobson odottelee nyt Meteoriihellä innokkaita kokeilijoita vaikkapa sunnuntain yleisönäytösten aikana. Moni paikalla käynyt on jo päässytkin
sillä tutkimaan aurinkoa ja lähiavaruutta.
Sinne kuuhun en siis koskaan ole päässyt, mutta aika lähelle kuitenkin, kuten ottamastani kuvasta
huomaat. Se on otettu oman 200-millisen SkyLiner
-putkeni läpi tavallisella digipokkarilla toissa helmikuussa eräänä lauantaisena iltapäivänä. Lisää kuviani voit käydä katsomassa netissä osoitteessa: http://
www.ursa.fi/yhd/andromeda/kuvagalleria.html
Harrastukseni kohokohta on ollut viime kesäkuinen matka Lappiin
kuvaamaan Venuksen ylikulkua.
Ajoin vähän reilut 2000 km saadakseni kuvattua tuon tapahtuman alusta loppuun. Matkan järkevyydestä
voidaan tietysti olla montaa mieltä,
mutta minulle se oli loistava tapa
juhlistaa alkanutta kesälomaa. Seuraavan kerran ylikulkua voisi yrittää
kuvata Suomessa vasta reilun parin
sadan vuoden päästä, mutta sitä en
taida jaksaa enää odottaa…
Timo Alanko
luokanopettaja, Länsimetsän koulu
Vaasa

Varhainen tukeminen
estää syrjäytymistä
A

lkuopetuksen pienluokkia koskeva
tutkimukseni sai alkunsa kiinnostuksestani Vaasassa järjestettävään erityisopetukseen. Pienluokka on erityisluokka, jonne voitiin ennen erityisopetusta
koskevaa lakimuutosta (2010) tulla suoraan esiopetuksesta. Oppilaita siirrettiin
erityisopetukseen eli pienluokkaan myös
alkuopetuksen yleisopetuksesta, jos heillä oli oppimisvaikeuksia, vaikeuksia tarkkaavaisuuden suuntaamisessa tai käyttäytymisessä. Jos lapsi oli koululykkäyslapsi,
vanhemmat saattoivat valita pienluokan esikoulun
kertaamisen sijaan.
Opettaessani pienluokassa totesin, että yhteistyö
kiertävien erityislastentarhanopettajien, luokanopettajien, laaja-alaisen erityisopettajan ja etenkin vanhempien kanssa oli antoisaa. Vanhempien ja opettajien mielipiteet pienluokan hyödyllisyydestä kuitenkin
vaihtelivat, joten mielenkiintoni tutkia asiaa tarkemmin vahvistui. Minua kiinnosti myös jatkuva yleisopetuksen ja erityisopetuksen vastakkainasettelu.
Väitöstutkimustani varten haastattelin erityisluokanopettajia, rehtoreita ja opetustoimen johdossa
työskenteleviä henkilöitä. Lisäksi kirjoitutin kirjoitelmia luokanopettajilla ja teetätin kyselyn entisillä pienluokan oppilailla. Tavoitteenani oli arvioida
pienluokkatoimintaa edellä mainittujen henkilöryhmien avulla. Tutkin heidän kokemuksiaan pienluokan oppilaista, moniammatillisesta yhteistyöstä, oppilaiden opiskelusta pienluokassa ja integroitumisesta
yleisopetukseen, muiden suhtautumisesta pienluokan
oppilaisiin ja oppilaiden eteenpäin siirtymisestä sekä
pienluokan merkityksestä lähikouluperiaatteessa.

Tuki tulee turvata myös nivelvaiheissa
Tutkimuksessani ilmeni, että pienluokasta yleisopetukseen siirtyminen on jokaisella oppilaalla yksilöllistä, mutta ei aina ongelmatonta. Käytäntönä on,
että alkuopetuksen pienluokan oppilaita integroidaan
yleisopetuksen alkuopetuksen luokkiin mahdollisimman pian. Oppilas voi viipyä pienluokalla koko alkuopetusajan. Tavoitteena on kuitenkin siirtyä alkuopetusvuosien jälkeen pysyvästi yleisopetuksen luokkaan.
Entisillä pienluokan oppilailla oli kokemuksia leimautumisesta ja kiusatuksi joutumisesta. Saatu tuki
oppimiseen liittyvissä asioissa oli kuitenkin koettu
riittäväksi. Jotta siirtyminen aikanaan helpottuisi, olisi integraatiotunteja oltava riittävästi tulevassa yleisopetuksen luokassa. Myös samanaikaisopetusta tulisi
kehittää opettajien ja luokkien kesken sekä lisätä tie-

donvaihtoa huoltajien ja koulun välillä.
Moniammatillinen yhteistyö koettiin
tärkeäksi eri ammattialojen ihmisten
kesken, ja sen todettiin auttavan opettajia jaksamaan työssään. Oppilasta tulisi
myös tukea jatkuvasti yleisopetukseen
siirryttäessä, etenkin nivelvaiheissa.
Pienluokkatoiminta ei ole pelkästään
oppilaan opettamista ja tiedon jakamista
vaan myös ilmapiirin muokkaamista, yksilöllisyyden huomioonottamista ja moniammatillista yhteistyötä vanhempien
kanssa. Tarvitaan myös yleisopetukseen panostamista
eli ryhmäkokojen pienentämistä, integraation kehittämistä sekä samanaikaisopetuksen että pätevien koulunkäynnin ohjaajien lisäämistä. Pitkällä tähtäimellä
pienluokkatoiminta on oppilaan syrjäytymisen estämistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että pienluokka on
erityisluokka, joka erottelee oppilaita, ja johon saattaa
liittyä leimautumista ja kiusaamista.

Tavoitteena opiskelu lähikoulussa
Pienluokkajärjestelmä vaatii paljon resursseja, joten mahdollisia vaihtoehtoja on tarpeen miettiä tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden rehtorien
ja opetustoimen johdon suunnitelmat pienluokkien
tulevaisuudesta ovat vielä avoimia. Perusopetuksen
lakimuutos saattaa vähentää pienluokkien määrää,
jolloin inkluusio toteutuu paremmin. Jos tavoitteena on kaikkien oppilaiden opiskelu lähikoulussa ja
yleisopetuksessa, voidaan pienemmillä yleisopetuksen
opetusryhmillä ja joustavilla opetusjärjestelyillä tukea
oppilaan kasvua ja oppimista.
On hyvä muistaa, että varhaiset ongelmia ennaltaehkäisevät ja tasoittavat toimenpiteet kuten pienluokkaopetus tulevat huomattavasti halvemmiksi
kuin ongelmien myöhempi hoito. Lasten ja nuorten
syrjäytyminen alkaa aina vain varhemmin, joten siihen puuttuminen ja sen ehkäiseminen on haaste
koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
Väitöstutkimus 2012 Jyväskylän yliopisto, Kokkolan
yliopistokeskus: Opintie pienluokan kautta. Peruskoulun alkuopetuksen pienluokkatoiminnan arviointia.
Katja Jokinen
KT, laaja-alaisena erityisopettajana
Hietalahden koulussa, Vaasassa
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Seminaarista voimaa johtajuuteen
varhaiskasvatuksessa

OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki

OAJ

rehtorit ja koulunjohtajat ovat
kokoontuneet koulutuksen merkeissä, myös alueen 50:lle ensiksi
ilmoittautuneelle varhaiskasvatuksen esimiehelle tarjottiin räätälöityä
edunvalvontatietoutta
seminaarin merkeissä keväällä 2012. Lastentarhanopettajien jaosto seuloi
kiinnostavimmat puhujat laajasta
valikoimasta ja kutsui Pohjanmaalle OAJ:n työmarkkina-asiamiehen
Timo Mäen puhumaan päiväkodin
johtajien virka- ja työehtosopimuksesta sekä Helsingin yliopistosta
lastentarhanopettaja, kehitysneurologian professori, dosentti Nina
Sajaniemen vastaamaan kysymyksiin tämän päivän lasten stressistä
ja käyttäytymistaipumuksista. Paikallista tieteenalan vahvuutta edusti
projektityöntekijä Pamela Antila,
joka luennoi aikuisen ja lapsen sensitiivisestä vuorovaikutuksesta. Pari
penkkirivillistä ruotsinkielisiä ja
muutama rohkea suomenkielinen
kuulija vaasalaiseen kielikylpytyyliin oli erittäin vaikuttunut tästä
Lastentarhanopettaja, kehitysneuro- ruotsinkielisestä luennosta. Netistä
logian professori, dosentti Nina Saja- lisää www.icpd.se. Tästä menetelmästä kuulemme vielä!
niemi
:n Pohjanmaan alueyhdistys on vastannut
paikallisyhdistysten koulutustoiveisiin. Jotain tarvitaan johtajille,
jotain tukea ja tietoa. Paitsi että
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OAJ:n työmarkkina-asiamies
Timo Mäki puhui kattavasti johtajuuden eri ulottuvuuksista: pedagoginen johtaminen, henkilöstön
johtaminen, talousjohtaminen ja
turvallisuusjohtaminen. Hän suositteli muun muassa pitämään radiota aina auki turvallisuussyistä.
Henkilöstön johtamisen näkökulmasta puhuessaan Mäki otti esiin
lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Se on lastentarhanopettajien edunvalvonnan näkökulmasta
ennen kaikkea varhaiskasvatusalan
ammattilaisten laadun kysyntää ja
tarjontaa takaava laki. Sen sijaan
esimiesten koulutustaustasta hän
rohkenee tuoda esiin sosionomin
koulutusta puoltavan näkökulman:
nykyisellään lastentarhanopettajien
koulutus ei sisällä opintoja esimiestehtäviin. Ammattikorkeakoulujen
sosionomikoulutuksessa
annetaan johtajuusopintoja. Yleisöstä
muistutettiin, että kasvatustieteen
maisterin, erityisesti varhaiskasvatustieteen koulutusohjelmassa, on
johtamisopintoja.
Pitkän linjan varhaiskasvatuksen ja sittemmin järjestötyön am-

