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yömarkkinajärjestöt
osoittivat
suurta joustavuutta ja vastuullisuutta sopimalla erittäin maltillisesta
työllisyys- ja kasvusopimuksesta syyskuun alkupuolella. Sopimusratkaisua
oli pohjustettu korkean tason Heureka-seminaarissa, johon osallistuivat
eduskuntapuolueiden puheenjohtajat,
puolueiden nuorisojärjestöjen edustajat, keskeisimmät työmarkkinajohtajat sekä taloustutkijat, jotka yhdessä
rakensivat kuvaa Suomen tilasta. Myös itselläni
oli tilaisuus olla paikalla ja vaikuttaa seminaarin
linjauksiin. Pian tapaamisen jälkeen maan hallitus sai puserrettua oman rakennepoliittisen ohjelmansa, jonka tarkoituksena on vahvistaa kasvuedellytyksiä ja kuroa umpeen julkisen talouden
kestävyysvajetta.
Työllisyys- ja kasvusopimuksen synty on tätä
kirjoitettaessa kuitenkin yhä epävarmaa, koska
vasta sen pohjalta hyväksyttyjen neuvottelutulosten kattavuus ratkaisee, tuleeko sopimus voimaan
ja tukeeko hallitus sitä omilla toimenpiteillään.
Sopimusneuvottelut jatkuvat tiiviinä. Esimerkiksi kunta-alan pöydässä keskustellaan parhaillaan
tekstikysymyksistä.
Sopimukselta raivattiin yksi tärkeä este pois,
kun keskusjärjestöt tarkensivat, mitä ensimmäisen sopimusvuoden 20 euron yleiskorotus tarkoittaa. Osapuolet täsmensivät, että korotus heijastuu
myös lisiin ja muihin palkanosiin. Jos lopullinen
sopimus syntyy, kuntasektorin palkkoja tarkistettaisiin 2014 heinäkuussa 20 eurolla/kk. Toisen
sopimusvuoden korotus toteutuisi heinäkuussa
2015, ja sen kustannusvaikutus olisi 0,4 %. Yksityisissä oppilaitoksissa, valtiolla ja yliopistoissa
korotukset tulevat voimaan kuukautta myöhemmin, mikä johtuu siitä, että sopimuskausi alkaa
näillä sopimusaloilla kuukautta myöhemmin.
Kesäkuussa 2015 työmarkkinakeskusjärjestöt
tarkastelevat, onko edellytyksiä jatkaa sopimuksia
kolmannella vuodella. Sopimus voidaan tällöin
myös irtisanoa.
Laajalla sopimusratkaisulla tavoitellaan talouden kääntämistä kasvu-uralle. Palkansaajan
näkökulmasta korotustaso on todella matala. Rat-

rbetsmarknadsorganisationerna
visade ansvar och stor flexibilitet
när de i början på september avtalade
om ett väldigt måttfullt sysselsättnings- och tillväxtavtal. Avtalslösningen hade underbyggts vid Heurekaseminariet i augusti där partiordföranden, representanter för partiernas ungdomsorganisationer, centrala
arbetsmarknadsledare samt ekonomiska forskare samlades i syfte att föra
Finland framåt. Även jag hade möjlighet att delta
och påverka de linjedragningar som gjordes. Kort
efter seminariet kom regeringen med sitt strukturpolitiska program i syfte att stärka tillväxtförutsättningarna och att minska hållbarhetsgapet
inom den offentliga sektorn.
I skrivande stund är det ännu oklart om sysselsättnings- och tillväxtavtalet blir av. Det klarnar
först när man vet avtalets täckning, vilket också
är avgörande för genomförandet av regeringens
stödåtgärder. Avtalsförhandlingarna fortsätter
intensivt och exempelvis inom den kommunala
sektorn förhandlar man som bäst om textfrågor.
Man kom ett steg närmare en avtalslösning
när centralorganisationerna preciserade vad första avtalsårets allmänna förhöjning på 20 euro
innebär. Parterna enades om att förhöjningen avspeglas på tillägg och andra lönedelar. Om slutligt
avtal nås justeras kommunsektorns löner med 20
euro i månaden från juli 2014. Förhöjningen det
andra avtalsåret förverkligas i juli 2015 med en
kostnadseffekt på 0,4 procent. I privata läroanstalter, inom staten och vid universiteten träder
förhöjningarna i kraft en månad senare eftersom
avtalsperioden börjar en månad senare inom dessa
avtalsområden.
I juni 2015 tar de centrala arbetsmarknadsorganisationerna ställning till om det finns förutsättningar att fortsätta avtalen ett tredje år. Avtalen kan även sägas upp vid samma tidpunkt.
Med en omfattande avtalslösning eftersträvas
en förbättring i den ekonomiska situationen. Ur
löntagarens synvinkel är förhöjningsnivån verkligen låg. Men nu är syftet att i första hand förbättra
sysselsättningen och att sätta stopp för den ökan3

kaisun tarkoituksena tosin onkin nyt ensisijaisesti parantaa työllisyyttä. Työttömyyden kasvu on
saatava kuriin. Ennusmerkit eivät tosin ole valoisat, koska monet suuret työnantajat ja nyt myös
kunnat ovat ilmoittaneet viime viikkoina henkilöstön vähentämisaikeistaan. Suomen talous on
joka tapauksessa niin hyytyneessä tilassa, että kasvuedellytyksiä on luotava yhteisin ponnistuksin ja
työllistämisen kuluja hilliten. Tarvitsemme lisää
investointeja ja uusia pitkälle jalostettuja tuotteita
ja palveluja, joilla maamme voisi menestyä myös
vientimarkkinoilla.
Sopimuksen palkankorotustaso ei täysin turvaa palkansaajan ostovoimaa, mutta hallituksen
lupaamat tuloveroasteikkojen inflaatiotarkistukset helpottavat osaltaan tilannetta. Myös eläkemaksuissa saavutettiin sovinto, joka takaa osaltaan eläketasoa myös tuleville sukupolville. Muista eläkeratkaisuista neuvotellaan ensi vuonna.
Syyskuun lopulla onnistuttiin sopimaan kunta-alan neuvottelujärjestelmää vuosikausia hiertänyt kysymys hoitohenkilökunnan asemasta. Kuntatyönantajat, työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ja Tehy pääsivät yhteisymmärrykseen
kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän
uudistamisesta. Nämä neuvottelut käytiin valtakunnansovittelijan johdolla. Tehy ja SuPer perustavat uuden, yhteisen pääsopijajärjestön, ja Tehy
tulee mukaan neuvottelupöytään sekä valtakunnan että paikallistasolla. KVTES-alueelle perustetaan työryhmä käsittelemään hoitohenkilöstön
erityiskysymyksiä.
Samassa yhteydessä OAJ onnistui edistämään
tuntuvasti lastentarhanopettajien asemaa, sillä
myös kunta-alan varhaiskasvatusalueelle perustetaan oma erityisryhmä. Ratkaisu on merkittävä varhaiskasvattajien palvelussuhteen ehtojen ja
koko varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.
Sopimusalakohtaisille neuvotteluille on annettu aikaa 25.10. asti. OAJ:n ja neuvottelujärjestö Jukon hallitukset ovat koolla edellisenä päivänä
ottamassa omalta osaltaan kantaa mahdollisiin
neuvottelutuloksiin.
Työ opettajien aseman puolustamiseksi jatkuu, eikä ainakaan helpotu lähiaikoina, vaikka
uudet sopimukset tulisivat voimaan. Kuntatalous
on syvissä vaikeuksissa ja valtio aikookin hurjasti, yli miljardilla eurolla, karsia kuntien tehtäviä.
On muistettava, että taloudellisen kasvun alkaessa vaikutus näkyy vasta kahden vuoden viiveellä
kuntataloudessa. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat
kunnan ydinpalveluja, joiden laatu ja saatavuus
on turvattava kaikissa olosuhteissa.
Hyvää syksyä Pohjanmaan opettajille toivottaen!

de arbetslösheten. Läget ser dock en aning dystert
ut eftersom många stora arbetsgivare och nu även
kommuner har meddelat om sina planer på personalnedskärningar. Finlands ekonomi stampar på
stället och vi får alla tillsammans arbeta för bättre
tillväxtförutsättningar. Vi behöver investeringar
samt långt förädlade produkter och tjänster som
ger Finland framgång på exportmarknaden.
Avtalets löneförhöjningsnivå tryggar inte
helt löntagarnas köpkraft men de av regeringen
utlovade inflationsjusteringarna av inkomstskatteskalorna underlättar lite situationen. En överenskommelse har även nåtts beträffande pensionsavgifterna vilket tryggar pensionsnivån också
för kommande generationer. Nästa år förhandlar
man om övriga pensionsfrågor.
I slutet av september lyckades vi äntligen nå en
överenskommelse om vårdpersonalens ställning –
en fråga som i åratal har tärt på det kommunala
förhandlingssystemet.
Kommunarbetsgivarna,
huvudavtalsorganisationerna som representerar
arbetstagarna och Tehy nådde samförstånd om
förnyandet av avtals- och förhandlingssystemet.
Förhandlingarna leddes av riksförlikningsmannen. Tehy och SuPer grundar en ny gemensam
huvudavtalsorganisation och Tehy kommer till
förhandlingsbordet både på riksomfattande och
på lokal nivå. Inom AKTA-området tillsätts en arbetsgrupp för att behandla frågor som är specifika
för vårdpersonalen.
I samma veva lyckades OAJ kännbart förbättra barnträdgårdslärarnas ställning eftersom man
också bildar en egen specialgrupp inom området
för kommunal småbarnsfostran. Det här betyder
mycket beträffande barnträdgårdslärarnas anställningsvillkor och utvecklandet av småbarnsfostran.
Förhandlingarna inom de olika avtalsområdena ska vara slutförda senast den 25 oktober.
Styrelserna för OAJ och förhandlingsorganisationen FOSU samlas dagen innan för att ställning
till eventuella förhandlingsresultat.
Arbetet med att försvara lärarnas ställning
fortsätter oförtrutet. Även om nya avtal träder i
kraft så blir situationen inte lättare under den närmaste tiden. Kommunekonomin är hårt drabbad
och staten ämnar banta ned kommunernas uppgifter med över en miljard euro. Vi måste komma
ihåg att när den ekonomiska tillväxten börjar ta
fart, syns effekterna först två år senare i kommunekonomin. Utbildning och småbarnsfostran hör
till kommunens centrala tjänster och kvaliteten
och tillgången måste tryggas under alla omständigheter.
En skön höst tillönskas alla lärare i Österbotten!

Olli Luukkainen, puheenjohtaja

Olli Luukkainen, ordförande

4

"Pakko katsoa
tulevaisuuteen ja
pakko huolehtia
osaamisesta"

P

itkän lämpimän kesän jälkeen syksy on koittanut. Työllisyys ja kasvusopimus, jonka lopullinen kohtalo
on ratkennut, kun tämä kirjoitelmani
ilmestyy, takaa toteutuessaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi pienet palkankorotukset. Vaikka valtio on sitoutunut
veroasteikkojen inflaatiotarkistuksiin,
se ei valitettavasti riitä reaaliansioiden
tason ylläpitämiseen, sillä suuri osa
kunnista aikoo nostaa ensi vuonna kunnallisveroa.
Tärkeää oli, että suomalainen perinteinen sopimisen malli, kolmikantayhteistyö, voitti ja saatiin
aikaiseksi tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Elinkeinoelämän Keskusliiton mieliksi vanhaa perinteistä ”kokonaisratkaisu”-nimitystä vain ei käytetä.
Palkansaajille tehty sopimus tietää vyön kiristystä.
Kaikille on kuitenkin tärkeää, että laskusuhdanne
saataisiin selätettyä ja Suomi lähtisi nousuun. Toivottavasti näin käy.
Parhaillaan valmistellaan lukion uutta tuntijakoa ja peruskoulun opetussuunnitelmia. Toivottavasti ei käy samalla tavalla kuin 1990-luvulla, kun
syvimmän laman aikana otettiin käyttöön nykyisiä
edeltäneet opetussuunnitelmat. Jälkeenpäin tiedetään, että silloin epäonnistuttiin, kun koulutuksen
järjestäjille siirrettiin liikaa päätösvaltaa opetuksen
sisällöistä. Se mahdollisti omalta osaltaan mm. erilaiset säästötoimet opetuksen kustannuksella.
Nykyinen Opetushallituksen pääjohtaja Aulis
Pitkälä on eräässä puheessaan todennut, että on
pakko katsoa tulevaisuuteen ja pakko huolehtia
osaamisesta. Voin allekirjoittaa Pitkälän lausunnon. Sen ajatusten soisi heijastuvan uusiin opetussuunnitelmiin ja edesauttavan koulutusresurssien
ylläpidossa. Vain osaamisella pieni kansa voi pärjätä kovassa kansainvälisessä kilpailussa.
Kuluneen vuosikymmenen Suomi on paistatellut maailmanmaineessa hyvien Pisa-tulosten vuoksi. Totesin omakohtaisesti asian merkittävyyden,
sillä kun olimme kesälomareissulla Yhdysvalloissa,
sukulaisperheemme amerikkalaiset päivällisvieraat
alkoivat kysellä meiltä, mistä suomalaisoppilaiden
hyvät tulokset Pisassa johtuvat. Se tuntui varsin
imartelevalta.