mattilaisena Timo Mäki korosti,
että työn pitää tuntua mielekkäältä.
Esimiehen näkökulmasta mahdollisesti passivoivat hallinnolliset tehtävät olisi hyvä olla pieni harmaa
kasa tehtäviä INNOSTUKSEN,
LUOTTAMUKSEN,
ARVOSTUKSEN JA OPPIMISEN tunteita tuottavien tehtävien taka-alalla.
Tällöin koko työyhteisöllä voi olla
avaimet avoimeen ja tavoitteellisen
vuorovaikutuksen ilmapiiriin.
Professori Sajaniemi tunnetaan
mediassa näkemyksestään, jonka
mukaan pienellä lapsella voi olla
useita hoitajia. Sajaniemen mukaan pieni lapsi voi kiintyä useampaan häntä hoitavaan aikuiseen
edellyttäen, että vuorovaikutus on
sensitiivistä ja lapsen aloitteita osataan vahvistaa. Jollei näin tapahdu,
aloitteet alkavat sammua ja utelias
ja kiinnostunut käyttäytyminen
vaimentuu. Ihminen on syntymästään vahvasti viritetty lauman jäseneksi. Selviytymisen kannalta, jo
ihmislajin ammoisista ajoista lähtien, on toisten ihmisten apu ollut
oleellista. Yhdessä kasvaminen on
tärkeää niin lasten kesken kuin esimerkiksi pienen lapsen hoitamisen
kannalta. Yleisö sai liikettä ajatuksenjuoksuun, kun Sajaniemi puuskahti: ”Älkää laittako lasta jäähylle,
rauhoittakaa lapsi mieluummin
ryhmässä!”

Korsnäsistä seminaariin osallistui vastaava lastentarhanopettaja
Hannele Sillanpää. Hannele sattui samaan kuvaan ilmajokelaisen,
vastikään
päiväkodinjohtajana
aloittaneen Päivi Toivolan kanssa. Molemmat esimiehet kiittivät
monipuolisia aiheita ja napakkaa
edunvalvonnallista tietoa. Illan kuluessa oli vielä tiedossa hyvää syötävää, ohjelmaa, mieleistä seuraa
ja Rantasipi-hotellin jollei pehmeä
niin ainakin kotipuoleen verrattuna
erilainen sänky.
Teksti ja kuvat: Miia Raunio

TERVEENÄ

TÖISSÄ

JA ELÄKKEELLÄ!

Kaikissa työyhteisöissä on tärkeää pitää jatkuvasti työpaikkakokousten asialistoilla myös työhyvinvointiasioita. Ongelmien esiinnostaminen, niistä keskusteleminen, niiden ratkominen ja asioista
tiedottaminen edesauttavat työssä viihtyvyyttä ja työturvallisuutta.
Sain syyskuun alkupuolella osallistua OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen edustajana valtakunnallisille yhteistoiminnan neuvottelupäiville Helsingissä. Kaksipäiväisen koulutuksen ensimmäisenä
päivänä keskityttiin työpaikkojen sisäilmaongelmiin. OAJ:n toimesta keväällä ja alkukesästä 2012 tehtiin sisäilmaselvitys. Kysely oli
suunniteltu yhdessä työterveyslaitoksen kanssa ja siihen vastasivat
koulujen rehtorit, päiväkotien johtajat ja työsuojeluvaltuutetut. Vastauksia saatiin 155:stä kunnasta ja ne kattoivat n. 10 000 opettajaa
ja n. 90 000 oppijaa. Vastanneista n. 2/3 ilmoitti työpaikallaan olleen sisäilmaongelmia viimeisen kahden vuoden aikana! Suurimpina
ongelmina olivat riittämätön ilmanvaihto, ilmanvaihtojärjestelmän
toimintahäiriöt, kosteusvauriot ja vesivahingot. Opettajista 4 % oli
jouduttu siirtämään toisiin tiloihin sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista johtuen. Siirron perusteena oli yleensä sairastuminen, joka
oli edennyt niin pitkälle, että entisissä työtiloissa ei enää pystynyt
työskentelemään.
On siis todella tärkeää, että mikäli työntekijä havaitsee työpaikallaan sisäilmaongelmia, hän ilmoittaa niistä välittömästi esimiehelleen. Esimies välittää tiedon eteenpäin kiinteistön omistajalle.
Samoin työsuojeluvaltuutettu pitää informoida ongelmasta. Tiedon
asiasta saatuaan työnantajan puolestaan tulee aloittaa työsuojelun
yhteistoimintakäsittely. Työntekijän on syytä kääntyä työterveyshuollon puoleen, mikäli hänellä ilmenee erilaista oireilua esim. jatkuvaa nuhaa, silmien punoitusta, astmaa jne.
Yleensä sisäilmaongelmia on vaikea tutkia, koska ne ovat monimuotoisia ja tekniseltäkin kannalta laajoja. Sisäilmapuolella haitallisille aineille ei ole olemassa edes kunnollisia raja-arvoja. Valitettavasti
kunnissa puuttuu myös ns. tilaajaosaamista eli ei osata tarpeeksi tarkasti määritellä sitä, mitä halutaan kalliiden konsulttien tutkivan.
Kun sitten summataan lopuksi yhteen tilojen käyttäjien kokemukset, tekniset havainnot ja eri mittaustulokset, on pohdittava,
mitä ilmenneille epäkohdille tehdään. Vaihtoehtoina ovat esim.
rakenteiden täydellinen korjaus tai pienemmän vaurion kotelointi.
Mikäli korjausbudjetti alkaa olla n. 70 % uudisrakentamisen hinnasta, kannattaa suosiolla tehdä uutta. Jos vauriot ovat suuria, ne
on syytä jättää korjaamatta. Asiasta selvitään kuitenkin aika helposti.
Ostetaan puolikas kanisteri bensaa ja tulitikut… kuten eräs luennoitsija asian ilmaisi.
Taloustilanteeseen vedoten kunnat eivät voi vuosi tai vuosikymmen toisensa jälkeen lykätä omistamiensa oppilaitosten peruskorjauksia. Niin peruskorjauksia kuin uudisrakentamistakin on syytä valvoa tarkasti. Huolellinen suunnittelu ja rakentaminen takaa meille
kaikille puhtaan sisäilman nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on siis
joskus vielä päästä terveenä eläkkeelle. Siihen asti kaikki aistit valppaina ja epäkohdista tieto heti eteenpäin!
Paula Kotirinta
pääluottamusmies
OAJ Pohjanmaan sihteeri
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Vaasasta mallia maailmalle

Campus Lykeion on Vaasan uuden kaksikielisen lukiokampuksen virallinen nimi. Vaikka nimi
onkin peräisin antiikin Kreikasta – itsensä Aristoteleen kerrotaan opettaneen Ateenassa Lykeion-nimisessä gymnasionissa –, on kampuksen toimintamalli huomattavasti uudempaa perua
– ja kaiken lisäksi vaasalainen. Vaikka kahden kieliryhmän kouluja löytyy toki muualtakin
maailmasta – Suomessakin on useampia alakouluja, joissa eri kieliryhmät ovat sijoittuneet samoihin tiloihin –, ei kaksikielisiä lukiokampuksia ole vielä muualla Suomessa, eikä tiettävästi
muuallakaan maailmassa. Kaksikielisen rannikkokaupungin ja sen kaksikielisen toisen asteen
koulutuksen strategiaan uusi lukiokampus soveltuu erinomaisesti.
Lukiokampus yhdistää paitsi kielet myös tyylit.
Suomen ensimmäinen kaksikielinen lukiokampus
syntyi tammikuun 2012 alussa, kun Vaasan lyseon
lukion Kirkkopuistikko 27:ssä sijaitsevan kiinteistön puolitoista vuotta kestänyt peruskorjaus- ja uudisrakennusurakka saatiin päätökseen ja koulu pääsi
muuttamaan takaisin uusittuihin ja laajennettuihin
tiloihin. Muuttopäivä oli historiallinen, sillä samalla
kiinteistöön muutti Vasa gymnasium, toinen kaupungin ruotsinkielisistä lukioista, jolle peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin Kirkkopuistikon kiinteistöön omat tilat.
Aivan kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevalla
kampuksella toimii nyt siten kaksi erikielistä mutta
hallinnollisesti itsenäistä päivälukiota. Niiden lisäksi
samalla kampuksella toimivat Vaasan lyseon lukion
aikuislinja ja Vasa svenska aftonläroverk. Kampus on
yksi Suomen suurimmista: sillä opiskelee ja työskentelee päivittäin lähes tuhat ihmistä.
Vaikka osoite on vaasalaislukioilla yhteinen, ei
kyse ole koulujen yhdistämisestä, sillä lukiot säilyvät
erillisinä: niillä on omat hallintonsa ja omat rehtorinsa. Yhteisiä ovat sen sijaan tavoitteet – saada luoduksi moderni, viihtyisä ja inspiroiva kaksikielinen
oppimis- ja työskentely-ympäristö – sekä osa tiloista.
Lukioiden yhteisessä käytössä ovat Kirkkopuistikon
kiinteistön uudisosassa sijaitseva valoisa ruokasali,
pohjakerroksen uudistetut liikunta- ja peilisalit sekä
kiinteistön jugendosassa sijaitsevat juhlasali ja musiikkiluokka äänitysstudioineen. Vasa gymnasiumin
muut opetus- ja työskentelytilat sijaitsevat Kirkkopuistikon kiinteistön uudemmassa osassa, jossa ovat
myös Vaasan lyseon lukion kielten luokat. Jugend16