"Tvungen att se
på framtiden
och värna om
kompetensen"

E

fter en lång och varm sommar är
hösten här igen. Sysselsättningen
och tillväxtavtalet, vars slutliga öde har
klarnat då denna text publiceras, garanterar små löneförhöjningar för de två
kommande åren ifall avtalet verkställs.
Trots att staten har förbundit sig att göra
inflationskorrigeringar i skatteskalan,
räcker det tyvärr inte till för att upprätthålla nivån på realinkomsterna, eftersom
en stor del av kommunerna kommer att
höja kommunalskatten inkommande år.
Det viktigaste var att den traditionella finländska avtalsmodellen, trepartssamarbetet, vann och att
man nådde en inkomstpolitisk helhetslösning. För att
behaga Finlands Näringsliv används inte den gamla
traditionella benämningen ”helhetslösning”. För
löntagarna innebär avtalet att bältet snörs åt. Det är
emellertid viktigt för alla att man lyckas vända lågkonjunkturen och att Finland går inför bättre tider.
Förhoppningsvis blir det så.
För tillfället bereds en ny timfördelning för gymnasiet samt läroplaner för grundskolan. Förhoppningsvis gör man inte som på 1990-talet, då de läroplaner som företrädde de nuvarande togs i bruk under
den djupaste lågkonjunkturen. I efterhand vet man
att man misslyckades genom att ge utbildningsanordnarna för mycket beslutanderätt beträffande innehållet i undervisningen. Detta möjliggjorde i sin tur bl.a.
olika sparåtgärder på undervisningens bekostnad.
Undervisningsstyrelsens nuvarande generaldirektör Aulis Pitkälä har i ett tal konstaterat att man är
tvungen att se på framtiden och värna om kompetensen. Jag undertecknar Pitkäläs utlåtande, vars tankar
tjänar att avspeglas i de nya läroplanerna och bidra
till att undervisningsresurserna kan upprätthållas. Ett
litet folk som vi klarar sig i den internationella konkurrensen endast med kompetens.
Under det gångna årtiondet har Finland fått ett
gott internationellt rykte tack vare goda Pisa-resultat.
För min egen del konstaterade jag Pisa-resultatens
betydelse under min semesterresa i USA, där de
amerikanska middagsgästerna hos vår släktingfamilj
frågade oss om vad de finländska skolelevernas goda
resultat i Pisa-testet berodde på. Det kändes ganska
smickrande.
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Opetushallituksen mittaukset antavat vähän
toisenlaisia tuloksia. Niiden mukaan oppimissaavutukset ovat laskeneet mm. äidinkielessä, matematiikassa ja yhteiskuntaopissa. Vaikuttaa siltä, että
ainakin äidinkielen osaamisen taso on heikentynyt.
Vaikka nykyisin lähetellään jatkuvasti tekstiviestejä
ja twiittejä, nuorten kieli on köyhtynyt. Asiatekstin
ymmärtämisessä on monilla yläkoululaisilla ongelmia ja erot oppilaiden äidinkielen osaamisessa ovat
isoja.
En osaa selittää, mistä äidinkielen huonontuneet oppimistulokset johtuvat, mutta sen tiedän
kokemuksesta, että huonot äidinkielen taidot vaikuttavat muuhun oppimiseen. Esimerkiksi matematiikassa kielen hyvä ymmärtäminen on tärkeää.
Samoin reaaliaineissa. Amerikkalaisten tutkimusten mukaan huonot äidinkielen taidot voivat johtaa jopa syrjäytymiseen.
Ennen sanottiin, että ei se opillinen tieto kaikkea merkitse. Kyllä hyvälle työmiehelle aina töitä
löytyy. Pitkään näin olikin. Vielä 1980-luvulla
Suomessa oli noin 900 000 työpaikkaa, joihin riitti
peruskoulun päättötodistus. Nykyään tällaisia työpaikkoja on enää noin 300 000. Entisiin aikoihin
ei ole paluuta. Osaamisen pohja luodaan nykyisin
koulutuksella. Siksi on lyhytnäköistä säästää koulutuksesta, joka suuntaa tulevaisuuteen.
Koulutuksen järjestäjät laativat parhaillaan
talousarvioita vuodelle 2014. Jälleen puhutaan
avoimesti leikkauksista, säästöistä ja lomautuksista. Toimialueellamme Seinäjoki ja Teuva ovat lomauttajakuntia. Teuva lomauttaa kaikki työntekijänsä kahdeksi viikoksi ja Seinäjoki ne, jotka eivät
suostu ”vapaaehtoisiin” säästövapaisiin. Molemmat
järjestelyt ovat valitettavia ja niiden laillisuus mitataan aikanaan Aluehallintovirastossa ja hallintooikeudessa.
Lomautusten ja säästövapaiden seuraukset ovat
samat: lapset ja nuoret kärsivät, jos opettaja tai
lastentarhanopettaja ei ole tekemässä työtä, johon
hänet on palkattu. Työhän ei ole vähentynyt. Kokemus on osoittanut, että työ lomauttajakunnissa
jopa lisääntyy, kun lomautukset loppuvat. Oppimisvajetta joudutaan kuromaan kiinni mm. tukija erityisopetuksella.
Onneksi kaiken synkistelyn ja kriisipuheen keskellä on edelleen monia kuntia ja muita koulutuksen järjestäjiä, jotka eivät aio lomauttaa opettajia
tai lastentarhanopettajia. Niille nostan hattua ja
kehotan säästövimmaisia koulutuspäättäjiä ottamaan niistä oppia. Asiat pitää osata priorisoida.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. He tarvitsevat osaavien opettajien työpanosta jokaisena
koulupäivänä myös ensi vuonna.
Toivotan oikein hyvää syksyä kaikille toimialueemme opettajille ja lastentarhanopettajille.
Ari Rousu, puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaa
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Undervisningsstyrelsens mätningar ger något avvikande resultat. Enligt dem har undervisningsresultaten sjunkit bl.a. inom modersmål, matematik och
samhällslära. Det verkar som om åtminstone nivån på
kunskaperna i modersmål har blivit svagare. Trots att
man i dag skickar sms och twittrar stup i kvarten har
ungdomarnas språk utarmats. Många elever i högstadiet har svårt att förstå saktext och skillnaderna mellan elevernas kunskaper i modersmål är stora.
Jag kan inte förklara vad de dåliga resultaten i modersmål beror på, men det jag vet av erfarenhet är
att dåliga modersmålskunskaper även påverkar annan
inlärning. Till exempel i matematik är det viktigt att
ha en god språkförståelse, liksom även i realämnen.
Enligt amerikanska undersökningar kan dåliga modersmålskunskaper till och med leda till utslagning.
Tidigare brukade man säga att kunskap som man
får i skolan inte är allt. En god arbetskarl hittar alltid
arbete. Detta stämde länge. Så sent som på 1980-talet fanns det 900 000 arbetsplatser i Finland där det
räckte med att ha ett avgångsbetyg från grundskolan.
Numera finns det endast cirka 300 000 sådana arbetsplatser. Det finns ingen återvändo till gamla tider.
Grunden till kompetens skapar man numera genom
utbildning. Av denna orsak är det en kortsiktig lösning att spara på utbildningen som tar sikte på framtiden.
Utbildningsanordnare håller för tillfället på att
utarbeta en budget för år 2014. Man talar åter igen
öppet om nedskärningar, inbesparingar och permitteringar. I vårt verksamhetsområde är Seinäjoki och
Östermark kommuner som permitterar sina anställda. Östermark permitterar sina anställda i två veckor
medan Seinäjoki permitterar sådana anställda som
inte går med på ”frivilliga” sparledigheter. Båda arrangemangen är beklagliga och deras eventuella lagstridighet kommer att behandlas av Regionförvaltningsverket och förvaltningsdomstolen.
Följderna av permitteringar och sparledigheter
är de samma: barn och unga lider om läraren eller
barnträdgårdsläraren inte utför det arbete som de har
anställts för. Arbetet har ju inte minskat. Erfarenheter har påvisat att arbetet i permitterande kommuner
tvärtom ökar när permitteringarna avslutas. Man blir
tvungen att ta igen bortfallen undervisning bl.a. genom stöd- och specialundervisning.
Bland all dysterhet och allt krisprat finns det
lyckligtvis många kommuner och andra utbildningsanordnare som inte har planer på att permittera sina
lärare eller barnträdgårdslärare. Jag lyfter på hatten
för dem och uppmanar spargalna beslutsfattare inom
utbildningen att ta efter. Man måste kunna prioritera.
Vår framtid finns hos barnen och ungdomarna. De
behöver arbetsinsatser från kompetenta lärare under
varje skoldag även inkommande år.
Jag önskar alla lärare och barnträdgårdslärare i
vårt verksamhetsområde en trevlig höst.
Ari Rousu, ordförande, OAJ Österbotten

Selkeämpiä pelisääntöjä
kouluun ja päiväkotiin
V

uonna 1973 voimaan tullut laki
päivähoidosta on vihdoinkin uudistumassa. Päivähoito- ja varhaiskasvatuslain pitäisi tulla voimaan ensi
vuonna. Tällä hetkellä OKM:n alaisuudessa toimiva uutta lakia pohtiva
työryhmä työskentelee muun muassa
henkilöstökysymysten sekä varhaiskasvatuksen perusteiden ja suunnitelmien
parissa.
OAJ:n tavoitteena on, että lapsiryhmä olisi kiinteä ja siinä työskentelisi vähintään kolme aikuista, joista kaksi olisi lastentarhanopettajia.
Lapsimäärää ei voisi lisätä, vaikka aikuisten määrä
olisi suurempi. Kelpoisuusvaatimukset halutaan
nostaa maisteritasolle niin opettajien kuin johtajienkin osalta. OAJ vaatii myös, että opettajien työkuvan tulisi selkiytyä. Pedagoginen vastuu ryhmän
toiminnasta on opettajan keskeisimpiä tehtäviä.
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
on antanut Riihimäen kaupungin kasvatus- ja
opetustoimenjohtajalle ja kaupunginlakimiehelle
huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Lisäksi hän on pyytänyt kaupunkia arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin
oikaista ja hyvittää opettajalle.
Kaupunki oli antanut luokanopettajalle huhtikuussa 2012 kirjallisen varoituksen tämän sanomalehden yleisönosastoon kirjoittaman artikkelin
johdosta.
Oikeusasiamies katsoi, että varoituksen antaminen sanavapauden käytöstä on ollut ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista. Hän on pitänyt sananvapauden kannalta huolestuttavana, että
kirjoitus johti kirjalliseen varoitukseen. Kaupungin
tulee ilmoittaa oikeusasiamiehelle marraskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä on antanut aihetta.
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on tärkeä ennakkotapaus tilanteessa, jossa yhä enemmän
opetusalan henkilöstön suita yritetään tukkia mm.
homekoulujen ja sisäilmaongelmien vuoksi. Myös
monet opettajat ovat kokeneet, että heiltä on yritetty kieltää vapaus kertoa oma asiantunteva mielipiteensä tilanteissa, joissa kunnat ovat säästötoimien vuoksi joutuneet tekemään ikäviä ratkaisuja.
Eduskunta on jatkanut uuden koulujen ja oppilaitosten työrauhaa ja osallisuutta koskevan lain

valmistelua kesän ja syksyn aikana.
Loka-marraskuussa eduskunnan sivistysvaliokunta järjestää lakiesityksestä
useita kuulemistilaisuuksia, joiden
jälkeen lakiesitys etenee eduskuntaan.
Laki tulee koskemaan perusopetuksen
lisäksi myös koulutuksen toista astetta.
Eniten keskustelua ovat herättäneet koulun opettajan ja rehtorin
oikeus työpäivän aikana tarkastaa
oppilaan mukana olevat tavarat sekä
oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat.
Tämänhetkisen esityksen mukaan nämä oikeudet
ovat tulossa käytäntöön. Oppilaalle tulee kuitenkin
aina ilmoittaa ennen tarkastusta syy toimintaan.
Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä
hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tällainen on saapuvilla. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne
huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.
Lakiin on tulossa myös muutos jälki-istuntojen
osalta. Kasvatuskeskustelu tulee aina ensisijaiseksi
keinoksi ennen jälki-istuntoa.
Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijalta voidaan evätä osallistuminen opetukseen
enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa
tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön
turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus ja siihen
liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
OAJ:n tavoitteena on ollut koko lain valmistelun ajan, että kolmen työpäivän opetuksen epääminen saataisiin myös perusopetuksen puolelle,
mutta siihen ei ainakaan vielä vanha eikä uusi opetusministeri ole lämmennyt. OAJ on perustellut
kantaansa sillä, että toimenpide ei olisi rangaistus
vaan turvaamistoimenpide.
Uusi laki on tulossa ja opetusalan kenttä odottaa sen kautta nykyistä selvempiä pelisääntöjä koulun ja opiskelun arkipäiviin.
Kaikille pohjalaisille opettajille jaksamista toivottelee

Matti Sippola
OAJ:n valtuuston II varapuheenjohtaja
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OAJ 40 vuotta
OAJ Pohjanmaa/Österbotten 5 vuotta