osassa puolestaan lyskalaiset opiskelevat äidinkieltä
ja humanistisia reaaliaineita. Lyseon lukiolla on opetus- ja työtiloja Kirkkopuistikon 27:n lisäksi myös
Vaasanpuistikko 8:ssa sijaitsevassa kiinteistössä, jossa
opiskellaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja
kuvataidetta. Rakennuksessa sijaitsevat myös opintoohjaajien, kuraattorin, erityisopettajan ja opiskelijaterveydenhuollon työntekijöiden työtilat. Kanslia on
Kirkkopuistikon kiinteistössä. Opettajille työ- ja taukotiloja löytyy molemmista kiinteistöistä.
Kahden kieliryhmän yhteiskäytössä olevat tilat eivät tietenkään yksin vielä tee Vaasan lukiokampuksesta mitenkään erityistä. Ennakkoluulottoman ja rajoja
rikkovan ns. Vaasan mallista tekee toiminta kaksikielisessä opiskelu- ja työympäristössä. Syyslukukauden
2012 alussa Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium
siirtyivät viisijaksojärjestelmään ja avasivat samalla
kurssitarjottimensa molempien lukioiden opiskelijoille. Lukioissa sekä jaksot että oppitunnit alkavat ja
loppuvat nyt samaan aikaan, mikä mahdollistaa sen,
että opiskelijat voivat halutessaan valita kursseja molempien lukioiden kurssitarjottimesta. Tämä tietysti
edellyttää opiskelijoilta halua ja uskallusta käyttää
toista kotimaista, sillä oppitunnit pidetään aina kunkin koulun omalla kielellä.
Kurssien ohella opiskelijoilla on mahdollisuus
osallistua kielirajat ylittäviin yhteisiin projekteihin ja
tapahtumiin. Tänä syksynä käynnistyi lukioiden kesken tandem-yhteistyö, jossa toista kotimaista opiskellaan vuorovaikutuksessa äidinkielisen puhujan kanssa. Opiskelijoiden tutor-yhteistyö alkoi jo ennen lukioiden yhteen muuttoa, ja oppilaskuntien hallitukset

Uudessa valoissa ruokasalissa on järjestetty jo monia hienoja tilaisuuksia. Tässä Dream Academy -työpajan opiskelijoiden kokoonpano ensimmäisellä keikalla.
ovat niin ikään kehittäneet omia yhteistyömallejaan.
Kulttuurienvälistä ymmärtämystä ja osaamista on
lisätty ja opiskelijoiden motivaatiota opiskella toista
kotimaista kohennettu muun muassa opiskelemalla
yhdessä ammattilaisten johdolla musiikin tekemistä
ja sanoittamista rap-workshopissa ja Dream Academyssa sekä nauttimalla kaksikielisestä teatteriesityksestä yhteisenä teemapäivänä. Samanlaista välitöntä
yhdessäoloa on luvassa myös syksyn tulevissa tapahtumissa.
Opettajiakaan ei Vaasan mallissa toki ole unohdettu. Toiminta kaksikielisessä ympäristössä on yhtäältä
haaste mutta samalla myös erinomainen mahdollisuus. Lukioiden muuttamista saman katon alle pohjustettiin ja valmisteltiin siksi huolellisesti. Henkilökunnalle järjestettiin pitkin viime lukuvuotta useita
yhteisiä seminaareja, joissa tutustuttiin niin uusiin

Lukiokampuksen juhlallisia vihkiäisiä vietettiin huhtikuussa.

naapureihin kuin uusimpaan opetusteknologiaankin
– kaupungin suomen- ja ruotsinkielistä kulttuuritarjontaa unohtamatta. Opettajat ovat aineryhmissä saaneet itse ideoida yhteistyön muotoja, ja ainakin osa
suunnitelmista on ehtinyt jo pöytälaatikkoversioista
toteuttamisvaiheeseen. Ajatuksia vaihdetaan vilkkaasti päivittäin yhteisessä ruokapöydässä. Aina ei tarvitse
olla ilmassa suuria suunnitelmia, vaan puhua voi toki
arkisemmistakin asioista.
Uusi lukiokampus herätti valmistuttuaan paljon
kiinnostusta, ja sitä on käyty ihastelemassa niin lähikunnista kuin kauempaakin. Myös Vaasan malli on
herättänyt kiinnostusta laajemminkin. Vaasan lyseon
lukio ja Vasa gymnasium ovat mukana Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa,
jossa tutkitaan kahden kielen rinnakkaiseloa. Myös
opetushallituksessa uuden lukiokampuksen kehittymistä on seurattu mielenkiinnolla. Kirkkopuistikon
kiinteistön vihkiäistilaisuudessa huhtikuussa puhunut opetusministeri Jukka Gustafsson ja kampuksella
helmikuussa vieraillut kuntaministeri Henna Virkkunen ovat olleet otettuja vaasalaisten taidosta tehdä
yhteistyötä yli kielirajojen. Vaasalaisten lukioiden yhteistyö voisi olla esimerkkinä muillekin oppilaitoksille
Suomessa – ja miksei maailmallakin.
Kaksikielisen lukiokampuksen arkeen ja juhlaan
voi tutustua lähemmin osoitteessa http://fi-fi.facebook.com/pages/Vaasa-lukiokampus-Vasa-gymnasiecampus/298124813536624 Sivustoon tutustuminen
ei edellytä sisään kirjautumista.
Teksti: Tiina Kankkonen
(Kirjoittaja toimii äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajana Vaasan lyseon lukiossa)
Kuvat: Tomas Brännkärr, Hans Kankkonen
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Koulun ja
opettajan paineita
H

S kertoi kieltenopettajien olevan tyrmistyneitä
hallituksen tekemästä perusopetuksen tuntijaosta sekä esitti pääkirjoituksessaan 17.9. pohdittavaksi
perusopetuksen valinnaisuuden aiheuttamia ongelmia. Keskustelun ulkopuolelle on todellakin jäänyt
uuden tuntijaon eriarvoistavat vaikutukset. Koululaisen tuntimäärä tulee olemaan sen mukaan minimissään perusopetuksen aikana 222 ja laajat kielivalinnat tehneellä oppilaalla ainakin 238 viikkotuntia.
Ensimmäisessä tapauksessa oppilas käy peruskoulua
9 lukuvuotta, ja jälkimmäisessä mahdollisuudessa toinen oppilas ennättää suorittaa saman tuntimäärän jo
8.5 lukuvuodessa sekä sen lisäksi ikään kuin yhden
ylimääräisen lukukauden.
Valinnaisuuden merkittävä lisääminen sopii huonosti yhtenäisen perusopetuksen henkeen, kun valintojen tunnustetaan olevan sidoksissa oppilaiden
vanhempien sosiaaliseen taustaan. Rinnakkaiskoulussa vanhemmat joutuivat ratkaisemaa lapsen ollessa
11-vuotias hänen siirtymisensä oppikouluun tai jäämisen kansakouluun. Uudessa tuntijaossa piilee samanlainen rinnakkaiskoulun siemen. On myös syytä
pelätä valintojen lisäävän sukupuolten välisiä suorituseroja, kun tytöt ovat poikia enemmän kiinnostuneita
kieliopinnoista. Tuntijaossa unohdettiin matemaattiset aineet. Niitä on Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kansainvälisesti vähän. Tuntimäärien
kasvattaminen lisää kuntien menoja ja velvoitteita.
B1-kielen eli ruotsin/finskan siirtyminen alkavaksi
6. luokalla ja vapaaehtoisen A2-kielen alkaminen jo
3.luokalla kiihdyttävät entisestään
1-6 luokkien opetusta antavien koulujen sulkemisia, koska niissä opetusryhmät saattavat jäädä pieniksi
ja kustannukset ylittää kuntien kantokyvyn. Pienissä
ja pienehköissä kunnissa kouluverkko harvenee, ja
näissä kunnissa tulee olemaan yhä useammin ainoastaan yksi 1-9 luokkien yhtenäiskoulu.
Erilliset luokanopettaja- ja aineenopettajakoulutukset on syytä yhdistää yhdeksi perusopetuksen 1-9
luokkien kelpoisuuden antaviksi opinnoiksi. Perusopetuksen asterajat poistuivat pian 15 vuotta sitten,
mutta kovin usein luokat 7-9 nähdään lukion tukijalkoina. Lukion paras yhteistyökumppani on toinen
toisen asteen oppilaitos. Uransa alussa olevan luokanopettajan kannattaisi hankkia turvakseen myös
aineenopettajan kelpoisuus.
Maakunnassamme toisen asteen koulutus on
valinkauhassa. E-P:n liitto antoi Teuvan sivistysjohtajan Erkki Nevanperän tehtäväksi laatia ehdotuksia
maakunnan toisen asteen koulutuksen kehittämises18