T

ämän lehden ilmestymispäivänä OAJ Pohjanmaa juhlistaa
OAJ 40-vuotissynttäreitä ja omia
5-vuotissynttäreitään Härmän kuntokeskuksessa pidettävällä upealla
gaalaillalla, johon saapuu vieraaksi
mm. järjestömme nykyinen puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtakunnallinen opettajien ammattijärjestö
OAJ perustettiin vuonna 1973, kun
Suomen Opettajain liitto, Oppikoulunopettajain keskusjärjestö ja Svenska Finlands
Lärarförbund yhdistyivät. Tämän jälkeen järjestöön tuli yksitellen mukaan muita opettajajärjestöjä niin, että nykyisellä n. 120 000 jäsenellään
OAJ on koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan suurin jäsenjärjestö. Lähes
95 % kaikista työssäkäyvistä opettajista on OAJ:n
jäseniä, joten opetusalan järjestäytymisaste on
tällä hetkellä todella korkea. Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna OAJ on ainutlaatuinen
lajissaan, sillä se on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa
kattavasti varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka. Opetusalan järjestötoiminalla on
Suomessa hyvin pitkät perinteet, sillä ensimmäinen opettajien ammattijärjestö syntyi maahamme jo vuonna 1887, kun Helsingissä perustettiin
Helsingin kansakoulu- ja naisopettajayhdistys.
Perustamisvuonnaan 1973 OAJ valitsi itselleen kaksi puheenjohtajaa. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Aimo Tammivuori ja toisena puheenjohtajana Akavan ensimmäiseksi päätoimiseksi puheenjohtajaksi vuonna 1976 valittu
Samuli Apajalahti. Heidän jälkeensä järjestön
puheenjohtajina ovat toimineet Voitto Ranne
(1975-1991), Erkki Kangasniemi (1991-2010).
Nykyinen puheenjohtaja Olli Luukkainen valittiin tehtäväänsä vuonna 2010.
OAJ:stä on vuosien saatossa tullut merkittävä opettajien edunvalvoja ja koulutuspoliittinen
toimija.
Juuri nyt yhteiskuntarakenteen muutospaineiden keskellä OAJ:n merkitys kaikille opetustyötä tekeville on erittäin tärkeä. Ilman OAJ:tä
olisivat koulutuksen resursseihin jo nyt tehdyt
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merkittävät heikennykset olleet vielä
suurempia.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen toiminnan käynnistymisestä tulee
vuodenvaihteessa kuluneeksi 5 vuotta. Alueyhdistystämme on johtanut
vakain ottein sen perustamisesta lähtien ilmajokelaisen Jaakko Ilkan koulun rehtori Ari Rousu.
Lisää vaikuttavuutta alueyhdistyksemme sai kuluvan vuoden alussa
keskipohjalaisten opetusalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten liittyessä yhdistykseen. Lähes
9000 jäsenenensä myötä OAJ Pohjanmaasta on
tullut vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, jonka kannanotot otetaan tosissaan alueemme medioissa. Alueellisen edunvalvonnan leveämmät
hartiat ovat mahdollistaneet myös jäsenmäärältään pienempien opettajarymien edunvalvonnallisten kysymysten esillepääsyn ja niihin vaikuttamisen.
OAJ Pohjanmaa haluaa jatkossa parantaa näkyvyyttään myös jäsenistöönsä päin. Olemme
lähiaikoina perustamassa omaa facebook-tiliä,
jonka toivomme parantavan alueyhdistyksen ja
sen jäsenistön vuorovaikutusmahdollisuuksia
entisestään.
Hyvää loppuvuotta
kaikille Pohjanmaan Opettajan lukijoille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

nmaa.fi

w

pohja
ww.oaj

Tavoitteita ja
tulevaisuutta
V

iimeinen toimintavuoteni alueasiamiehenä
lähti käyntiin isoin kierroksin. Siitä pitivät
huolen julkisen talouden tila ja sen tulevaisuuden näkymät. Samanaikaisesti joutuu tekemään
torjuntatyötä ja taistelemaan tilanteen ollessa jo
päällä. Hidastumisen merkkejä ei ole näkyvissä,
päinvastoin. Silti tärkein työ on tulevaisuuteen
vaikuttaminen myös akuuteissa tilanteissa. Katsotaan eteenpäin.
Suomalaisen koululaitoksen laadun takeena ovat olleet korkean koulutustason omaavat
opettajat. Tutkivan otteen omaksuneet opettajat
voivat reflektoiden itse kehittää omaa työtään.
Suomalaiset opettajat tietävät vallitsevissa olosuhteissa parhaiten toteutettavissa olevat toimintatavat. Me emme tarvitse monikertaisia testaus-,
tarkastus- ja kontrollijärjestelmiä. Hyvän koulutustason omaaviin ja korkealla ammattietiikalla
toimiviin opettajiin voidaan luottaa.
Pari vuotta sitten ammattikoulujen puolella
kelpoisuusehtoihin tuli joitakin lievennyksiä. Jo
silloin hälytyskellot soivat.
Hallituksen esittämään uuteen rakenneuudistuspakettiin sisältyy ehdotus eri ammattialojen kelpoisuusehtojen väljentämisestä. Kuntaliittokin on kannattanut mm. opettajien kelpoisuusehtojen alentamista
Meidän kannaltamme riskinä on kelpoisuusehtojen avaamisen vyöryttäminen sosiaali- ja terveyssektorin kautta varhaiskasvatukseen ja sieltä
koko opetusalaan.
Perustellut tavoitteemme ovat täsmälleen
päinvastaiset. Koko opetussektorin opettajien
peruskoulutus tulee olla maisteritasoa.
Julkisen talouden kustannusvaje on tunnustettu tosiasia. Järjestö on kantanut kortensa
kekoon olemalla mukana äärimaltillisessa palkkaratkaisussa. Olemme siltä osin jo auttamassa
julkista taloutta nousuun.
Meidän alueellamme on vain yksi Valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä oleva kriisikunta, Jalasjärvi. Talousperusteen mukaisen
selvitystarpeen täyttäviä kriisiytyviä kuntia ovat
Halsua, Kauhajoki, Kaustinen, Toholampi ja
Ähtäri. Mikään näistä ei kuitenkaan ole lomauttajakunta. Huonosta taloustilanteesta huolimat-

ta koulut toimivat ihan jokaisena koulupäivänä.
Yt-menettelyt, henkilöstöleikkaukset ja lomautukset ovat koskeneet isompia, vauraammiksi ja hyvinvoiviksi miellettyjä kuntia ja kaupunkeja. Päätöksethän ovat kuntien sisällä tehtäviä
arvovalintoja.
Useat kunnat ovat suunnittelemassa mitä erilaisimpia säästöiksi kutsuttuja leikkauksia. Yhdestä asiasta meidän on pidettävä kiinni. Lapsi
ja nuori tarvitsee opettajan jokaisena päivänä ja
jokaisena tuntina. Itse emme voi suostua ”säästölomauttamaan” itseämme ja jättämään lapsiryhmäämme, oppilaitamme tai opiskelijoitamme
ilman opettajaa. Se ei ole juridisesti eikä eettisesti
kestävää toimintaa.
Meidän on puolustettava lasten ja nuorten
oikeutta opettajan antamaan kasvatukseen ja
opetukseen varhaiskasvatuksesta yliopisto-opintoihin.
Lapsen kasvattaminen ja opettaminen on paljon vaikeampaa ja herkempää kuin rahapussin
kasvattaminen. Se on pitkä ja haastava prosessi.
Sitä prosessia vaurioittamalla otamme sellaisen
velan, jota ei ikinä voida maksaa takaisin.
Päättäjien ja virkamiesten katseet onkin nostettava pitkälle tulevaisuuteen. Tänään annettavin valmiuksin lapset ja nuoret lähtevät aikanaan
jatko-opintoihin ja työelämään. Nyt varhaiskasvatuksessa olevat lapset siirtyvät työelämään vuosina 2025–2030. He siirtyvät eläkkeelle joskus
2070-luvulla, jos vielä silloinkaan!
Tulevaisuus tehdään nyt!

Alueasiamies
Seppo Heinonen
Nurmo-talo
Nurmontie 7
60550 Nurmo
044 550 2043
seppo.heinonen@seinajoki.fi
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin
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Kokkolassa sopeutetaan
Teksti: Timo Rajaniemi, Jukon pääluottamusmies, Kokkola

K

okkolan kaupunginhallitus päätti
äänestyksen jälkeen 27.6. asiassa
aiemmin tehdyn valmistelun vastaisesti aloittaa välittömästi YT-neuvottelut
kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Neuvottelujen tavoitteena oli talousarvion alijäämän kattaminen ja jo
sovitun sopeuttamisohjelman säästöjen
varmistaminen. Säästöjä haluttiin lisätä
sekä sijaiskiellon että muiden sopeuttamistoimien avulla, joihin henkilöstön
toivottiin suostuvan paikallisesti sopien
”vapaaehtoisesti”. Mikäli säästöjä ei näin synny tarpeeksi, ilmoitti kaupunki harkitsevansa henkilöstön
lomauttamista. Koska henkilöstö ja virkamieskunta
olivat ehtineet jo kesälomille, pääsivät yt-neuvottelut
alkamaan vasta lomien jälkeen 12.8.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen toimijat olivat heti tilanteen tasalla ja tarjosivat apuaan asiasta
tiedottamiseen. Median kiinnostus olikin suurta, ja
pääsimme hyvin esille lehdissä ja sähköisissä medioissa. Kerroimme median edustajille lomautusten olevan palveluita sotkeva ja valtionapuja heikentävä asia.
Esimerkiksi ryhmäpienennysrahat joutuisi kaupunki
palauttamaan lomautusvuonna ja seuraavina vuosina
niitä olisi turha anoa. Lomautuksen haitat opetuksessa olisivat pitkäaikaiset, koska opetuksen turvallisuudesta ja opetussuunnitelman toteuttamisesta on
pidettävä huolta.
OAJ:n neuvottelupäällikkö Jarmo Niskanen ansaitsee kiitokset meille tarjoamastaan tuesta informoidessaan kaupungin päättäjiä ja kaupunkilaisia.
Uskottavuus lisääntyy kummasti, kun paikalle tulee
valtakunnantason asiantuntija. Muilta ammattijärjestöiltä ei konkreetista vetoapua tullut, mutta OAJ:n
tuki auttoi kyllä selvästi muitakin ammattiryhmiä.
Kaupungilla ei YT-neuvottelussa ollut aluksi kovin selkeitä tavoitteita. Sopeuttamisesta oli sovittu jo
kevään aikana käydyissä neuvotteluissa, kun olimme
torjuneet lomarahan leikkaamisen.
Emme suostuneet alentamaan palkkaamme tai
rikkomaan sopimuksia paikallisesti, kuten Juko ja
OAJ hyvin olivat meitä ohjeistaneet. Muutkin ammattijärjestöt olivat asiassa koko ajan täysin samaa
mieltä meidän kanssamme. Neuvotteluissa sivuttiin
myös lomautuksia, jotka todettiin työläiksi, palveluita sekoittaviksi ja tuottavuudeltaan vain 20 %:n
arvoisiksi tavoitteisiin nähden. Paljon vaivaa – vähän
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säästöä! Myöskään toimialajohtajat eivät
kannattaneet lomautuksiin ryhtymistä,
vaan halusivat ensin selvitellä tehtyjen
sopeuttamistoimien tuloksia, joita alkoi
vähitellen kertyä laskelmien valmistuttua.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kävi tapaamassa henkilöstöä ja kertoi
lainakannan kasvun leikkaamisen olevan
Kokkolassa välttämätöntä. Kaupungin
taseeseen tulisi hänen mukaansa saada
myös investoinneille tilaa. Hän totesi
myös, että Kokkolan talous täyttää tällä hetkellä neljä
kuudesta kriisikunnan kriteeristä.
Kaupunginhallituksen jäsenten enemmistö odotti
henkilöstöltä uusia konkreettisia ehdotuksia säästämiseksi, talousarviossa pysymiseksi. Kokkolan kaupungin toimialat paitsi sosiaali- ja terveystoimi pysyivätkin talousarviossaan elokuun tilanteessa. Kaupungin liikelaitokset tulouttavat jopa enemmän kuin on
aiottu. Sote-toimiala kuitenkin ylittää talousarvionsa
6,25 M€:lla. Sote-toimalan talousarviossa oli leikattu
poliitikkojen talousarviokäsittelyssä juuri 6 M€. Eli
päättäjät alibudjetoivat sote-toimialaa ja aikovat leikata sen muilta sopeuttamalla tai jopa lomauttamalla.
Sopeuttamista kertyi talousarvioin alituksina 3,2 M€,
mikä on hyvä tulos lyhyellä ajalla. Käppiä jäi sellainen 3 M€. Lomautus ei ollut tämän YT-neuvottelun
varsinainen keino, sillä uhattiin, ellei sopeuttaminen,
sijaiskielto ym. toimet tuota tarpeeksi.
Lomautusta vuodelle 2013 ei ole tulossa, mutta
pettyneen kaupunginhallituksen enemmistön päätös sisälsi jälleen uusien YT-neuvottelujen valmistelun aloittamisen! Talousarviosta saamme lisää tietoa 21.10. Sivistyspuoli sopeuttaa alle talousarvion
600 000 €. Opetus- ja kasvatuslautakunta viime viikolla päätti ”sopeuttaa” suomenkieliset lukiot (Kiviniitty 300, Lucina Hagman 71, KYL 320 oppilasta
(= Kokkolan Yhteislyseon lukio) yhteen periaatepäätöksellä. Perusopetuksen tilannetta se muuttaa
vastaavasti, jolloin seuraamuksena on 650 oppilaan
yläkoulu. Nykyisin yläkoulu-lukio toimivat toistensa
kanssa yhteisissä tiloissa. Tässä on alkua rakenteellisille säästöille, joita varmasti seuraa jatkossa Kokkolassa
ja muissakin kunnissa.

Seinäjoen yhteiskoulu on
vuoden koulu 2013
Teksti: Lasse Mansikka-aho. Kuva: Ari Kalinen
OAJ nimesi toukokuussa Seinäjoen yhteiskoulun vuoden kouluksi 2013. Koulussa
on kuutisensataa oppilasta ja vajaa 60 hengen
henkilökunta. OAJ perustelee titteliä koulussa
annettavalla hyvällä perusopetuksella. Nimeämisperusteissa mainitaan lisäksi se, että koulussa
erilaiset hankkeet ja projektit on saatu onnistuneesti luontevaksi osaksi koko kouluyhteisön
toimintaa. Koulun rehtori Jari Noponen on
erittäin tyytyväinen myönnettyyn titteliin koko
henkilökuntansa puolesta, mutta muistuttaa
kuitenkin, että hyvää perusopetusta on vaikea
mitata. Noposen mukaan tärkeintä on kyky aistia joka päivä, missä kouluyhteisössä mennään,
sillä kuudensadan murrosikäisen kanssa toimiminen on välillä haasteellista. Noposen resepti
toimivan kouluyhteisön rakentamiseksi on yksinkertainen.
– Yhteistyö, yhdessä tekeminen ja nuorten
mukaanottaminen koulun arkeen luovat pohjan
kaikkien viihtyvyydelle kouluyhteisössä, tiivistää
vuodesta 2000 lähtien koulua johtanut Noponen.

– Mikäli oppilaan emootio koulua kohtaan
on poistiivinen, niin oppimista ei voi estää, kiteyttää Noponen.
Noposen mukaan Seinäjoen yhteiskoulun
arvoissa kiinnitetään erityistä huomiota lähimmäisen kunnioittamiseen niin koulussa kuin sen
ulkopuolella. Rehtori Noponen pitää saavutetun
tittelin kannalta erittäin tärkeänä, että aloite sen
myöntämisestä tuli koulun oppilaiden vanhemmilta.
– Olemme pyrkineet osallistamaan oppilaiden vanhempia mahdollisimman paljon kaikkeen koulutyöhön vähänkin liittyviin asioihin,
mikä on selvästi parantanut kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta.
OAJ:n Vuoden koulu, oppilaistos tai päiväkoti -kilpailu on järjestetty vuodesta 1991 lähtien.
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JUHLAN AIHETTA
KERRAKSEEN

O

AJ:n 40-vuotisjuhlaa ja Maailman opettajien päivää juhlittiin näyttävästi lauantaina 5.10.2013 Vaasassa. OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys
järjesti kauppakeskus Rewell Centerissä tilaisuuden, joka houkutteli paikalle niin pientä kuin hieman varttuneempaakin väkeä.

”OAJ 40 vuotta” julistivat sadat
ilmapallot, jotka päivän kuluessa värittivät Vaasan keskustan katukuvaa. OAJ:n Vaasan
paikallisyhdistyksen järjestämä
tilaisuus houkutteli paikalle
tuhatkunta ihmistä kuuntelemaan, katsomaan, keskustelemaan ja nauttimaan leivoskahvipöydän antimista. Erityisesti
pikkuvieraiden odottama kohokohta oli – ilmapallojen lisäksi

Ingrid Damlin (vas.), Harry Swanljung ja Jyrki Jokinen

Jarmo Wahlström
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– näytelmä ”Pekka Töpöhäntä
koulussa”. Näytelmän toteutuksesta vastasivat Ristinummen
päiväkodin opettajat.
Juhlaan oli aihetta, kun
OAJ:n perustamisesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 40 vuotta.
OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jarmo
Juupaluoma muistuttikin OAJjärjestön ainutlaatuisuudesta:

missään muualla maailmassa
opettajakunta ei kuulu yhtä
laaja-alaisesti yhteen järjestöön
kuin Suomessa.
Toisen aiheen juhlaan tarjosi päivämäärä 5.10., joka
on kansainvälinen Maailman
opettajien päivä. Päivää on
alettu viettää UNESCOn aloitteesta vuodesta 1994 lähtien.
Toimeenpanijana on kansain-

välinen opettajajärjestö Education
International, jossa myös OAJ on jäsenenä. Tarkoituksena on muistuttaa
opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä ja
opettajan asemasta muuttuvassa maailmassa.
Opetus- ja kasvatustyön merkitys
tuli esiin useissa eri puheenvuoroissa,
joita varhaiskasvatuksen ja eri koulumuotojen edustajat aina lastentarhanopettajista yliopisto-opettajiin esittivät. Tilaisuuden juonsivat Vanhan
Vaasan koulun rehtori Jyrki Jokinen
ja Borgaregatans skolan erityisopettaja
Inger Damlin.
Monipuolinen näkökulma opetukseen ja kasvatukseen tuli myös kutsuttujen puhujien kautta. Tilaisuuteen
osallistui puhujia poliitikoista vaasalaisiin päättäjiin ja koulumaailman
toimijoihin. Työmme ja ammattikuntamme sai vahvaa tukea.
Entinen kansanedustaja, ministeri
ja opettaja Jarmo Wahlström viihdytti
kuulijoita lauluillaan ja soitollaan sekä
tarinoillaan entisajan koulusta. Muita puhujia
olivat opettajataustainen kansanedustaja Janne
Sankelo, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand sekä Vaasan kasvatus- ja
opetusviraston
johtaja
Harry
Swanljung. Tuoreita
terveisiä
koulumaailmasta toivat rehtori
Olli Autio sekä
Emmi HerlerWesteråker, joka
kertoi kokemuksistaan ulkomailla opettamisesta.
Myös vanhempien näkökulma
kasvatukseen ja
opetukseen huomioitiin,
kun
paikalla oli puhumassa Roland
Bäck
vaasalaisen Haga skolan
vanhempainyhdistyksestä.

Vasemmalta: Joakim Strand, Janne Sankelo ja
Jarmo Juupaluoma

Emmi Herler-Westeråker

Haastateltavana Roland Bäck
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Teksti: Suvi Isohella
Kuvat: Suvi Isohella ja Jarmo Juupaluoma
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OAJ Pohjanmaa kouluttaa
tulevaisuus mielessään
O

AJ Pohjanmaan koulutustoiminta on merkittävä osa jäsenistöä lähelle tulevasta alueyhdistyksen toiminnasta. Koulutuksissa
saadaan uutta ajankohtaista tietoa,
tavataan muita alueyhdistyksen
opettajia ja virkistäydytään. OAJ:n
Pohjanmaan alueyhdistyksen budjetista merkittävä osuus kohdistetaan
koulutustoimintaan ja siksi järjestettäviin koulutuksiin odotetaan opettajien osallistuvan aktiivisesti.
Koulutuksia ideoi koulutustiimi, jossa ovat
tällä hetkellä seuraavat henkilöt: Jarmo Juupaluoma, Riitta Koukkari, Hannele Sillanpää, Sirpa Sipola, Veikko Kotimäki, Sinikka Palosaari,
Teemu Mäenpää, alueasiamies Seppo Heinonen
ja liikuntavastaava Jaana Talja. Tärkeä lenkki
tiedotuksessa ja ilmoittautumisten vastaanotossa on edelleen aluetoimiston Taina Saikkonen.
Koulutustiimiä vetää koulutussihteeri. Koulutustiimi ottaa vastaan ideoita koulutuksesta.
Kerro siis toiveistasi ja katsotaan, saadaanko
koulutus toteutumaan!
Vuosi 2014 käynnistyy Minustako tulevaisuuden toimija -koulutuksella heti tammikuussa koulujen alettua. Koulutuksen tarkoituksena
on antaa uusille aktiivisille opettajille perustietoa ammattiyhdistysvaikuttamisesta sekä avata
kanavia paikalliseen ja alueelliseen toimintaan.
Minustako tulevaisuuden toimija -koulutus sisältää kolme yön yli koulutusta, jotka kaikki
sisältävät painavaa asiaa ja virkistävää viihdettä.
Seuraavat koulutusviikonloput ovat maaliskuussa ja lokakuussa. Paikallisyhdistysten odotetaan
esittävän koulutukseen 29.11. mennessä sopivia
tulevaisuuden toimijoita. Koulutuksen anti tulee
varmasti rikastuttamaan paikallisyhdistyksiä ja
antaa tulevaisuuden toimijalle rohkeutta ja eväitä mahdollisesti tulevaisuudessa toimia ammattiyhdistysasioissa aktiivisemminkin. Koulutus
ei automaattisesti velvoita ammattiyhdistystoi-

mintaan, vaan antaa mahdollisuuden
tulla tutustumaan mukavaan toimintaan.
Helmikuun puolivälissä kokoonnutaan Järjestöstarttiin Lappajärvelle
päivittämään järjestökentän kuulumisia ja ajankohtaisia asioita. Järjestöstartissa Lappajärvellä tavataan toisia paikallisyhdistysten puheenjohtajia, pääluottamusmiehiä ja opettajien
luottamusmiehiä sekä paikallisia aktiiveja, joiden varassa paikallinen opettajien edunvalvonta
kantaa eteenpäin.
Maaliskuussa viritellään Liikettä keholle
-koulutuksen tiimoilta sellaisten opettajien liikunnallisia ominaisuuksia, jotka kahtena edellisenä vuotena eivät päässeet mukaan koulutukseen. Liikettä keholle -koulutukseen kannattaa
siis ilmoittautua kaikki ne, jotka eivät samaisessa
koulutuksessa aiemmin ole olleet mukana. Koulutuksessa saadaan tiivis annos ammattiyhdistystietoutta sekä paljon monenmoista liikunnallista
virikettä.
OAJ Pohjanmaan jaostot järjestävät myös
monenlaista koulutusta. Maaliskuussa järjestetään OAJ-vaalit, joiden tiimoilta esim. OAYjaosto järjestää koulutusta. Pidä silmällä myös
jaostojen koulutuksia, sillä niissä on erityisesti
sinulle kohdennettua asiaa.
Ajankohtaisimmat tiedot koulutuksista
löydät OAJ Pohjanmaan nettisivuilta (www.
oajpohjanmaa.fi). Seuraa myös sähköpostitse
tapahtuvaa tiedottamista ja välitä viestiä niille,
joita koulutukset koskevat. Ketään ei voi kotoa
tulla hakemaan koulutuksiin, mutta koulutuksiin lähtemällä pysyt ajan tasalla siitä, mitä nyt
tapahtuu ja osaat varautua opetusalaa heiluttaviin tulevaisuuden tuuliin.
Tuula Ala-Lantela
OAJ Pohjanmaan koulutussihteeri
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Ajankohtaista ammatillisesta
koulutuksesta Pohjanmaalla

A

mmatillinen koulutus kohtaa monentasoisia
ongelmia ja haasteita tulevan rahoituksen,
oppilaitosverkon ja ”opinpolulta eksyneiden”
tiimoilta.
Nuorisoasteen ammatillista koulutusta oli
tarkoitus leikata yli 7.000 aloituspaikalla ja n.
3.000 päädyttiin. Oliko tämä ns. pilkkuvirhe vai
onko jollakin taholla todella halu tuhota suomalainen ammatillinen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa?
Suomessa on arviolta 120 000 nuoren henkilön joukko ilman ammatillista tutkintoa.
Näiden koulutustarpeisiin tarvittaisiin nyt
kipeästi resursseja eli euroja.
Nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma ovat erittäin tärkeitä toimenpiteitä,
mutta ne jäävät ”julistusvaiheeseen”, ellei rahoitus mahdollista ammatillisille opettajille opetusja ohjaustyötä. Ammatillinen osaaminen syntyy
vuorovaikutteisesti!
Koulutuksen järjestäjät painivat nyt miljoonaluokan säästöjen kanssa.
YT-neuvottelujen kierteeseen on jo jouduttu
ja oppilaitosten arki on levoton opettajien työn
epävarmuuden vuoksi. Tämä heijastuu jo nyt
työhömme. Olemme todella pahoillamme kaikkien irtisanottujen jäsentemme puolesta. Maltillisemmilla toimenpiteillä ja rakentavalla yhteis-
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työllä ammatillisen koulutuksen rakennemuutos
olisi varmasti tuonut paremman lopputuloksen
koko Suomen tulevaisuuttakin ajatellen.
Ikäluokat tulevat pienenemään, mutta eivät
”romahda”. Rahoituksessa ei tähän ole kiinnitetty huomiota. Tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla nuoret ikäluokat näyttävät tilastollisesti
kasvun merkkejä.
Saksassa ammatillinen koulutus on oppisopimustyyppistä ja sen soveltuvuus Suomeen on
herättänyt asiantuntijoissa eriäviä näkemyksiä.
Oppisopimus on varmasti hyvä kouluttautumismuoto muiden ohella ammattiin, mutta koko
ammatillisen osaamisen rakentajaksi se tuskin
Suomessa soveltuu.
OAJ Pohjanmaan ammatillinen jaosto vietti
ammatillista iltaa Kokkolassa 26.9.2013. Mukana oli runsas joukko ammatillisia opettajia kuulemassa ajankohtaisista asioista. OAJ:n hallituksen varapuheenjohtaja ja AO:n puheenjohtaja
Päivi Koppanen kertoi ajankohtaisista asioista,
kuten palkkaratkaisusta, AMK-koulutuksen tilanteesta ja uusista tuulista järjestössämme.
Palkkaratkaisu, josta käydään nyt tarkempia
neuvotteluja, tuo bruttopalkkaan ainakin ”sinisen setelin”. Tähän korotukseen on keskitetyssä
neuvottelupöydässä päästy.
Alueellamme on ollut käynnissä työajan seuranta, jossa tavoitteena on edetä nuorisoasteen
osioilla vuosityöaikakokeiluun. Työnantajan tavoitteena on käynnistää kokeilu vuoden 2014
aikana. Asiaa tullaan käsittelemään aktiivisesti
OAJ:n edunvalvonnan kanssa.
Näinä aikoina runsas joukko ammatillisia
opettajia, järjestöaktiiveja ja luottamusmiehiä
on siirtynyt tai siirtymässä ansaituille ”eläkepäiville”. Toivomme heille onnellisia hetkiä uudessa elämänvaiheessa ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä.
Antti Ylinen, OAO-jaoston pj.

Yrkesakademin i Österbotten
Y

rkesakademin i Österbotten bildades den
1 januari 2009. Skolan kom till genom en
samgång mellan Svenska yrkesinstitutet i Vasa,
Korsnäs Kurscenter och Vocana i Närpes. Den
svenskspråkiga yrkesutbildningen är dock mycket äldre än så och har rötter över 150 år tillbaka,
då en tvåårig jordbruksskola grundades redan år
1859 i Gamla Vasa. Precis på samma plats håller
Yrkesakademin nu på att bygga sitt nya campus,
som beräknas stå färdigt i början av år 2014.
I dag har Yrkesakademin fasta verksamhetspunkter i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Vasa,
Pedersöre och Jakobstad. Yrkesakademin har
runt 300 anställda och cirka 2500 studerande.
Rektor för Yrkesakademin i Österbotten är Maria Slotte, som tillträdde år 2012. Upprätthållare
och ägare är samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, som
även upprätthåller Kulturösterbotten samt Wasa
Teater.
I Yrkesakademin kan man i dag utbilda sig
till musiker, bildartesan, närvårdare, verksstadsmekaniker, underhållsmontör, fordonsmekaniker, elmontör, husbyggare, rörmontör, snickare,
målare, landsbygdsföretagare, skogsmaskinsförare, kock, frisör,
plåtslagare-svetsare,
chaufför, kombinationsfordonsförare,
busschaufför, datanom och merkonom.
Dessutom bedriver
Yrkesakademin vuxenutbildning men
ett stort antal kurser.