tä. Toimeksiannon taustalla oli pienenevät ikäluokat, kuntauudistus, kuntatalouden heikkeneminen
sekä Kataisen hallituksen ilmeiset koulutuspaikkojen
leikkaukset. Liiton hallitus tulee tekemään yhteenvedon kuntien lausunnoista. Se ei sido tietysti kuntia
millään tavalla, mutta ministeriö voi tukeutua siihen aloituspaikkojen uusjaossa. Julkisuudessa olleet
kuntien lausunnot eivät ole kovin suopeita uusille
rakenneratkaisuille. Teuvan kunnanhallitus näki alueellisen kokonaisuuden ja oli yhden toisen asteen
koulutusyhtymän kannalla Suupohjaan. Kuntien pitäminen kiinni omista lukioistaan on ymmärrettävää,
koska nykyinen rahoituksen ylläpitäjämalli suosii niitä. Lappajärven lukion menot 2010 olivat 583 000
euroa, ja kunta sai lukiotoimeen valtionosuutta 571
581 euroa. Evijärvellä luvut ovat lähes yhtä kuntamyönteisiä. Ei ole mahdotonta, etteikö maassa olisi
kuntia, joiden saamat valtionosuudet olisivat niiden
lukiomenoja suurempia. Opetusministeri Gustafsson
viittasi kevään lukiopäivillä pienlukiolisän poistamiseen sekä turhien yksiköiden karsimiseen. Ministerin
profetioista saadaan tarkempi selvyys kuntavaalien
jälkeen.
Ministeri Gustafsson ansaitsee tunnustusta, että
hän on tarttunut ripeästi reunoilta repeävän koulutusjärjestelmämme eriarvoistaviin perusteisiin ja
aikoo nostaa pintaan korjaavia esityksiä. Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat Suomessa olevan merkittäviä oppimiseroja koulujen sisällä ja koulujen välillä.
Jotakin on vialla, kun vanhemmat voivat pitää lähikoulua ”huonona”. Ministerin käsitykset perustuvat
myös opetusministeriön julkaisusarjaan 2012:13. Siitä käy ilmi jälleen kerran, että koulumenestys korreloi
vahvasti vanhempien sosioekonomisen taustan kanssa. Yhteisvalinnassa sellaisten vanhempien lapsista,
joista kumpikaan ei ole ylioppilas, on 60 prosenttia
hakeutumassa ammattikouluihin. Kun vanhemmista
molemmat ovat ylioppilaita, niin heidän lapsistaan
vain 18 prosenttia suunnittelee amikseen menoa.
Suomi on jämähtämässä luokkayhteiskunnaksi. Ministeri onkin esittämässä perusopetuksessa lisärahoitusta kunnille, joissa on paljon 30-54-vuotiaita kuntalaisia ilman perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Äskettäin tuli julki OECD -maiden koulutusraportti.
Se havahdutti, ettei Suomi enää sijoitu koulutusvertailuissa niin hyvin kuin uskomme. Suomi jää selvästi
OECD -maiden kärjen jälkeen, kun vertaillaan 15-19
vuotiaiden koulutuksessa olevien suhteellista määrää
ja että korkea-asteen suorittaneiden osuus väestöstä
kasvaa Suomessa vertailumaita hitaammin.

Kataisen hallitus asetti hallitusohjelmassa koulupoliittisen riman korkealle eli Suomen nostamisen osaavimmaksi kansakunnaksi 2020 mennessä.
OECD:n raportti osoitti, ettei hallituksen tavoite
tule toteutumaan ja että Suomi on keskikastia kehittyneiden maiden koulutusvertailuissa. Merkittävin
syy koulutustasomme hiipumiseen on toisen asteen
koulutusjärjestelmämme jäykkä jakautuminen lukioja ammatilliseen koulutukseen. Yhtenäinen toisen
asteen koulutus sekä oppivelvollisuusiän nostaminen
kasvattaisivat peruopetuksen tapaan Suomen sivistysvarantoa, ja kaikki nuoret pysyisivät yhteiskunnan
rattaissa. Vaikka toisen asteen koulutus on antanut
pian 40 vuotta yleisen jatko-opintokelpoisuus, on
menettely käytännössä jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi.
Kataisen hallitus suhtautuu edelleen kovin innottomasti toisen asteen koulu-uudistukseen, mutta ehkä
Siperia eli OECD -raportti ja vastaavat heitäkin opet-

tavat. Maallamme ei ole varaa jättää vuosittain kymmentä prosenttia ikäluokasta koulutussysteemimme
ulkopuolelle ja samalla usein myös yhteiskunnan sivuraiteille. Nevanperän raportti voisi toteutuessaan
avata Etelä-Pohjanmaalla monia koulutuksellisia
pussinperiä jo ennen väistämätöntä valtakunnallista
toisen asteen koulureformia.
Koulun kello raikaa suurinta muutosta sitten peruskouluun siirtymisen. Opettajien kannattaa kuitenkin aina mennä kaikilla tasoilla järjestönä ja luottamustoimissaan muutosta vastaan eikä jäädä tuleen
makaamaan.
Veikko Leväniemi
Kirjoittaja on toiminut Vimpelin yläasteen rehtorina
1974-2004 ja Vimpelin kunnan vs. sivistysjohajana
2004-2007

OAJ Pohjanmaan
sääntöihin muutos

OAJ Pohjanmaa muutti sääntöjään Vaasassa 2.10.2012 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan. Muutettujen sääntöjen mukaan OAJ Pohjanmaan toiminta-alueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.
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Suomalainen perus

juhlaseminaari 31.8
OAJ, Rovaniemen kaupunki ja OAJ:n Lapin
paikallisyhdistys järjestivät Peruskoulun 40-vuotisjuhlien kunniaksi juhlasymposiumin 31.8.-1.9.2012
Rovaniemellä. Samaan aikaan POE (pedagogisten
opettajajärjestöjen edustajisto) piti oman syysseminaarinsa Rovaniemellä ja osallistui juhlallisuuksiin.
Juhlaseminaarin aluksi paikalla ollut lähes 140
henkinen väkijoukko sai katsella Yleisradion nauhasatoa ja katkelmia peruskoulun alkuaikojen taipaleilta
Pohjois-Suomesta. Puheista nousi esiin, kuinka aluksi
oppimateriaaleista oli kova puute ja opettajien koulutus oli jäänyt hyvin kevyeksi uudistukseen nähden.
Eli kokonaisnäkemys oli, että uudistus oli tuotu kokonaisuutena aivan liian nopeasti ilman suurempia
siirtymisvaiheita. Oppilaat olivat filmissä sitä mieltä,
että peruskoulu-uudistus on hyvä juttu: "peruskoulussa oppii paremmin".
Seminaarin juhlapuheen piti opetusministeri Jukka Gustafsson. Hän nosti aluksi esiin, että on
hienoa, että juhla on järjestetty ja näin kokoonnuttu
pohtimaan suomalaisen peruskoulun menestystä ja
sitä, miten se on noussut maailman kartalle. PISA on
osoittanut, että peruskoulu ei tarvitse isoja remontteja. Suomalaisen koulutusjärjestelmän taustalla on
vahva kansakunnallinen tahto sivistykseen satsaamisesta ja monissa muissa maissa ei samanlaista ole.
Opetusministeri nosti esiin suomalaisen opettajan
pedagogisen vapauden yhtenä syynä siihen, että oppimistulokset ovat maailman parhaita.
Ministeri Gustafsson näki kuitenkin merkkejä
siitä, että suomalainen peruskoulu on rapautumassa, jos mitään ei tehdä. 6 % peruskoulun päättävistä
ei selviydy kunnolla äidinkielen taidoista. Suomessa
tuloerojen kasvu on ollut OECD-maiden nopeinta,
joka on johtanut koulujen eriarvoistumiseen ja se
uhkaa peruskoulun tasa-arvoisuutta. Ministeri peräänkuulutti, että on tärkeä aika huolehtia, että peruskoulu ottaa haltuunsa sen tasa-arvoisuuden, mitä
peruskoulun alussa tavoiteltiin. Lääkkeiksi peruskoulun heikkenemiseen hän esitti tuoreita hallituksen budjettiriihen päätöksiä, joilla suunnataan mm.
vuodelle 2013 ryhmäkokojen pienentämiseen 60
miljoonaa euroa. Lisäksi hän nosti esiin kesällä 2012
hyväksytyn uuden perusopetuksen tuntijaon, jonka
kautta hän näkee, että tulevaisuuden peruskoulu on
entistä osallistuvampi, liikkuvampi, luovempi ja kielitaidollisesti laajempi.
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja
Raija Vahasalo toi symposiumiin terveiset, että Suomen tulevaisuus tehdään luokkahuoneissa. Hän korosti teknisen kehityksen eteenpäin menoa 40 perus20

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Eduskunnnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija
Vahasalo
kouluvuoden aikana ja sitä, kuinka tämä kehitys on
muuttanut peruskoulun peruskäytänteitä. Vahasalon
mielestä kolme iitä ovat tärkeitä, jotta Suomi pysyy
kehityksen kärjessä: Innostus, Innovaatiot, Investoinnit. Näillä voidaan tehdä ihmeitä. Raija Vahasalo
mietti, että nykyiset ekaluokkalaiset ovat työelämässä
vielä 2070-luvulla ja nyt pitäisi nähdä pitkälle tulevaisuuteen, millaisia työelämän edustajia koulutamme.
Hän palautti mieleen, että vuonna 1951 IBM:n johtaja ennusti, että maailmassa on tilaa enintään viidelle
tietokoneelle ja tätä peilausta vasten, hän nosti esiin
tulevaisuuden ennustamisen vaikeuden, jopa ammattien suhteen. Nykynuori miettii ammattiaan aivan eri
lähtökohdista, mitä aikuiset. Suomessa on kuitenkin

skoulu 40 vuotta –

8. 2012 Rovaniemi
maailman parhaan peruskoulutuksen pohjalta eri lähtökohdat miettiä asiaa kuin monissa muissa maissa.
Kun suunnittelemme tulevaisuutta, on tärkeää nähdä
ohi huomisen. Nykypäivän peruskoulusta Vahasalo
toi huolestuneisuutensa esiin, koska koulujen eriytyminen on lisääntynyt merkittävästi. Hänen mielestään koulussa menestyminen ei saa perustua sukunimeen tai postinumeroon. Tasa-arvoisia kouluja ja
oppilaitoksia pitää löytyä koko maan alueelta. Vaikka
Raija Vahasalo oli huolissaan syrjäytymisestä, hän
nosti rohkeasti esiin sen, että suomalaisessa koulussa
lahjakas oppilas on tabu. Lopuksi Vahasalo korosti,
että peruskoulu on Suomen yksi väkevimmistä instituutioista. Hän lainasi erään suurlähettilään sanoja:
maksakaa opettajille kunnon palkkaa ja pitäkää opettajista hyvää huolta.
Peruskoulun alkuaikojen muisteluita jatkoi opetusneuvos Pentti Jänkälä. Hän muisteli isä-Kiljusta
presidenttinä ja koulu-uudistusta. Kirjassa opetusministeri tuli isä-Kiljusen luo esittelemään uudistusta, jolloin Kiljus-presidentti heitti ministerin saman
tien ulos, koska hänen mielestään uudistukset ovat
vanhanaikaisia. Oliko peruskoulukin aikoinaan jo
vanhanaikainen? Aluksi Pentti Jänkälä muisteli aikaa
ennen peruskoulua, jolloin tiheän kouluverkon takasi
koulumatkan maksimipituus, joka oli 5 km. Vuonna 1954 oli eniten ekaluokkalaisia, mitä on koskaan
ollut. Tämä ikäluokka on ihan juuri eläköitymässä. Jänkälä totesi peruskoulun toteutuneen vuosina
1972-1977 ja ensimmäiset peruskoululaiset kirjoittivat ylioppilaiksi vuonna 1980. Pentti Jänkälä oli
huolissaan pitkään jatkuneista säästöpäätöksistä, jotka heikentävät peruskoulua vääjäämättä. Hän nosti
puheensa lopuksi esiin uuden termin "koululaiskuri",
jonka voi ymmärtää tänä päivänä monellakin ajankohtaisella tavalla.
Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä palautti mieleen, että peruskoulun alkuaikoina opintoohjaajilla oli tärkeä rooli, heidän piti olla peruskoulun
"sisäänajajina". Hän korosti suomalaisen peruskoulun vahvuutta, joka on ollut yksi syy siihen, että Suomessa ei ole paljon yksityisiä peruskouluja. Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu luottamukseen.
Pääjohtaja näki perusopetuksen lähitulevaisuuden
haasteina rahoituksen riittävyyden, koulujen välisten
erojen kasvun, tyttöjen ja poikien oppimistulosten
erot sekä yleensä sen, että oppimistulokset ovat laskusuunnassa varsinkin äidinkielessä ja matematiikassa.
Aulis Pitkälä peräänkuulutti paikallisia koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmia, Kesuja.
Näillä voitaisiin vaikuttaa siihen, että koulutus saa

Opetushallituksen
pääjohtaja Aulis
Pitkälä
ne resurssit, mitä se tarvitsee, taatakseen suomalaisen
laajan yleissivistyksen jatkumisen.
Kuntaliiton terveiset juhlaseminaariin toi johtaja
Anneli Kangasvieri. Hän nosti esiin sen, että kunta ei toimi yksin koulutuksen puolesta vaan yhdessä
OAJ:n paikallisyhdistysten kanssa. Tasa-arvoisen peruskoulun suurin uhka on kuntien verotulojen vaihtelu maan eri osissa. Koulujen lakkauttamiset lisäävät kasvukeskusten ulkopuolella koulumatkoja jopa
suhteettoman pitkiksi. Kangasvieri kysyi, voitaisiko
tällöin jossakin määrin hyödyntää teknologian mahdollisuuksia opetuksessa. Anneli Kangasvieri oli sitä
mieltä, että peruskoulusta tehtiin aikoinaan hyvin
akateeminen ja hänen mielestään kansalaiskouluista
olisi voinut ottaa enemmän elementtejä peruskouluun. Jatkon kannalta hän oli huolissaan siitä, miten
peruskoulu pystytään pitämään "lapsen mittaisena",
miten uudistuvien opetussuunnitelmien kautta pystytään vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sekä koulujen monimuotoisuuden haasteisiin
ja miten opettajien pedagogiset valmiudet pystytään
turvaamaan. Kangasvieri oli varma siitä, että kunta
osoittaa jatkossakin koululaisten lähikoulun. Hän oli
tyytyväinen siihen, että opettajat eivät vielä suuressa
mittakaavassa vaihda koulua kovinkaan usein.
Peruskoulun juhlaseminaarin päätti OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen onnittelemalla 40-vuotisen peruskoulun tekijöitä. Hän kertoi, että OAJ:n
kyselyn mukaan keväällä 2012 opettajat antoivat
peruskoululle arvosanan 8-. Olli Luukkainen olisi antanut hieman paremman, jopa yli kahdeksan.
Kentällä ollaan kuitenkin kovinkin huolissaan siitä,
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miten koulun arjessa pystytään vastaamaan koulutuksen haasteisiin. Koulun tulee olla "peili yhteiskunnasta". Monet heikot signaalit koulutuksen kehityksestä, mm. oppimistulosten erot, haastavat päättäjiä
rohkeuteen muuttaa suuntaa, jotta tilanne saadaan
korjatuksi ja kehitys käännetyksi. Kaikkialla Suomessa tulee saada samanlaiset eväät elämälle ja jatkokoulutukselle. Puheenjohtaja Luukkainen peräänkuulutti
koulutuksen normeerauksen kiristämistä koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi. OAJ on aloittanut
oman tulevaisuusohjelman, jonka avulla suunnataan
vuoteen 2030 koko koulutussektorin alueella miettien, mitä muutos- ja kehittämistarpeita suomalaisessa koulutuksessa on ja miten Suomi pysyy edelleen
koulutuksen kärkimaana maailmassa.
Seminaarin lopuksi palkittiin Tulevaisuuden peruskoulu -kirjoituskilpailun parhaita. Palkinnon saivat Johanna Sorvoja Muurolan peruskoulusta, Marja
Mäkituomas Pellon peruskoulusta sekä opettaja Kati
Kanto Muurolan peruskoulusta.
Juhlan musiikkitervehdyksestä vastasi Korkalovaaran koulun oppilaat opettaja Kimmo Maunuvaaran johdolla.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Matti Sippola

Opettajapäivillä
20-vuotisjuhlavuosi
E

telä-Pohjanmaan opettajien koulutus- ja kulttuuripäivä juhlii ensi vuonna 20-vuotista taivaltaan.
Jo 1980-luvulta lähtien järjestetyt Etelä-Pohjanmaan
Luokanopettajapäivät sekä Aineopettajapäivät laajentuivat vuonna 1994 Etelä-Pohjanmaan opettajapäiviksi aineopettajien, luokanopettajien ja EteläPohjanmaan kesäyliopiston yhdistettyä voimansa.
Myöhemmin järjestelyihin tulivat mukaan myös OAJ
Etelä-Pohjanmaan piiri (nyk. OAJ Pohjanmaa) sekä
Pohjanmaan erityiskasvatus. Opettajapäiviä on yhtä
poikkeusta lukuun ottamatta vietetty tammikuussa.
Ensi vuoden opettajapäiviä vietetään lauantaina
19.1.2013 teemalla ”Opettaja, oppilas, huoltaja –
kuka kuuntelee ketä?”. Koulutuspäivä käynnistyy naiskuoro
Sorjan sävelin ja kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen avauspuheenvuorolla, jonka jälkeen
lastenpsykiatrian erikoislääkäri,
LT Jari Sinkkonen luennoi mm.
lapsen levottomuudesta sekä
kiintymyssuhteista. Iltapäivällä
OAJ Pohjanmaan puheenvuoron
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jälkeen on vuorossa paneeli, jossa keskitytään päivän
teemaan alueasiamies Seppo Heinosen johdolla. Paneelissa keskustelevat Jari Sinkkosen lisäksi Suomen
vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, OAJ:n kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, erityisopettaja emeritus Jarmo Lintala sekä nuorisotyön
lehtori Jaakko Mäkinen. Päivän päätteeksi kulttuuriosiossa naurattaa seinäjokelaislähtöinen stand up
-koomikko Niko Kivelä.
Tervetuloa mukaan ensi vuoden opettajapäiville! Ilmoittautumiset toivomme perjantaihin
14.12. mennessä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistoon
kesayo@epky.fi tai p. 050 431 7072.
Teksti: Marjaana Rasku