Y

Yrkesakademin har nyligen satsat på nya bilar till
sin logistiksida. På bilden skolans rektor Maria
Slotte och samkommunens direktör Ulrica Karp i
långtradarhytten. (Foto: Patrik Söderback)

Yrkesakademin on hiljattain panostanut uusiin
yhdistelmäajoneuvoihin logistiikkapuolelleen. Kuvassa auton hytissä koulun rehtori Maria Slotte ja
kuntayhtymän johtaja Ulrica Karp. (Kuva: Patrik
Söderback

rkesakademin i Österbotten on perustettu 1.
tammikuuta 2009, kun vaasalainen Svenska
yrkesinstitutet, Korsnäs kurscenter ja närpiöläinen Vocana yhdistyivät. Ruotsinkielinen ammattikoulutus on toki paljon vanhempaa perua,
sillä kaksivuotinen maatalouskoulu perustettiin
jo vuonna 1859 eli yli 150 vuotta sitten Vanhaan
Vaasaan. Juuri samalle paikalle Yrkesakademin
on nyt rakennuttamassa uutta campus-aluettaan, joka lienee valmis vuoden 2014 alussa.
Tänään Yrkesakademinilla on vakinaiset
toimipisteet Kristiinankaupungissa, Närpiössä,
Korsnäsissa, Pedersöressa ja Pietarsaaressa. Yrkesakademissa työskentelee noin 300 henkeä ja
opiskelijoita on noin 2500. Koulun rehtori on
vuodesta 2012 lähtien Maria Slotte. Koulua ylläpitää kuntayhtymä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, jonka alaisuuteen myös kuuluvat Kulturösterbotten ja Wasa
Teater.
Yrkesakademinissa opiskelemalla on tänään
mahdollisuudet moneen eri tutkintoon: muusikko, artesaani, lähihoitaja, konepajamekaanikko,
kunnossapitomekaanikko, ajoneuvomekaanikko, sähköasentaja, rakennusmies, putkiasentaja,
timpuri,
maalari,
maatalousyrittäjä,
metsäkoneenkuljettaja, kokki, kampaaja, peltiseppä-hitsaaja, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linjaautonkuljettaja,
datanomi ja merkonomi. Lisäksi Yrkesakademinilla on
vireä aikuiskoulutusosasto.
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Merja Björklind on
vuoden historianopettaja
Teksti: Mikko Metsäranta, kuva: Kirsi Karjalainen

H

istorian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on valinnut vuoden 2013
historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi lehtori Merja Björklindin, joka työskentelee Länsipuiston koulussa Kokkolassa. Valinta julkistettiin liiton kevätpäivillä Seinäjoella 20.4.2013.

Merja Björklind ja Tarja Laasanen kouluttivat Kokkolan opettajia oppiaineiden välisestä yhteistyöstä
28.9.2013
Merja Björklindin valintaperusteena on ennen
kaikkea hänen aktiivinen työnsä historian ja
yhteiskuntaopin opetuksen kehittämiseksi sekä
intonsa omaa työtään kohtaan. Björklind haluaa opettaa oppilailleen erityisesti tiedon etsintä- ja hallintataitoja. Hän kertoo muuttaneensa omaa opetustaan yli 25 vuotta kestäneen
opettajanuransa aikana: ”Opettajana olen siirtänyt painopistettä enemmän taitoihin tiedon
pänttäämisen sijaan. Tietoa löytyy kirjoista ja
18

netistä  sitä pitää osata käyttää ja soveltaa.”
Opetuksessaan Björklind käyttää hyvin monipuolisia opetusmenetelmiä. Hän teettää oppilaillaan tutkielmia, esseitä ja eläytymistehtäviä.
Hän on myös tuottanut yhdessä oppilaidensa kanssa Kokkola-aiheista oppimateriaalia.
Björklind osallistuu oppilaineen monenlaisiin
projekteihin, kuten Sanomalehti opetuksessa
-hankkeeseen. Lisäksi hän järjestää heille erilaisia kilpailuja, kuten uutisveikkauskisan ja osake-

sijoituskilpailun. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse
tehdä itse. Osa voidaan toteuttaa yhteistyössä
kollegojen kanssa.

Pariopettajuutta ja eheytettyä oppimista
Merja Björklind vastaa Kokkolassa historian
ja yhteiskuntaopin ruotsin- ja englanninkielisestä kielikylpyopetuksesta. Koska kielikylpyopetukseen ei ole tarjolla valmiita opetusmateriaaleja, Björklind luo ja kehittää niitä jatkuvasti.
Englannin kielikylpyopetus toteutetaan osin
yhteistyössä kieltenopettaja Tarja Laasasen kanssa, ja rouvat ovatkin kehittäneet oman Björklindin-Laasasen mallin, joka perustuu tiiviiseen
yhteistyöhön. ”Oppisisältöjä voi hyvin käsitellä
kielenopetuksen metodein, esimerkiksi luetunja kuullunymmärtämiset oppikirjan kappaleista, parisanelut ja aukkosuomennokset. Sovitun
työjaon mukaisesti kieltenopettaja käyttää tunneillaan samaa materiaalia ja lähestymistapa on
enemmän kieliopillinen. Opettajalta metodimme vaatii paljon työtä, koska valmista materiaalia ei ole, vaan sopivat materiaalit pitää itse etsiä
ja muokata. Olemme kuitenkin kokeneet tämän
erittäin antoisaksi tavaksi opettaa. Merja opettaa

Ei
lomautuksille

kieltä aineen avulla ja Tarja ainetta kielen avulla.”
Oppiaineiden välinen yhteistyö ja saman aiheen
tarkastelu useamman oppiaineen näkökulmasta
eheyttää oppilaan koulupäivää.
Kielikylpyopetuksen myötä Merja Björklind
oppilaineen on osallistunut useisiin kansainvälisiin projekteihin. Tarja Laasanen vetää Länsipuiston yläkoulun Comenius-hanketta, jonka
yhteistyötahot löytyvät Espanjasta, Italiasta, Itävallasta, Saksasta ja Turkista. Kouluja yhdistää
kielikylpyopetuksessa käytettävä CLIL-metodi
eli aineen opettaminen vieraalla kielellä. Opettavan aineen rinnalla opitaan samalla kieltä.
Björklind on hankkinut jatkokoulutusta kielikylpyopetukseen mm. Irlannin Dublinissa.
Koulutyönsä ohessa Björklind on muun
muassa perustanut HYOL:n Keski-Pohjanmaan
paikalliskerhon, jonka toiminnassa hän on edelleen mukana. Björklind rentoutuu hoitamalla
omaa hevostaan Paronia. ”Hevosen hoitaminen
ja ratsastus ovat niin merkittävä vastapaino henkisesti raskaalle työlle, että vaikka ne vievät kaiken liikenevän ajan ja kaikki rahat, ilman niitä
en ehkä jaksaisi kaikkea muuta. Kunnon talikkoterapia pitää mielen terveenä!”

Toimituskunta:
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi
040 559 4033
Suvi Isohella, YLL
Leena Nyberg, OAO
Mari Rinta-Nikkola, LTO
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Antti Hynönen, OAY
Mikko Metsäranta OAY
Taina Saikkonen
ISSN: 0785-9260
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Aisti stadi!
Lastentarhanopettajapäivät Helsingissä
Stadia ei voinut olla aistimatta paremmin kuin nousemalla Finlandiatalon tyylikkäitä rappusia kauluspaita yllä, hengittämällä rentouttavasti yhdessä professori Jorma Uotisen kanssa, ihmettelemällä alle
kouluikäisen lapsen sosiaalisen kompetenssin eri osa-alueita Terassisalissa, etsimällä kutkuttavaa salaisuutta kehonkieltä hyödyntäen Sibelius-Akatemian lehtori Soili Perkiön johdolla tai maistelemalla Tapas-paloja Presidentti-hotellin kerhossa yöllä. Vaikuttavaa oli myös
Helsingin kaupungin vahva osallisuus valtakunnallisten päivien järjestelyissä: paitsi taloudellinen tuki myös apulaiskaupunginjohtaja Laura
Rädyn esitys henki varhaiskasvatuksen arvostusta pääkaupungissamme. Muun muassa kaupungin vasta perustettu oma varhaiskasvatusvirasto palasi keskusteluihin tuon tuosta loppupäivän mittaan. 1300
kuulijaa tuli myös havaitsemaan opetusministeri Kiurun vierailun heti
Philomela-kuoron upean esityksen jälkeen. Opetusministeri vakuutti,
että lapsen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen puututaan järkevästi
ja painotti pystyvänsä kuuntelemaan viestejä koskien varhaiskasvatuslain valmisteluja. Ministeri
Kiuru selvitti, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi ja opetussuunnitelmien, sekä perusopetuksen
että esiopetuksen, uudistustyö valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.
OAJ Pohjanmaa kuljetti pohjalaislastentarhanopettajat EteläSuomeen ja tarjosi tuhdin työ- ja virkaehtosopimuksen päivityksen Vaasan JUKOn luottamusmiehen Monika Koivumäen,
Seinäjoen kaupungin opetusalan paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Marika Horilan sekä LTOL:n valtuutettujen Susanne Wikströmin ja Riitta Paavolaisen järjestöammattitaidolla.
Monika
Kokkolan lastentarhanopettajien järjestöaktiivi Maarit Marjusaari puolestaan junaili kyydin kokkolalaiskollegoille. Osallistujat olivat toimittaneet kysymyksiä luennoitsijoille etukäteen ja siinä tulivat selvitetyiksi niin
yötyöaikaprobleemia kuin kelpoisuuskysymyksiä.

Maarit

Vaasalaissisarukset Leena Vähämäki ja
Mirjam Kallio ovat ahkeria opintopäiväkävijöitä, eivätkä turhaan. Kollegat paitsi
Vaasassa myös jo maakunnassa ihastelevat näiden naisten ammattipätevyyttä,
yhdistysaktiivisuutta ja esimerkillistä
positiivisuutta. Metsämörrinäkin tunnettua Mimmiä pidätteli lauantaiaamuLeena ja Mimmi
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na tyttärentytär Aino, mutta niin vain naiset ehtivät luentosalin ensimmäisiin penkkiriveihin istumaan ajoissa. Mimmi ja Leena peräänkuuluttavat uskontokasvatuksen vahvistamista nykypäivän
varhaiskasvatuksessa ja jälleen kerran tahdikkaasti ojensivat sunnuntaina paluumatkalla koordinaattori-Monikalle enkeli-heijastimen Mikkelinpäivän kunniaksi ja kiitokseksi matkajärjestelyistä.
OAJ:n valtuuston varapuheenjohtajan ominaisuudessa lastentarhanopettajapäivillä ensimmäistä kertaa vieraillut luokanopettaja Matti Sippola Seinäjoelta hämmästeli lastentarhanopettajien osallistumisaktiivisuutta. Matin lisäksi kutsuvieraita opintopäivillä oli useita
kymmeniä, virolaiset yhteistyökumppanimme mukaan lukien.
Lastentarhanopettajaliiton
hallituksen jäsenet saivat kunnian
emännöidä kutsuvieraita ja siksipä
Minna Herttua-Niemi neuvoi auliisti
aamutuimaan oikeaa reittiä tapahtumapaikalle.
LTOL:n
hallituksen
jäsenet
palvelivat
Lastentarhanopettajaliiton
esittelypisteellä ja

Matti

kukin
vuorollaan
viereisessä
OAJ:n

Minna

LTOL:n pisteellä palvelemassa Sari Sirniö, Marjatta Reiman, Merja Winter ja Lotta Kivelä.

jäsenrekisteripalvelussa jäsenet saattoivat päivittää rekisteritietoja ja hankkia käyttötunnukset
palveluun. Matkalla LTO-jaoston puheenjohtaja Monika Koivumäki muistutti, että tunnukset
kannattaa laittaa nyt kuntoon, niin äänestys seuraavissa OAJ:n ja LTOL:n valtuustovaaleissa ensi
keväänä onnistuu kätevästi.
Lastentarhanopettajaliiton ruotsinkielistä vaalipiiriä edustaa Kokkolasta Susanne Wikström valtuuston jäsenenä ja
Monika Wikström Kaarinasta hallituksen jäsenenä. Susanne
”Sanna” järjesti osaltaan matkan OAJ Pohjanmaan jäsenyhdistyksen Nordian jäsenille. Lastentarhanopettajien jaoston
Sanna ja Monika
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taannoisessa kokouksessa Sanna muistutti, että ruotsinkieliset jäsenet voivat saada tulkkauspalveluja, jos niitä kylliksi kysytään. Vielä tänä syksynä on tiedossa OAJ Pohjanmaan järjestämä EDU-info
ruotsiksi ja sen tulevat pitämään alueasiamies Seppo Heinonen ja Sanna yhdessä.
Jalasjärveltä Vaasan bussin kyytiin nousivat Tarja Aromaa ja Eija Laitila. Saikkosen Tainalta OAJ
Pohjanmaan toimistosta oli matkajärjestelyistä kyselty ja vastaus saatu. Lastentarhanopettajat olivat valinneet opintopäivien Kolmannen Linjan, joka piti
sisällään luennot Suupoppia, Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa, Lapsen sosiaalisten erityisvaikeuksien haasteet sekä Leikkiminen kielletty – kontrolliyhteiskunnan lapset. ”Kaikki niin
hyviä”, tuumivat kokeneet kasvattajat.
Kirja ja CD suupopista löytyivät tuliaiTarja ja Eija
siksi työpaikalle. Kaikkiaan opintopäiville osallistujat saivat valita viidestä linjasta. Kahvikupposen ääressä keskusteltiin kasvatuksen pehmeistä ja kovista menetelmistä ja esiin nousi sana etulapsi. Se on erityislastentarhanopettaja Jari
Tiensuun lanseeraama termi erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta. ”Positiivinen. Suosittelemme!”,
täydennyskoulutuksesta ennenkin hyötyneet lastentarhanopettajat Tarja ja Eija hymyilivät.
Opintopäivät päättyivät musiikkihetkeen varhaisiän
musiikkikasvatuksen gurun Soili Perkiön tunnelmoinnilla. Varhaiskasvatuksen ammattilaisia ei
tarvitse kahta kertaa pyytää ilmaisemaan
itseään tanssien, laulaen ja leikkien, ainakaan
jos on kyse sadoista kollegoista tukena ympärillä. Opintopäivien järjestelypallo heitettiin Turkuun, jonne sitten taas yhdessä tasan
kahden vuoden kuluttua suuntaamme – bussilla!

Oppimassa mukana, Miia Raunio (kuvat ja teksti)
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SANASELITYKSET
LASTEN SUUSTA:

1.REHTORI:
• ”se on ylipappi tai sellaanen”
• ”se on rehtorinhuoneessa”
• ”ainakin se on koulus. Se sanoo kaikkia
juttuja, jos on teheny rumasti”
• ”sinne mennään tunnustamahan, että on
teheny väärin”
• ”se laittaa koululaaset rehtorin
kansliahan”
• ”koulun pomo sanoo niille opettajille”
2. PALKKALIUKUMA:
• ”ne rahat liukuu, kun niitä teherähän”
• ”saa palkkaa eli rahaa”
• ”se annetahan kaupan tätille. Saa vielä
takaasin rahaa.”
• ”mitäs, jos palkka liukuu? Palkka liukuu
käteen”
• ”palkka liukuu ihimiseen”
• ”se liukuu koriin tai pussihin”
3. OPETUSHALLITUS:
• ”että lapsia opetetahan ja, että hallitus
käskee niitä opettamahan”
• ”opettaa kaikkea lajia”
• ”että tietää kaikkia juttuja…läksyjä”
• ”että opettaa oppilaata”
• ”siellä hankitahan opetusta”
• ”opetetahan lapsia”
4. PÄÄMÄÄRÄ:
• ”talo tai joku sellaanen”
• ”se tarkoottaa isompaa lukua”
• ”että se on sellaanen määrääjä, jota
kukaan muu ei määrää”
• ”haetahan jotaki kivaa”
• ”vaikka on päämääränä saara rahaa”
• ”poliisi vie silloon vankilahan”

5. PIENRYHMÄ:
• ”että on joku pieni ryhmä”
• ”esimerkiksi laittaa pieniin ryhmihin,
jossa teherähän vaikka tehtäviä”
• ”pieni ryhymä, jossa saa puhua rauhas”
• ”siä jaetahan ryhymälääset”
• ”vähä niinku pienkoululaaset”
• ”se on koleme porukkaa ja viisi”
6. PÄTEVÄ:
• ”että osaa hyvin asioora”
• ”että tietää kaikkea”
• ”että joku on aika heleppoa”
• ”heleppoa!”
• ”se on pätevä tehtävässä”
• ”kätevä!”
7. KOLMIPORTAISUUS:
• ”että on jotaan kolmiasteeesta”
• ”vähä niinku koleme porrasta”
• ”että on koleme porrasta, jotka vie ylös”
• ”koleme porrasta, jokka vie taloon”
• ”jossaki portaikossa on vain koleme
porrasta”
• ”koleme porrasta vie yläkertahan”
8. KUNTAREMONTTI:
• ”että jossaki maanosassa teherähän
remonttia”
• ”vähä niinku vaihretahan järjestystä”
• ”että korjatahan vaikka taloa”
• ”remontoorahan taloa”
• ”vähä niinku kunnalla teherähän
remonttia”
• ”kunnassa rakennetahan!”

Yksi eskarilainen innostui niin kovasti ”selittelemähän”, että minun piti keksiä vielä äkkiä bonustehtävä. Mieleeni tuli ”varhaiskasvattaja”, johon hän tuumasi: ”vähä niinku paras kasvattaja!”
Tämähän pelasti päiväni Tähän mennessä kurikkalaiset esikoululaiset ovat selitelleet 66 sanaa. Tällä kertaa Mari RintaNikkolalle totuuksia kertomassa kolme tyttöä ja kolme poikaa.
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Ett exempel på internationellt
forskarsamarbete
Bild och text: Ann-Sofi Röj-Lindberg

O

j så roligt att se varandra och diskutera
ansikte mot ansikte vid en ’live-meeting’ i
stället för att prata med en skärm! Så kunde man
sammanfatta känslan som präglade den forskarträff som ordnades av den internationella forskargruppen VIDEOMAT i mitten av september.
Denna gång stod Göteborgs universitet värd
för forskare från de tre nordiska projektländerna
Sverige, Finland och Norge.
Forskningsprojektet är ett treårigt så kallat
NORDCORP-projekt vilket betyder att det är
nordiska länders forskare som finansieras i första hand. Forskare från Californien ingår också
i forskargruppen, men av förståeliga skäl är deras
närvaro så gott som alltid via Skype eller någon
annan videolänk.
Det är både ett intresse för att stöda matematiklärares utveckling och för vad om händer
i klassrummen då lärare börjar ta in algebra i
undervisningen som förenar forskare och lärare
inom VIDEOMAT. Genom att via videobandade lektioner ta del av undervisningskulturen i
andra skolors och länders klassrum erbjuds forskare och lärare möjlighet att se såväl den egna
verksamheten som undervisningen i det egna
landet med nya ögon.

Trots att det ännu återstår närapå ett år av
projektiden så har forskargruppen redan sett intressanta likheter och skillnader i undervisningskulturerna mellan länderna och även inom ett
enskilt land. Elevernas problemlösning, till exempel, förefaller i USA vara mera styrd av lärarens lösningsmodeller än i de nordiska länderna.
Forskarna har också märkt hur avgörande lärarens undervisningsansats är för elevernas möjligheter att lära matematik.
Projektet kommer som sagt att fortgå ännu
en tid, men planeringen av olika presentationer
och rapporter var ändå ett angeläget tema i diskussionerna runt bordet i Göteborg. Universitetens finansiering är till en viss grad dimensionerad genom projektmedel och antal forskningsartiklar. För en universitetsanställd forskare ligger
det därför ett ganska tydligt korn av sanning i
talesättet ”publish or perish”. Det gäller att producera kvalitativt god forskning inom pågående
projekt även för att skapa en bra bas för nya projektansökningar.

Hårt planeringsarbete kräver en motvikt i form av
social samvaro och lekamlig
spis. Här avnjuter AnnaMaija Partanen från Finland (till vänster) en god
Vid mötet i Göteborg hann VIDEOMAT-gänget analysera och diskutera middag tillsammans med
flera videobandade episoder, både från klassrum då elever löser matteprob- Roger Säljö från Sverige och
lem i grupp och från sammankomster då lärarna i de nordiska länderna Jorunn Reinhardtsen från
Norge.
diskuterade videobandningar från andra länders matteklassrum.
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Maakuntajohtajat
OAJ Pohjanmaan vieraina
Kuva ja teksti: Lasse Mansikka-aho

O

AJ Pohjanmaan toimintalueen maakuntajohtajat Pohjanmaan liiton Olav Jern,
Etelä-Pohjanmaan liiton Asko Peltola ja KeskiPohjanmaan liiton Jukka Yli-Karjula saivat rautaisannoksen ay-tietoutta OAJ:n Pohjanmaan
alueyhdistyksen 1.10.2013 Härmän kuntokeskuksessa järjestämässä tilaisuudessa. Samalla
tarjoutui mahdollisuus keskusteluun opetusalan
ammattilaisten kanssa Pohjanmaalla järjestettävän koulutuksen tulevaisuuden uhkakuviin ja
mahdollisuuksiin.
Alueyhdistystämme tilaisuudessa edustivat
puheenjohtaja Ari Rousu, OAJ:n valtuuston 2.
varapuheenjohtaja Matti Sippola sekä alueyhdistyksen hallituksen jäsenet Gun-Viol Vik, Antti Ylinen sekä Dieter Heiermann. Lähes neljä
tuntia kestäneen keskustelutilaisuuden aikana
käytiin OAJ Pohjanmaan edustajien alustusten
pohjalta vilkas keskustelu alueemme koulutuk-

sen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuuteen
osallistuneiden yhteisenä huolenaiheena nousi
esille koulutuksen resurssien riittävyys valtiontalouden kiristyessä.
Vilkasta keskustelua herätti myös koulutuksen alueellisen tasa-arvon turvaaminen toisen
asteen koulutuksen hallintorakenteen muutospaineiden keskellä. Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Yli-Karjula nosti tapaamisessa
esille koulujen korjausavustuksiin liittyvän valtionosuusjärjestelmän, jota hän piti aikansa eläneenä. Yli-Karjulan mukaan nykysysteemissä lopulliseen rahoituspäätökseen saattaa kulua jopa
kuusi vuotta.
Tilaisuuden päätteeksi molemmat osapuolet
ilmaisivat tyytyväisyytensä tapaamisen sisältöön.
Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola piti antia jopa yleissivistystä lisäävänä.

Maakuntajohtajat Jukka Yli-Karjula (vasemmalla) Asko Peltola (keskellä) ja Olav Jern (oikealla) kuuntelivat tarkasti tilaisuuden alustuspuheenvuoroja ja osallistuivat innokkaasti niiden pohjalta käytyhin keskusteluihin.
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Världsarvstema
– i alla skolämnen?
Text: Susanne Skata

E

tt världsarv är
ett fönster mot
historien och världen. Dagens elever är
morgondagens medborgare, politiker och
beslutsfattare
och
därför är det viktigt
att de redan i skolan
får en djup känsla för
vad världsarvet är och
vad det betyder att
förvalta ett världsarv. I världsarvskommunerna i Höga
Ku s t e n / Kv a r k e n s
skärgård pågår som
bäst ett Botnia-Atlanticaprojekt där en
stor del av innehållet
riktar sig till lärare
och skoladministratörer. Projektet drivs
av Kvarkenrådet r.f. tillsammans med kommunerna samt Österbottens förbund, Forststyrelsen
och Länsstyrelsen i Västernorrland. Projektet
har fått namnet ”Världsarv i samverkan 63°N
– världsarvsambassadörer” och jobbar förutom
med skoltemat även mot företagare, politiker
och tjänstemän.
Korsnäs, Malax, Vasa, Korsholm och Vörå
på finska sidan och Kramfors och Örnsköldsvik
i Sverige har fått världsarvsstatus för den unika
geologin och spåren efter inlandsisen som kan
ses i Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Därmed har kommunerna tilldelats ett förtroende av
FN-organet Unesco att föra världsarvstanken vidare till framtida generationer. Världsarvstanken
rotas hos barnen redan i skolan.
Under projekttiden ordnas flera lärarutbildningar där deltagarna får jobba utomhus,
elevcentrerat och problembaserat. Uppgifterna
behandlar allt från geologi till engelska, från religion till biologi och matematik. Diskussionerna
under utbildningarna har varit livliga och lärarna
har konstaterat att det verkar omöjligt att hitta

26

ett ämne där man inte kan använda sig av världsarvet som tema i uppgifter och diskussioner.
Det problembaserade sättet att jobba bygger på att våga ställa frågor, utforska, inhämta
fakta och presentera för andra. Det är enkla
övningar som görs utomhus och som inbegriper alla sinnen. Tanken är att pedagogiken med
vilken lärarna lär sig, är samma som den som
sedan skolbarnen i sin tur ska ta del av. Under
utbildningsdagarna har stenar, kottar, blad, sand
– ja, bara fantasin har satt gränser för materialet – fått fungera som verktyg och illustration i
utmaningen att göra bland annat istid, magma,
fredstanken och glosjöar fattbara och intressanta
för deltagarna.
Lärare från Kvarkens skärgård har besökt
Höga Kusten och vice versa. Dessa utbildningsdagar har gett en djupare förståelse för det gemensamma världsarvet. Under projekttiden
kommer det ännu att ordnas seminarier för lärare och rektorer. Därtill jobbar en grupp lärare
och rektorer på finska sidan med ett underlag för
att få in världsarvet i den kommande läroplan.

Höga kusten och
låga kusten.
Höga Kusten i Västernorrland i Sverige har funnits
på Unescos världsarvslista år
2000. Sex år senare utökades området med Kvarkens
skärgård i Finland. Landskapen kan kallas höga och
låga kusten och är varandras
motsatser. De har legat under
samma inlandsis och världsrekordet i landhöjning, 8 millimeter per år, är detsamma
både i Finland och Sverige.
Skillnaderna i landskapens
utseende beror på att Höga
kustens berggrund utgörs av
yngre bergarter, Höga kusten
är också är mindre nedslipad
lQGHQÀDFNDEHUJJUXQGHQSn
¿QVNDVLGDQ9lUOGHQVK|JVWD
maritima linje är 286 meter
|YHUKDYHWRFK¿QQVSn6NXOH
berget i Höga Kusten. Varje år
uppstår en kvadratkilometer
nytt land i Kvarkens skärgård
– det är lika mycket som 150
fotbollsplaner!

Alla lärare har tillgång till det informationspaket och utbildningsmaterial, som finns tillgängligt här:
http://www.kvarken.org/varldsarvsmaterial/
undervisningsmaterial/
http://www.kvarken.org/maailmanperintoaineistoa/opetusmateriaalia/

Vi som jobbar i projektet svarar gärna på
frågor om materialet. Kontakta världsarvspedagogen Herman Fogelberg (herman@fogelberg.
fi) eller projektledare Susanne Skata (susanne.
skata@kvarken.org) för mera information.

KOULUTTAA 2014
*Minustako tulevaisuuden toimija -koulutuksen 1. jakso Vaasassa 17.–18.1.2014
*Järjestöstartti Lappajärvellä 14.–15.2.2014
*Liikettä keholle Härmässä 7.–8.3.2014
*Yleisöluento Juha Siltala Seinäjoella 23.9.2014
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Jäämässä eläkkeelle?
Tule mukaan senioriopettajien toimintaan!

T

yöelämästä pois jääminen voi yllättää. Se on iso elämänmuutos, vaikka olisi harrastuksia ja ystäviä. Aiemmat aktiviteetit eivät välttämättä enää riitä. Senioriopettajien toimintaan mukaan menemällä saat mielekästä tekemistä uudessa elämäntilanteessa.
Kun eläkkeelle jääminen lähenee, ota selvää,
mitä pitää tehdä. Eläkkeelle siirtymisestä saa
tietoa OAJ:n jäsensivuilta sekä Kuntien eläkevakuutuksesta Kevasta.
Kun olet saanut työeläkeyhtiöstä eläkepäätöksen, ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi OAJ:n jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterin palvelunumero on
020 748 9790, ja siihen vastataan maanantaista
torstaihin klo 9–12.

siirtyvällä OAJ:n jäsenellä on mahdollisuus liittyä Opetusalan Seniorijärjestöön. OAJ maksaa
liittymisvuoden jäsenmaksun, 25 euroa, puolestasi.
Senioriopettajien jäsenenä pääset mukaan sosiaaliseen verkostoon, tutustut uusiin ihmisiin ja
saat tietoa ikääntyviin ihmisiin liittyvistä kysymyksistä. Eläkeläisiä on Suomessa liki 1,5 miljoonaa.