Kesäkurssilla Islannissa
Tämän artikkelin kirjoittajat osallistuivat NLS:n
(Pohjoismaiden opettaja-ammattijärjestöjen kattoorganisaatio) kesäkurssille Islannin Selfossissa 25.–
30.6.2012.
Kurssin teemana oli ”Ammattitaitoiset opettajat
takaavat laadukkaan koulun”. Aihe on ollut esillä yleisesti kaikissa Pohjoismaissa. Koulun laatua koskevissa
keskusteluissa myös opettajien ammattijärjestöt haluavat olla vahvasti mukana.
Osallistujia kursilla oli noin 150. Kurssilaisia oli
Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista. Suomea edusti kolmisenkymmentä
ammattijärjestöjäsentä eri puolelta Suomea käsittävä
delegaatio.
Jokainen kurssipäivä aloitettiin teoreettisella osuudella, minkä jälkeen oli ryhmäkeskusteluja ja lopuksi
vielä yhteinen raportointi. Kurssiviikon aluksi Sigurjøn Myrdal Islannin opetus- ja kulttuuriministeriöstä
kertoi Islannin koulutusjärjestelmästä ja uudesta opetussuunnitelmasta. Professori Hafdis Ingvarsdottir
Islannin yliopistosta luennoi aiheesta ”Tulevaisuuden
koulu riippuu tulevaisuuden opetuksesta”. Vaasalainen Sven-Erik Hansén loi katsauksen pohjoismaiseen
opettajakoulutukseen. Tukholman yliopiston dosentti Ulf Fredrikson piti mielenkiintoisen alustuksen aiheesta ”Mitä on laatu koulutuksessa?”.
Yhteispohjoismaisissa ryhmäkeskusteluissa tuli
esille todella mielenkiintoisia ajatuksia, ideoita ja
kysymyksiä. Paljon on erilaista, mutta paljon on
myös yhteistä. Tuntui siltä, että me pohjoismaalaiset
kuulumme läheisesti yhteen ja yhteistyötä voisimme
tehdä vielä enemmänkin! Kurssin teemaan liittyen
keskusteluissa todettiin esimerkiksi seuraavaa: ”Laatu
maksaa, mutta raha ei automaattisesti nosta opetuksen
laatua”. ”Pienet opetusryhmät on nähty yhtenä laatukriteerinä”.
PISA 2009-tutkimus osoitti, että opettajien korkeammat palkat nostavat opetuksen laatua enemmän
kuin pienet ryhmäkoot. Eli kannattaako maiden panostaa pieniin ryhmiin, jos opettajanpöydän takana
seisoo motivaatiota vailla oleva opettaja? Panostetaan
siis hyvään opettajakoulutukseen ja opettajien asianmukaisiin palkkoihin ja työoloihin.
Totesimme yhteisesti, että Suomessa on monessa
suhteessa asiat hyvin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Erona muihin Pohjoismaihin tuntui mm. olevan
se, että opettajan ammatti nähdään Suomessa houkuttelevana ja yhteiskunnan luottamus opettajiin on
edelleen vahvalla pohjalla. Muissa Pohjoismaissa kiin-

nostus opettajakoulutukseen on vähäistä, joka näkyyvuorostaan heikkenevänä laatuna.
Kaikissa Pohjoismaissa opettajien todettiin kokevan stressiä työssään. Tämä on yhtenä syynä siihen,
että opettajat hakeutuvat muihin ammatteihin. Meille ajatus jättää opettajan ammatti tuntui erittäin kaukaiselta viihtyessämme vallan mainiosti Islannin kauniissa satumaisemissa. Kurssin aikana retkiä tehtiin
mm. Thorsmørkiin, Blue Lagooniin, Reykjavikiin ja
Västmannöarnan saariryhmälle. Pohjoismaisessa seurassa oli helppo viihtyä!
Pia Lind-Eklund & Pernilla Nylund
Keskuskoulu, Vaasa/kielikylpy
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Koulutussyksy
tarjoaa runsasta satoa!
OAJ

Pohjanmaan koulutussyksyn
sato on runsas. Saimme edellisellä satokaudella esimakua opettajien
oikeuksista ja vastuista Markku Poutalan
kertomana. Esitys herätti suurta kiinnostusta ja syksyn 2012 aikana koulutus on
saamassa jatkoa kolmen kohdennetun
koulutuksen muodossa. Perusajatuksena on ollut lähestyä aihetta kouluasteittain käytännön esimerkein höystettynä.
Markku Poutalan ammattitaito ja pitkä
kokemus OAJ:n lakimiehenä antaa varmasti sellaiset lähtökohdat, että jokaisen opettajan
poimittavaksi jää monta marjaa käytännössä maisteltavaksi.
Alueyhdistys haluaa toimia myös oman alueensa paikallisyhdistysten tukena. Syksyn aikana Outi
Pyykkö ja Seppo Heinonen ovat herätelleet paikallisyhdistyksiä sekä pyrkineet saamaan aikaan keskustelua paikallisyhdistysten merkityksestä paikallisena
edunvalvojana. Eri alueille kootut tilaisuudet ovat
tuoneet asian lähelle ja koulutuksissa onkin ollut hyvä
joukko kehittämishaluisia paikallisyhdistysaktiiveja.
Tämän kierroksen tavoitteena oli tuoda esille OAJ:n
paikallisyhdistyksille antamaa tehtävää sekä kirkastaa
paikallisyhdistyksen toiminnan painopistealueita.
Ensimmäisen kierroksen ryhmätöiden tuotokset antavat jo nyt satoaan kertomalla toisten paikallisyhdistysten hyvistä käytänteistä ja erilaisista ratkaisumalleista. Niistä kannattaa ottaa parhaat päältä! Tällekin
koulutussarjalle on tarkoitus ensi vuonna saada jatkoa
siten, että katsottaisiin yhdistyksestä käsin miten yhdistykselle kuuluvia tehtäviä sitten yhdistysten tasolla
voitaisiin toteuttaa ja toimintaa suunnata enemmän
ammattimaiseen edunvalvonnan suuntaan.
Eläkeasiat ovat myös herättäneet kiinnostusta ja
eläkekoulutuksia on etsitty monelta taholta.. Kevan
organisaatiomuutos on kuitenkin vienyt oman aikansa, mutta nyt sekin sato on kypsynyt kolmeen eläkekoulutustilaisuuteen ; kahteen Seinäjoella ja yhteen
Vaasassa. Hyvin opettajakunta on löytänytkin Kevan
sivujen kautta ilmoittautumiset, sillä ensimmäisen
eläkekoulutuksen sanko täyttyi nopeasti kypsemmistä eläketiedonnälkäisistä. Onneksi Keva järjesti
saman tein uuden tilaisuuden Seinäjoella. Kannattaa
tulla mukaan, jos eläkeasiat kiinnostavat. Opettajille
on tarkoitus järjestää, OAJ:n ja Kevan yhteistyössä
keväällä 2013, vielä nimenomaan opettajien eläkeasioihin keskittyvä koulutus. Sinne kaikki sitten uusinta
tietoa poimimaan!
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Koulutuksen pitäisi olla hieman aikaansa edellä koko ajan ja haistella tulevia tuulia. Samalla pitäisi elää tässä hetkessä ja tuoda apua erilaisiin haasteisiin.
Koulutuksen vaatimukset ovat suuret!
Alueelliseen koulutuksen kehittämiseen
satsataan myös valtakunnallisesti kouluttamalla koulutussihteereitä. Minulla on
siis kouluttautumisen paikka. Alueyhdistys tarjoaa sinullekin lähellä monenlaista koulutusta ja parhaiten niistä hyötyy
tulemalla mukaan. Koulutuksen satoa
ei tuoda sinulle kotiin, vaan sinun tulee ottaa sanko
omaan käteesi ja lähteä mukavaan joukkoon poimimaan. Joskus käy kuten minulle puolukassa; löysinkin elämäni ensimmäiset kanttarellit. Yksi koulutusten lisäanteja onkin se, että tutustuu toisiin opettajiin
ja kerää itselleen pahan päivän varalta sienirihmaston,
joka auttaa kasvamaan erilaisten tilanteiden osaavaksi
toimijaksi.
Muista siis tutustua nettisivuillamme olevaan
koulutuskalenteriin. Siitä löydät nopeasti tarjolla olevan koulutuksen. Voit nähdä ennakkotietoja esim.
työhyvinvoinnista kertovan Marja-Liisa Mankan luennosta, tulevasta Järjestöstartista, Liikettä keholle 2
koulutuksesta ja monista muista OAJ Pohjanmaan
järjestämistä koulutuksista. Koulutustiimi ottaa mielellään vastaan koulutusvinkkejä ja -toiveita osoitteessa: tuula.alantela@gmail.com. Tule mukaan poimimaan!
Tuula Ala-Lantela, koulutussihteeri

Koulutuskalenteria vuodelle 2013

* Järjestöstartti 15.–16.2. Lappajärvellä
Liikettä keholle -liikuntapainotteinen kurssi
* 8.–9.3.
Kuortaneella
Alueelliset lm:ten yhteistoiminnalliset päivät
* 11.–12.3.
Vaasassa
Opettavan henkilöstön oikeudet ja vastuut
* 14.3.
Vaasassa; yliopisto ja amk
Opettavan
henkilöstön oikeudet ja vastuut
*
19.3. Härmässä; ammatilliset opettajat
Yleisöluento työhyvinvoinnista 20.3. Seinä* joella
* Alueellinen YT-kurssi 7.–8.11. Jyväskylässä

Ajankohtaista
ammatilliselta puolelta
P

ohjanmaan alueen ammatilliset opettajat ovat
viime kuukausina saaneet ensikokemukset maan
hallituksen linjaamista säästötoimista. Nämä hallitusohjelman säästötoimenpiteet ovat käynnistäneet
YT-neuvotteluja ja ensimmäiset irtisanomiset ovat
”totisinta” totta.
Säästötoimia perustellaan mm. pienenevillä ikäluokilla ja erilaisilla koulutusalojen uusilla linjaustarpeilla. Täysin on unohdettu se tosiasia, että ikäluokat
alkavat kasvaa jo 2-3 vuoden jälkeen. Taide-, kulttuuri-, media- ja konservointialat ovat olleet tarkastelun
alla ja säästötoimet tulevat kohdistumaan, muita aloja
voimakkaammin, näihin koulutuksiin.
Säästötoimissa on siis runsaasti ristiriitaisia ajatuksia herättäviä elementtejä. Perinteisesti taantuman
aikana koulutus ammattiin ja uuteen ammattiin ovat
taanneet työmarkkinoiden toimivuuden. Suomen
kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla taataan
riittävällä osaamisella. Nyt tähän osaamisen rakentumiseen on aiheutumassa vakavia riskejä ja haasteita.
Julkisuudessa on esitelty useampia tutkimuksia,
jossa tulevaisuuden osaajilla yksi tärkeä ominaisuus
olisi luovuus. Toinen tärkeä havainto näistä tutkimuksista osoittaa, että ammatillinen osaaminen tulisi
olla entistä monipuolisempaa.
Hallitusohjelmasta poimittu, ”maailman osaavin
kansa”, on hämmästyttänyt monet.

Rapautuuko Suomen tulevaisuus näiden leikkausten myötä, jää nähtäväksi.
OAJ:n jäsenyys, sen ammatillisissa alayhdistyksissä, on nyt enemmän kuin tärkeää.
OAJ:n tarjoamat monet tukitoimet muutostilanteissa tulisi meidän kaikkien huomioida ja viedä jäsenyyden viestiä omissa yksiköissämme eteenpäin.
Tilanteissa, joissa koulutuksen taustaorganisaatio
muuttuu, eläkeasiat tulee tarkastella erityisen huolellisesti ja käännyttävä asiantuntijoiden puoleen luottamusmiesten kautta.
Taannoin sovittu raamisopimus on osoittautunut
tähän mennessä hyväksi. 1.8.2012 sopimuksen sisältämät työaikakokeilut ovat nyt mahdollisia ja niihin
toivon positiivista ja aitoa yhteistyöhalua. Kyse on
pitkästä prosessista, jolla tavoittelemme opetustyömme entistä parempaa suunnittelua ja kaiken työmme
näkyväksi tekemistä.
Toivon OAJ Pohjanmaan järjestämään toimintaan ja tapahtumiin entistä enemmän aktiiveja mukaan. Meitä on ensivuonna huomattavasti enempi,
kun Keski-Pohjanmaan aktiivit liittyvät joukkoomme.
Amtti Ylinen
OAO-jaoston puheenjohtaja

Antti Ylinen OAJ Pohjanmaan ylimääräisessä kokouksessa 2.10. Vaasassa.
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Suupohjan ammatti-instituutti
Kauhajoella toimiva Suupohjan ammatti-instituutti (SAI) on kolmen oppilaitoksen
kokonaisuus, johon kuuluvat ammattioppilaitos, kauppaoppilaitos ja maatalousoppilaitos. Lisäksi ammatti-instituutissa toimii monipuolinen aikuiskoulutusosasto, joka
huolehtii oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista aikuiskoulutuksista. Oppilaitoksessa
on noin 700 opiskelijaa ja parisataa aikuisopiskelijaa.
Opiskelijamme tulevat enimmäkseen Suupohjan koulutuskuntayhtymän kahdeksan jäsenkunnan alueelta.
Kunnat ovat:
• Teuva, jossa on Suomen suurin keihäs;
• Närpiö, joka on Suomen suurin tomaatin tuottaja
• Kauhajoki, joka on ainoa Helsingin ulkopuolinen kunta, jossa eduskunta on kokoontunut
• Kristiinankaupunki, joka ensimmäisenä Suomessa on valittu Cittaslow-kaupungiksi, ja jota myös Pohjolan helmeksi kutsutaan
• Kaskinen, joka on väkiluvultaan Suomen pienin kaupunki
• Kurikka, jossa väkilukuun suhteutettuna on eniten Mensan jäseniä maailmassa
• Karijoki, jonka Susiluola on Pohjois-Euroopan vanhin tunnettu asuinpaikka
• Isojoki, jossa vuonna 1953 tapahtui eräs kuuluisimmista vielä selvittämättömistä henkirikoksista.
Oppilaitos on siis maaseudun
ympäröimä ja melko pieni, kun
sitä vertaa kaupunkien ja suurten
asutuskeskusten mammutteihin.
Kaikista äskeisistä mainesanoista
huolimatta eivät kunnatkaan kovin
varoissaan ole.
Opetus on käytännönläheistä,
tilaustöitä tehdään paljon. Maatalousoppilaitoksessa hoidetaan eläimiä, ja siellä ajellaan traktoreilla.
Rakennuspuolella opiskelijat rakentavat omakotitaloja, pari suurempaa rivitalotyömaata on myös
ollut. Sähkön opiskelijat tekevät
taloihin sähköasennustyöt. Samaan käytännönläheisyyteen pyritään muillakin aloilla. Kerran eräs
poikaluokka kysyi, että voivatko he
mennä mun tunnilta parranajoon
harjoittelumalleiksi. Sanoin, että
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Maatalousala

oikein se passaa. Tytöt ovat juuri harjoitelleet ilmapalloon. Eipä
löytynyt pojilta enää rohkeutta.
Monenmoista turvallisuuskorttia
opiskelijoiltakin vaaditaan noissa
töissä. Pitää korteilla voida näyttää,
että hallitsee työturvallisuuden, tulityöt, ensiavun sekä sähköpuolella
vielä sähköturvallisuusasiat, ja nyt
rakennuksilla vaaditaan kuvallinen
ID-korttikin. Aivan tulee noita
kortteja luetellessa mieleen Veikko
Lavin Tukilisä-jenkka.

Rakennusalan opiskelijoiden valmistama talo

Autoalan harjoitustyö

Jos ammatillisen koulutuksen tilannetta ja tulevaisuutta Kauhajoella
tarkastellaan pelkästään instituution
kannalta, niin kaikenlaisia uhkia olemassaololle ja jatkuvuudelle on olemassa. Pienen oppilaitoksen ongelma
nykymenossa on sen pienuus. Varat
saadaan pääasiassa valtionosuutena
n. 10300 euroa opiskelijaa kohti sekä
jonkin verran asiakastöistä. Oppilaitokselle jaetaan myös tehokkuuspisteitä tiettyjen kriteerien mukaan. Näitä
ovat esimerkiksi henkilökunnan koulutuspäivät, opiskelijoiden työllistyminen ynnä muuta senkaltaista, johon
ei voi edes itse vaikuttaa. Tehokkuudesta sitten joko saa lisärahaa parisataatuhatta euroa, tai ei saa ollenkaan.
Laitehankinnoissa pieni koulu on isoa
epäedullisemmassa asemassa, koska
molempien on ylläpidettävä jokseenkin samanlaista laitekantaa.
Suuruuden ihannointi näyttää olevan iso haaste pienen oppilaitoksen
itsenäisyydelle. Ammattioppilaitoksen
olemassaololle vaaditaan nyt vähintään
50000 asukkaan väestöpohjaa, mikä
meidän oppilaitoksen osalta kuntayhtymän kautta täyttyy. Mitä tuo sitten
tullessaan kuntarakenteen muuttuminen kuntia yhdistämällä, kun poliittinen ilmapiiri ja kvartaalitalouden
kyllästämä markkinahenkisyys edellyttävät yhä suurempia kuntia ja yhä
mammuttimaisempia oppilaitoksia?
Tuskin löytyy ketään, joka edes muutaman vuoden päähän varmuudella
voisi tulevaisuuden ennustaa.
Kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan näyttää kuitenkin lisääntyneen. Lienee aidosti ymmärretty,
että ammattioppilaitoksestakin pääsee
leivän syrjään hyvin kiinni. Toisaalta
tulevien toisen asteen opiskelijoiden
kokonaismäärä on vähenemässä, koska vanhemmat eivät ole katsoneet tarpeelliseksi hankkia enempää kakaroita.
Aikoinaan SAI oli pienuudestaan
huolimatta menestynein oppilaitos
henkilökunnan SAKU:n kesäkisoissa
samoin kuin talvikisoissa. Varsinkin
hiihtoa ja lentopalloa harjoiteltiin kovaa. On pidetty jopa korkeanpaikanleirejä. Suurella joukolla lähdettiin kisaamaan, mutta nyt ajat ovat muuttuneet.
Muutama vanhempi karpaasi(tar) on
vielä iskussa. Nuorempia ei enää kiinnosta, EVVK. Oi aikoja, oi tapoja.
Kaarlo Eno
Lehtori
Sähköosasto

Audiovisuaalisen alan opiskelijat harjoittelevat
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Raija Berglundista
Vuoden opettaja 2012 Vaasassa
O

AJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen hallitus on valinnut vuoden opettajaksi filosofian tohtori
Raija Berglundin. Berglund työskentelee Vaasan yliopistossa ruotsin
kielen yliopistonlehtorina. Berglund
otti tunnustuksen vastaan OAJ:n on
the Road -tapahtumassa 26.9.2012
Vaasan torilla. Kunniakirjan hänelle ojensi OAJ:n puheenjohtaja Olli
Luukkainen.

Kokemusta eri kouluasteilta
Berglundilla on laaja ja monipuolinen opetuskokemus eri kouluasteilta. Hän aloitti opettajan uransa vuonna 1973 Onkilahden yhteiskoulussa, jossa hän opetti suomen kieltä. Onkilahden
yhteiskoulun jälkeen hän ehti opettaa Vaasan yhteislyseossa, Oulaisten kauppaoppilaitoksessa, Isonkyrön
peruskoulun yläasteella, Vaasan työväenopistossa,
Vaasan ammatillisessa kurssikeskuksessa ja Vaasan
ruotsinkielisessä sairaanhoito-oppilaitoksessa. Vuonna 1980 hän aloitti Vaasan korkeakoulussa ruotsin
kielen lehtorina. Kesäisin Berglund opetti Vaasan kesäyliopistossa. Hän on suorittanut kasvatustieteen ja
aikuiskasvatuksen opintoja ja opetusharjoittelun
Liikemiesten kauppaoppilaitoksessa.