Käy Ifissä työssäoloaikana

Mikä on OSJ?

Vakuutuksista on muistettava, että OAJ:n jäsenyyteen kuuluvat vakuutukset lakkaavat, kun
jäsen jää eläkkeelle. Näin ollen esimerkiksi jatkuva matkavakuutus lakkaa OAJ:n jäsenen siirtyessä eläkkeelle.
Senioriopettajien jäsenyyteen liittyvä vakuutusetu on toisenlainen kuin työssä käyvän opettajan. Seniorijärjestön jäsenet saavat alennuksia
vakuutusmaksuista, kun keskittävät vakuutukset
If-vahinkovakuutukseen. OSJ:n jäsenen saamat
järjestöasiakkaan keskittämisalennukset ovat
aina suuremmat kuin ne alennukset, jotka If
muuten antaa vakuutusten keskittäjälle.
Toinen merkittävä jäsenetu on se, että OSJ:n
jäseneksi liittyvät pystyvät ottamaan itselleen jatkuvan matkavakuutuksen ilman terveysselvitystä, jos ottaa yhteyttä Ifiin vielä työssäoloaikana.
Jos työssä oleva OAJ:n jäsen on ottanut Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen, vakuutus jatkuu automaattisesti eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin.
Muista siis käydä sopimassa Ifissä vakuutuksista vielä työssäoloaikana.

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry on valtakunnallinen järjestö, jonka jäseninä on yli 18
500 eläkkeelle jäänyttä opetusalan ammattilaista lastentarhanopettajista yliopistonlehtoreihin
asti.
OSJ tekee monipuolista yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen kanssa, pitää yhteyttä päättäjiin ja
eläkeasioita käsitteleviin tahoihin. Lisäksi monet
paikallisjärjestömme edustajat ovat kunnallisten
vanhus-/ikäneuvostojen jäseniä.
Järjestö tekee yhteistyötä myös OAJ:n kanssa,
ja OSJ:n hallitus toimii OAJ:n senioritoimikuntana. Opetusalan Seniorijärjestön puheenjohtaja
on kouluneuvos Erkki Kangasniemi.

Senioriopettajista saa suhdeverkon
Uudessa elämäntilanteessa kannattaa liittyä
senioriopettajien joukkoon. Jokaisella eläkkeelle
28

Monenlaisia jäsenetuja
OSJ:n jäsenenä saat monenlaisia jäsenetuja,
esimerkiksi kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Senioriopettaja-lehden, joka postitetaan Opettajalehden välissä.
Lisäksi jäsenemme saavat monenlaisia alennuksia. OSJ:n jäsenalennukset koskevat esimerkiksi Ifin vakuutusmaksuja, Teboil-asemilta
ostettavia polttoaineita, lehtitilauksia, Holiday
Clubin lomaviikkoja sekä monia virkistys- ja
kuntoutuslaitoksia. Lisäksi senioriopettajien jäsenet saavat kaikki akavalaisen jäsenetupalvelun

jäsenedut. Lisätietoa jäseneduista saa järjestön
kotisivuilta osoitteesta www.osj.fi.

Virkistystoiminta paikallisyhdistyksissä
Jokainen OSJ:n jäsen kuuluu ensin järjestön
paikallisyhdistykseen, ja paikallisyhdistyksen
kautta valtakunnalliseen järjestöön. OSJ:llä on
76 paikallisyhdistystä eri puolella Suomea. Paikallisyhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa: mielenkiintoisia luentoja, kulttuuriretkiä,
lounastapaamisia, matkoja ja virkistys- ja liikuntatilaisuuksia.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen alueella toimii kaikkiaan 14 senioriopettajayhdistystä: Alavuden senioriopettajat, Jalasjärven
senioriopettajat, Jokilaaksojen senioriopettajat,
Järviseudun senioriopettajat, Kauhajoen senioriopettajat, Kauhavan senioriopettajat, Kokkolan senioriopettajat, Kurikan senioriopettajat,
Lapuan veteraaniopettajat, Pietarsaaren seudun
veteraaniopettajat, Seinäjoen Senioriopettajat,
Suupohjan senioriopettajat, Vaasan seudun senioriopettajat ja Ähtärin senioriopettajat. Näiden
yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien yhteystiedot löytyvät järjestön kotisivuilta (www.osj.fi
à Paikallistoiminta à Jäsenyhdistykset).

Työssä eläkkeellä ollessa?
Jos suunnittelet tekeväsi sijaisuuksia eläkkeelle siirtymisen jälkeen, tarkista, että olet muistanut pyytää eläkkeelle jäätyäsi työnantajalta pois
OAJ:n jäsenmaksuvaltakirjan. Muutoin työnantaja saattaa periä saamastasi palkasta OAJ:n jäsenmaksua.
Pitempiaikaista sijaisuutta suunnittelevalle
OAJ tarjoaa Opetusalan Seniorijärjestön jäsenille erillistä maksua vastaan palvelupakettia, johon
kuuluu esimerkiksi vastuuvakuutus. Tätä palvelupakettia hoitaa OAJ:n jäsenrekisteri.

Tietoja ja uusia ystäviä
Senioriopettaja-lehteä lukemalla saa tietoa
ikääntyviä kiinnostavista asioista ja paikallisyhdistyksien toimintaan mukaan menemällä tapaa
uusia tai entisiä tuttavia. Kolmannessa iässä riittää mielenkiintoista tekemistä ja rattoisia keskustelunaiheita.
Tervetuloa aktiivisten senioriopettajien joukkoon!
Teksti: Kirsti Lehtinen

OAJ Pohjanmaan toimihenkilöitä

Kuvassa vasemmalta: Outi Pyykkö/yhdistystietous,
Seppo Heinonen/alueasiamies, Taina Saikkonen/
talous, Lasse Mansikka-aho/tiedotus, Paula Kotirinta/sihteeri ja Jaana Talja/liikunta

Keväällä 2013 OAJ Pohjanmaan nettivastaavana aloitti Antti Hynönen Alavudelta.
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Koululiikuntaliitto
– koko koulun liikuttaja
K

oululiikuntaliitto tunnetaan parhaiten suurten oppilasurheilutapahtumien järjestäjänä,
mutta se tarjoaa monipuolista toimintaa myös
opettajille. Opettajien hyvinvointiin liittyvää
tietoa löytyy mm. www.openkeidas.fi -sivustoilta. Muita liikuttavia opettajatapahtumia on
kesäpäivät, sopulivaellus ja pyörävaellus kesäisin. Mestaruuksia ratkotaan salibandyn, kaukalopallon, lentopallon ja sulkapallon merkeissä.
Seuraa ilmoittelua näistä tapahtumista KLL:n
sivuilta. Pohjanmaalla annetaan Liikettä opettajien keholle taas keväällä 7.-8.3.2014 Härmässä.
Ilmoittautuminen tapahtumaan tulee tammi-

kuussa paikallisyhdistysten kautta. Kuntokorttikampanja jatkuu ja yhteistä vaellustakin suunnitellaan loppukevääksi.
Viime keväänä kuntokortin palauttajien
joukosta poimittiin neljä innokasta Pohjalaista
ope-liikkujaa, jotka jakavat liikuntakokemukset kanssanne. Toivottavasti nämä kertomukset
liikunnasta herättävät liikkumaan ja lisäämään
näin omaa jaksamista ja työhyvinvointia.

Liikunnan monitoiminainen

Opettajien kesäpäiville kuortanelaiset ovat osallistuneet kautta
aikojen innokkaasti. Kuortaneen
yhdistys on myös järjestänyt monet
opekisat, ja Airilla on ollut paljon
vastuuta kisajärjestelyistä. Kisoissa
Airin lajivalikoimaan ovat kuuluneet uinnin ja tenniksen lisäksi
mm. viestihiihto, kuulantyöntö ja
beach-volley.
Vuodesta 1993 lähtien Airi on
ollut Kurutaneleiden puheenjohtaja. Tämä pääasiassa opettajista
koostuva naisporukka tekee vuosittain vaellusreissun ja retkeilee liikunnan ja kulttuurin merkeissä enemmän ja vähemmän säännöllisesti. Kurutaneleiden vaelluksilla ei vauhti
huimaa eikä pipo kiristä - sen sijaan nauru raikaa
ja laulu kaikaa! Vaelluskohteina on ollut kansallispuistoja, Lapin erämaita, lähiseudun reittejä ja
onpa kerran käyty Slovenian Alpeillakin. Alkuvuosina vaellettiin täysvarustetut rinkat (15-20
kg) selässä jopa 25 kilometrin päivämatkoja. Nyt
patikoidaan päiväreppujen kanssa ja yöt nukutaan mökeissä lakanoiden välissä.
Liikunnanopettajan työssä liikkuminen on
lähinnä siirtymistä suorituspaikalta toiselle ‒ autolla! Nelilapsisen perheen äitinä omaa aikaa ei
säännölliseen liikuntaan ollut, mutta nyt lapset ovat lentäneet maailmalle ja aikaa itsestään
huolehtimiseen jää runsaasti. Lähes päivittäinen

Airi Mäkelä on liikunnan ja
terveystiedon opettaja Kuortaneen
yläkoulussa ja lukiossa. Savonlinnan tyttö löysi itsensä Pohjanmaalta, kun mies sai opiskelun jälkeen
työpaikan Kuortaneen urheiluopistolta. Airi toimii myös urheilulukion opiskelijoiden asunto-ohjaajana
ja opettaa lukiolaisille ilmaisutaitoa.
Liikuntakipinän Airi sai kotoaan jo paljon ennen kouluikää.
Koko perhe ‒ isä, äiti ja kolme tyttöä ‒ hiihti ja lasketteli, pelasi tennistä ja voimisteli isän innostamana. Kesämökillä tytöt kisailivat mm. puujaloilla kävelyssä ja uivat Saimaassa
päivät pitkät. Keskikouluaikana Airi liittyikin
uinnin valmennusryhmään ja voitti useita piirinmestaruuksia.
Savonlinnan yhteiskoulussa oli pätevät ja innostavat liikunnanopettajat, joiden ohjaus antoi
monipuolisia valmiuksia eri liikuntamuotoihin.
Lukioikäisenä Airin lajiksi valikoitui lentopallo,
ja siitä tulikin pysyvä harrastus. Paras saavutus
on opiskeluaikana Jyväskylän Pesäveikoissa saatu SM-hopeamitali. 80- ja 90-luvulla Airi pelasi lentopalloa useita vuosia Etelä-Pohjanmaan
opettajien piirijoukkueessa. Myös tennistä Airi
on pelannut kilpailumielessä, lähinnä seniorisarjoissa.
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Jaana Talja, liikuntavastaava
Pohjanmaa KLL

liikunta pitää kunnossa, antaa hyvän mielen ja
energisen olon.
Airin aamu alkaa puolen tunnin "voimaistelulla", johon kuuluu venyttelyä, joogaa ja
lihaskuntoliikkeitä. Aamujumppa on ollut ohjelmassa kesästä 2009 saakka, jolloin selkä alkoi
oireilla. Selkävaivojen myötä kilpaurheilu sai
jäädä, mutta sitä on Airin mukaan turha jäädä
murehtimaan. Uusia liikuntamuotoja on löytynyt roppakaupalla. Mieluisinta on hyötyliikunta
mökillä: marjastus, metsän raivaus, puiden pilkkominen, nikkarointi ja kiveyksien teko. Talvella
säännöllinen kahden kilometrin uinti kerran vii-

kossa ja miltei päivittäinen hiihtolenkki (viime
talvena 830 km) pitävät yllä aerobista kuntoa.
Vuosi sitten kansalaisopistossa alkanut Pilates
on hieno uusi löytö.
Liikunnan lisäksi Airi lukee paljon ja kuluttaa kulttuuria monipuolisesti ‒ musiikki, teatteri ja elokuvat, kaikki kelpaa. Henkistä kuntoa
ylläpitävät myös koulutus- ja luentotilaisuudet,
ja Airi onkin säännöllinen vieras esimerkiksi
opettajien alueyhdistyksen tilaisuuksissa. Liikkumista Airi lupaa jatkaa niin kauan kuin jalka
nousee!
Airia haastaatteli Sinikka Sulin

Iloa liikunnasta

Siinä saa treeniä kropan lisäksi myös aivot, kun
täytyy pysyä mukana askelkuvioissa. Myös astangajooga on yksi suosikkilajini, välillä se on jäänyt
muutamaksi vuodeksi, mutta viime talvena aloitin sen uudelleen.
Hankimme shetlanninlammaskoira Tessan
vuosi sitten kesällä ja sen myötä liikunta ja ulkona liikkuminen ovat kyllä lisääntyneet huomattavasti. Tessa on oma personal trainerini, joka saa
minut jo kukonlaulun aikaan aamulenkille, ja
töiden jälkeen on toisen, yleensä vähän pidemmän lenkin vuoro. Se on aina yhtä innokas lenkkikaveri. Häntä vain viuhuu, kun se näkee, että
otan taluttimen käteeni. Aamulenkin jälkeen olo
on pirteä ja töihin voi lähteä
reippain mielin.
Liikunnalla on paljon
positiivisia
vaikutuksia.
Siitä tulee hyvä, virkeä olo
ja lenkkipolulla ajatukset
selkenevät eivätkä mieltä
painaneet asiat tunnukaan
aivan niin isoilta. Minua
motivoi se, kun huomaan
kehitystä tapahtuneen vaikka lihaskunnossa tai juoksuvauhdissa. Motivaatiota
antavat myös liikunnalliset
ystävät, jotka tsemppaavat
ja joiden kanssa voi jutella
treeneistä ja ruokavaliosta.
Haluan pitää itsestäni ja terveydestäni hyvää huolta, ja
toki liikunnan vaikutus ulkonäköön painaa myös vaakakupissa. Itsestään huolta
pitäminen vaikuttaa myös
työssä jaksamiseen. Kun
kroppa on hyvässä kunnossa, olen pirteä ja minulla on
enemmän annettavaa opisjatkuu...
kelijoille.