Opetusta

yhteistyössä (HKKK:n nyk. Aaltoyliopiston) ruotsin kielen lehtorin
Berit Peltosen kanssa. Berglund ja
Peltonen pitivät kurssia yhteensä
kymmenen vuotta.
Opiskelijapalautteen mukaan
Berglund on vaativa ja jämpti opettaja. Samalla hän on kuitenkin kärsivällinen ja joustava. Hän kantaa
huolta opiskelijoidensa oppimisesta.

Tutkimusta
Uransa aikana Berglund on julkaissut lukuisia artikkeleita ammattikielen opettamisen ja kaksikielisyyden aloilta ja ansioitunut myös
tutkijana. Hän väitteli tohtoriksi
vuonna 2008 ruotsin kielen alalta. Väitöstutkimuksessaan (Ett barns interaktion på två språk - En studie
i språkval och kodväxling) hän tarkasteli lapsen kielenvalintaa ja koodinvaihtoa kaksikielisessä vuorovaikutuksessa. Tästä väitöskirjasta hänelle myönnettiin
vuonna 2009 Åbo akademi -palkinto.

Ammattiyhdistystoimintaa
Berglund on aktiivinen myös yhdistystoiminnassa, mistä osoituksena
hänelle on myönnetty OAJ:n pronssinen
ansiomerkki. Hän on
toiminut
aktiivisesti
Vaasan yliopistolehtoreissa erilaisissa tehtävissä, mm. useita vuosia
hallituksen jäsenenä ja
rahastonhoitajana sekä
yhdeksän vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä Berglund on OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen
YLL-jaoston puheenjohtaja. Lisäksi hän ajaa
Vaasan yliopistolehtorien jäsenten etuja erilaisissa työryhmissä, kuten
arviointiryhmässä.

Berglund on innostava opettaja, joka näkee
vaivaa kurssiensa toteutuksen eteen. Hän soveltaa yliopisto-opetukseen
kielikylpymenetelmää ja
tutustuttaa opiskelijansa ruotsin kieleen mm.
käymällä heidän kanssaan
ruotsinkielisessä teatterissa, vierailemalla erilaisissa
organisaatioissa, yrityksissä, pankeissa ja museoissa. Hän on toteuttanut
myös opetusprojekteja,
kuten kurssin Företagssvenska med moderna
Teksti ja kuvat:
medier
ammattikielen Vuoden opettaja -kiertopalkinnon Berglundille luovutti Suvi Isohella
verkko-opetuksen alalta vuoden 2010 opettaja Benita Kavander
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Paikallista yliopistonlehtorien
yhteistyötä Vaasassa
Teksti ja kuva: Suvi Isohella

Vaasalaisten yliopistonlehtorien edustajat tapasivat elokuun lopussa ja keskustelivat paikallisesta yhteistyöstä OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen suuntaan. Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikön opettajat saavat mm. jatkossa tietoa alueyhdistyksen ja YLL-jaoston järjestämistä
erilaisista yliopisto-opettajia koskevista tapahtumista.

YLL-jaoston puheenjohtaja Raija Berglund ja Vaasan yliopistolehtorien sihteeri Sirpa Sipola ojensivat OAJ-reput
yhteistyön merkiksi. Reput vastaanottivat Lektorsföreningen vid Svenska handelshögskolanin puheenjohtaja Marit
Nilsson-Väre ja sihteeri Marina Bergström (oikealla).
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Varhaiskasvatuksen Edu-info
Kurikassa 3.10.2012
Teksti ja kuvat Mari Rinta-Nikkola

Kurikkaan kokoontui kolmisenkymmentä lastentarhanopettajaa Jalasjärveltä, Kurikasta, Kauhajoelta, Ilmajoelta, Karijoelta ja Kristiinankaupungista.
Mukaan oli lähtenyt myös pääluottamusmiehiä kuuntelemaan alueasiamies Seppo Heinosen tiivistä pakettia varhaiskasvatuksen palkkausjärjestelmästä sekä työaikaan liittyvistä erityiskysymyksistä.
Seppo Heinonen sai mukavasti aikaan keskustelua ja mietteitä, joita varmasti jatkettiin vielä
työpaikoillakin.
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Pohjanmaan erityiskasvatus ry
40 vuotta
Teksti ja kuvat: Sanna Alarautalahti

Pohjalaiset erityiskasvattajat juhlivat 40-vuotista yhdistystään Kauhavalla kesäisenä iltana
5.6.2012 ravintola Pinkki Alvarissa. Hallituksen juhlatoimikunta oli suunnitellut vaivaa säästämättä hienot raamit juhlalle, josta mukana olleet yhdistyksen jäsenet ja kutsuvieraat tekivät
unohtumattoman.

Sel. ry:n puheenjohtaja Päivi Juntti ennätti myös paikalle onnittelemaan kypsään ikään ehtinyttä yhdistystä.
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Emerituserityisopettaja Jarmo Lintala summasi puheessaan erityisopetuksen historiaa peilaten sitä nykyisiin ja
tuleviin näkymiin. Erityisopettaja Markku Kallio Vaasasta (taustalla) ilahdutti juhlaväkeä muistoillaan yhdistyksen toiminnasta.

Nykyinen puheenjohtaja Taina Huhtala (oikealla) muisti juhlassa yhdistyksen kunniapuheenjohtajia ja muita ansioituneita. Kuvassa Eevaliisa Mäki (ansiomerkki), Maire Hämeenniemi (kunniapj), Marja Stara (ansiomerkki), Arja
Myllymäki (kunniapj) ja Kaija Brocke (kunniapj) .

Yleisöä naurattivat paikalliset viihdyttäjät.

Pikkuusen erityynen hallitus. Pohjanmaan erityiskasvatus ry myy juhlavuoden kunniaksi painettua t-paitaa hintaan
20 euroa (+ toimituskulut). Tiedustelut Sari Hauta-aholle, sari.hauta-aho@kokkola.fi
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OAJ on the Road
Vaasassa 26.9.2012
Kuvat ja tekstit: Lasse Mansikka-aho

Hippi Hovin tentissä vasemmalta kirjailija Marko Hautala, viraston johtaja Harry Swanljung, OAJ:n puh.joht. Olli
Luukkainen, Vaasan kaupunginhall. pj. Raija Kujanpää ja E-P rehtoriyhdistyksen pj. Merja-Helena Kärkkäinen.

FSL:n puheenjohtaja Dan Johansson (oik.) ja lehtori,
yhteistoimintakoordinaattori Tomas Brännkärr (vas.)
olivat myös toimittaja Hippi Hovin haastateltavina.
Dan Johansson käytti puheenvuoron myös iltatilaisuudessa.
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Tapahtuman järjestelyistä päävastuun kantoi OAJ:n
Vaasan paikallisyhdistyksen pj. Jarmo Juupaluoma. Juupaluoman vieressä OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttajaksi
valittu emeritusprofessori Kari Uusikylä.

Tulevaisuusguru Ilkka Halava oli hotelli Tropiclandiassa järjestelyn iltatilaisuuden pääpuhuja.

OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Ari Rousu kertoi iltatilaisuuden osallistujille laajentuvan alueyhdistyksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkakuvista.

Rantasipi-sali täyttyi koulutuksen tulevaisuudesta kiinnostuneista kuulijoista.
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OAJ Pohjanmaan hallitus
17.9. Alajärvellä
Kuvat: Lasse Mansikka-aho
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Jäsenyhdistysten
PUHEENJOHTAJAT
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Kyllikki Kangas, kyllikki.kangas(at)toysa.fi

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

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

Ilmajoki
Maria Palmu, maria.palmu(at)ilmajoki.fi
Isojoki
Jouni Inget, jouni.inget(at)isojoki.fi
Isokyrö
Susanna Pietikäinen, susanna.pietikainen(at)isokyro.fi
Jalasjärvi
Paula Kotirinta, paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi
Karijoki
Ritva Karesola, ritva.karesola(at)karijoki.fi

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

Kaskinen
Matti Myllylä, matti.myllyla(at)kaskinen.fi
Kauhajoki
Soili Arola, soili.arola(at)kauhajoki.fi
Kauhava
Eero Paavola, eero.paavola(at)kauhava.fi
Kristiinankaupunki
Marina Grindgärds, marina.grindgards(at)krs.fi
Kuortane
Jussi Taittonen, jussi.taittonen(at)edu.kuortane.fi
Kurikka
Minna Marttila, minna.marttila(at)kurikka.fi
Laihia
Arto Knuutti, arto.knuutti(at)laihia.fi
Lappajärvi
Tuula Ala-Lantela, tuula.alantela(at)gmail.com
Lapua
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Seinäjoki
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Seinäjoen kaupungin opetusala
Päivi Nikkarikoski, paivi.nikkarikoski(at)edu.seinajoki.fi
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Kyösti Pihlajamäki, kyosti.pihlajamaki(at)soini.fi

Kutsu
vieras
alueyhdistyksestä!
Paikallisyhdistykset voivat kutsua OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen toimihenkilöt, hallituksen jäsenet tai puheenjohtajan alustamaan
eri aiheista kokouksiinsa.
Alueyhdistyksen hallitus on myös päättänyt,
että kun paikallisyhdistys kutsuu alustajan,
maksaa alueyhdistys pullakahvit kuulijoille.
Tartu tilaisuuteen!
Katso alueyhdistyksen toimihenkilöiden ja
hallituksen jäsenten yhteystiedot alueyhdistyksen nettisivuilta www.oajpohjanmaa.fi tai toisaalta tästä lehdestä.
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Seppo Heinonen
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