Olen Tuija Luokkakallio, 37-vuotias englannin opettaja Vaasan yliopiston Kielipalvelut -yksiköstä. Olen opettanut englantia yli kymmenen
vuotta, ensin tuntiopettajana useammassa eri
oppilaitoksessa, ja myöhemmin päätoimisesti
Vaasan yliopistossa.
Ala-asteikäisenä tykkäsin liikunnasta, sitä
tuli harrastettua aivan huomaamatta sisarusten
ja kavereiden kanssa ja koululiikuntakin oli kivaa. Yläasteelle siirryttyäni kiinnostus liikuntaan
väheni ja koululiikunta tuntui pakkopullalta ja
suorittamiselta. Se johtui varmaan osittain murrosiästä, mutta mielestäni myös liikunnan opettajalla ja tuntisuunnitelmalla oli siihen suuri vaikutus.
Innostuin uudestaan liikunnasta
yliopisto-opintojen
loppuvaiheessa, jolloin aloin
harrastaa mm. juoksua ja
rivitanssia. Juoksin jopa kolme kertaa puolimaratonin.
Kliseisesti sanottuna löysin
liikunnan ilon ja huomasin, että liikkumisesta voi
nauttia ja siitä saa valtavasti
hyvää oloa ja onnistumisen
tunteita. Täytyy vain valita
ne lajit, jotka itselle sopivat.
Nykyään harrastan liikuntaa jossain muodossa
päivittäin: kävelen tai pyöräilen työmatkat ja teen koiran kanssa kävely- tai juoksulenkkejä 2-3 kertaa päivässä. Pyrin myös tekemään
vähintään kaksi lihaskuntotreeniä viikossa, esimerkiksi kotona kahvakuulalla
tai kuntosalilla. Rivitanssia
harrastan edelleen, harjoitukset ovat kerran viikossa.
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Liikuntakipinä jo ennen
ensimmäisiä henkosia
Olen Tiina Sjöblom, 45-vuotias luokanopettaja Teuvalta. Olen
tehnyt luokanopettajan työtä vuodesta 1992 lähtien. Tätä ennen
toimin hetken lastentarhanopettajana, joka on aikaisempi koulutukseni. Työpaikkani on ollut
toistakymmentä vuotta Syreenin
koulu Teuvalla.
Koululiikuntavuosiltani minulla on hyviä muistoja, ainoastaan telinevoimistelusta en pitänyt
lainkaan. Kilpailin ahkerasti koulujenvälisissä urheilukilpailuissa ja
urheiluseura Jurvan Urheilijoiden
riveissä.
Uskon niin, että kohdallani liikuntakipinä
syttyi jo ennen ensimmäisiä henkosiani. Äitini
mukaan synnyin "kovalla ryminällä", vauhtia
ja vaarallisia tilanteita on ollut siitä lähtien. Jo
kolmevuotiaana ajelin pyörällä apupyörittä maailmaa valloittaen. Olen liikkunut aina.
Nykyään liikunnalle jää hyvin aikaa, koska
vain nuorin lapsistamme, hänkin jo lukioikäinen, asuu kotona. Käyn kerran viikossa kahvakuulassa, zumbassa ja aamu-uinnilla. Sen lisäksi
hiihdän, pyöräilen, juoksen ja sauvakävelen.
Tänä vuonna talven hiihto ja kesäkauden pyöräily ovat tuottaneet kilometrejä yhteensä 2500.
Kohdallani on ongelmana pikemminkin se, että

Koko perhe liikkuu
Olen Väänäsen Päivi eli Titta, alajärveläinen erityisopettaja. Mieheni Matti Iivarinen on
luokanopettajana Paavolan koululla Alajärvellä.
Matin pesäpalloura toi meidät vuonna 1984
Alajärvelle. Vanhempi lapsemme Sasu (23) on
laitosmiehenä Alajärven uudessa uimahallissa
ja hän pelaa Alajärven Ankkureiden superpesisjoukkueessa pesäpalloa. Tyttäremme Lyyli (21)
opiskelee sairaanhoitajaksi Hämeenlinnassa.
Liikunta on tärkeässä osassa myös hänelle: kuntosali, lenkkeily, palloilu ja avopuolison Aleksin
jääkiekkoilu HPK:n liigajoukkueessa. Perheessämme on aina harrastettu liikuntaa. Liikunta
ja urheilu ovat ohjailleet elämäämme ja antaneet
ystäviä ja kokemuksia ympäri Suomen.
Opettajahistoriani alkoi jo ylioppilasvuosien jälkeen Maaningalla sijaisuuksilla. Vuonna
1994 pääsin Kokkolaan Chydenius-Instituuttiin
luokanopettajien poikkeuskoulutukseen ja muutaman vuoden jälkeen valmistuin luokanopettajaksi. Luokanopettajan virkoja ei Alajärvellä riit32

kropan pitäisi antaa välillä levätäkin. Hyötyliikuntaa saan pyöräilemällä aina välillä 17-kilometrisen työmatkani. Pari vuotta sitten
lähdin skikeillä hiihtäen töihin.
Matka tyssäsi kompurointiin ja
nilkan murtumiseen. Vakuutukset olivat kunnossa ollessani työmatkalla, ja onneksi hyvä kirurgi
operoi nilkkani entiseen kuntoonsa. Työssäni alkuopettajana
olen käytännössä koko työpäivän
jalkojeni päällä. Liikuntatunneilla
oma liikkuminen jää vähemmälle, mutta "ankara käskytys"syö
energiaa sekin.
Käytännössä ihmisellä on aikaa siihen, minkä hän kokee tärkeäksi. Liikunta parantaa elämänlaatua monin
tavoin. Itselleni se antaa pirteyttä, lisäenergiaa ja
on hyvä endorfiinin lähde. Fyysinen rasitus tasaa stressiä ja takaa tätä kautta myös paremmat
yöunet. Lenkillä huomaan usein miettiväni työasioita ja monet hyvät ideat tai ratkaisut kiperiin
tilanteisiin ovat syntyneet metsäteiden varrella.
Niin, ja voi liikunnalla saada myös aineellista
hyvää. Voitin kesäkuussa kaikkien Pappilankangashölkkään osallistuneiden kesken arvotun pihasaunan. Nyt sen piipusta tupruaa savua lähes
joka ilta odottaen löylynsä lempeään lämpöön
yhtä hikistä ikiliikkujaa.

tänyt ja jouduin Piispanniemen erityiskouluun
tuntiopettajaksi. Innostuneena erityisopetuksesta opiskelin heti seuraavan vuoden Jyväskylässä
erityisopettajan erilliset opinnot. Piispanniemessä jatkoin erityisluokanopettajana ja koulunjohtajana 13 vuotta. Kun Piispanniemen koulu
lakkautettiin, siirryin nykyiseen tehtävääni Alajärven yläkouluun erityisopettajaksi ja apulaisrehtoriksi.
Ala-asteella Maaningan Käärmelahdessa oli
kaksi urheilulajia yli muiden. Hiihto, jossa olin
aina peränpitäjänä ja jossa Räsäsen Jari hiihti
säännöllisesti mestariksi. Toinen laji oli pesäpallo. Sitä pelattiin joka välitunti ja vieläpä iltaisinkin isien ja äitien kanssa eräällä peltokaistaleella.
Urheilulliset luokanopettajat loivat meille mahdollisuuksia erilaisiin liikuntatuokioihin: uimassa käytiin läheisellä rannalla, marjassa koulun
vieressä metsärinteillä ja välituntisin oli usein
erilaisia pelejä ja leikkejä. Koululiikuntamuistot
ovat minulle hyvin positiivisia. Myös se lentopallotunti, kun innostuin kannustamaan muita

oppilaita niin, että suuni teipattiin kiinni.
Liikuntakipinän syttyminen tapahtui pikkukylän muiden lasten seurassa, kun iIllat pelattiin ja leikittiin ulkona. Perheellä ei ollut varaa
laskettelu- tai uintireissuihin eikä aikaa kuskata
ohjattuihin harrastuksiin. Oli keksittävä itse liikuntamahdollisuudet. Marja- tai sienimetsään
lähdettiin äidin kanssa ja mukaan pakattiin
evästä ja uintivarusteet. Ylemmillä koululuokilla
pääsin yleisurheiluvalmennukseen piirin tasolle,
mutta kurinalainen ja totinen harjoittelu ei ollut
mieleeni, joten kilpailu-urani loppui yläasteen
aikoihin. Toinen liikuntakipinöinti tuli lasten
syntymien jälkeen. Saimme mieheni kanssa soviteltua lapsenhoitovuoroja niin, että pystyin osallistumaan jumppatunteihin ja käymään ystäväni
kanssa kävelyllä. Inhosin aerobicin askelsarjoja!
Sitkeästi kuitenkin osallistuin aerobic-tunneille.
Nykyään askeleet sujuvat ilman suurempia kompurointeja. Ihminen oppii mitä vaan, kun ei
anna periksi!
Pyrin liikkumaan päivittäin. Jumppakaudella osallistun Alajärven naisvoimistelijoiden ja
joidenkin yksityisohjaajien tunteihin. Tarjolla
on kahvakuulaa, sykejumppaa, kuntoliikuntaa ja tanssillista liikuntaa. Kuortaneen urheiluopistoon ajan säännöllisesti kerran viikossa:
spinning-tunnilla saa hien virtaamaan ja sykkeet
maksimiin. Syksyn 2013 extrana on tunnin lihaskuntoharjoittelu spinning-tunnin jälkeen.
Jos viikossa uhkaa jäädä liikuntavapaapäivä,
soitellaan lukiomme koulusihteerin kanssa kävelylenkeille. Nämä "mielenterveyslenkit" ovat
jatkuneet jo noin 20 vuotta. Ala-asteen hiihtotunnit ovat jääneet niin vahvasti mieleeni, etten vieläkään oikein innostu talvella pururadan
kiertämisestä. Vain aurinkoiset keväthanget
jäällä antavat hiihtonautintoa minulle. Ja jos
ei ole paras suksikeli, olemme mieheni kanssa
lainanneet koulumme lumikenkiä ja "kenkäilleet" maastossa. Uutena lajina
perheessämme on melonta.
Lähiympäristön rantoja ja
jokimutkia on seikkailtu kajakeilla, jotka hankittiin tänä
kesänä. Yleensä vieraammekin
joutuvat istahtamaan kajakkiin ja kokeilemaan erilaista
näkökulmaa veteen.
Hyötyliikunta on minulle
paras tapa pitää muodot kurissa -. Sen kun muistaa, niin
kompostin tyhjentäminen,
kasvihuoneen maan kääntäminen, saunapuiden kantaminen, kukkapenkkien kitkeminen tai moni muu hyötyasia

tuntuu melkein miellyttävältä. Ihan eri asia on
sienestys ja marjastus  metsään pääsystä on tullut ihan addiktio. Terveysalan lehden artikkelissa
kirjoitettiin metsässä liikkumisen alentavan verenpainetta jo lyhyen oleskelun jälkeen ja olen
todennut sen pitävän paikkansa.
Periaatteeni on aina ollut, että minä laitan
ruuat ja pyykit valmiiksi ja hoidan talon siivoukset ja miehet saavat paneutua täysillä pesäpalloon. Lasten kasvamisen myötä, minulle on
koittanut vapaus liikkua innostukseni mukaan.
Jos puhelimeni soi kesken ikkunanpesun ja ystävä soittaa kahvakuulaan tai lenkille, vaihtuvat siivousvaatteet nopeasti liikuntavaatteisiin.
Säännöllinen liikunta piristää ja antaa aktiivisen
olon. Jos jään löhöilemään sohvan pohjalle televisiota katsoen, koen turhautumista. "Mitä minä
tästä hyödyn, vaikka katson tätä ohjelmaa? Hyvä
motivaattori päivittäiseen liikuntaan on minulla
ollut Internetin Heiaheia-palvelu. Siinä erilaiset
liikuntasuoritukset  myös hyötyliikunta  kirjataan sähköiseen järjestelmään. Liikunnan apuvälineinä ehdottomia ovat radio/musiikkisoitin
ja juoksulenkillä sykemittari. Sunnuntaipäivän
"Tähtisadetta" antaa yksinäiselle kävelylenkille
ihanan musiikkinautinnon. Keskiviikkoiltojen
"Luontoradiot" ja Peteliuksen Pirkka-Pekan
luontojutut saavat unohtamaan ajankulun ja liikunnan rasitukset.
Monipuolinen liikunta on minulle elinehto.
Liikunta antaa mielihyvänkokemuksia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Se ehkäisee monet vaivat ja valittamiset. Liikunnan avulla selviän työn
aiheuttamista stressitilanteista nopeasti. Olen
myös huomannut, että monet oppilaat arvostavat liikunnallisia tai liikkuvia opettajia. Tanssilliset tunnit ovat minulle vaikeita, mutta olen
pakottanut itseni sille "epämukavuusalueelle",
jotta ymmärrän erityistä tukea vaativia oppilaita.
Miltä tuntuu, kun jalat eivät pysy tahdissa tai kädet huitelevat eri tahtiin kuin
muilla. Liikunnan antamat
elämykset vaihtelevat laidasta
laitaan: yhteinen lenkki puolison kanssa, luonnon kauneus ja rauhoittava hiljaisuus,
jumppaajien
yhteisöllisyys
ja liikunnanilo, lihaskuntotreenin jälkeinen lihaskipeys
ja oksennuksen rajamailla
tehdyt "Kuortane-pumpit".
Jokainen liikuntatuokio vahvistaa ja kasvattaa omalla tavallaan. Eikä mikään ole niin
ihanaa, kuin liikunnalla hankittu hiki ja märät hiukset.
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