Kuntokortti 2015
Opettaja:______________________________________________________________________
Osoite:________________________________________________________________________
Puhelin:___________________________ OAJ:n jäsenkortin numero______________________
Merkitse kuntokorttiin viikkojen 2-11 (7.1-15.3) liikuntasuoritukset ja niihin käytetty aika. Minimiaika on 30 min/päivä. Laske lopuksi liikuntasuoritusten kokonaisaika.
Palauta kuntokortti 19.3.2015 mennessä liikuntavastaava Jaana Taljalle osoitteeseen Ilveksentie 8
61800 Kauhajoki, niin osallistut neljän 50 euron arvoisen lahjakortin arvontaan Seinäjoen Super
sporttiin tai Kokkolan Kesporttiin. Arvonta suoritetaan 21.3.2015 Liikettä keholle -päivien yhteydessä ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Innokkaimpien liikkujien nimet julkaistaan Pohjanmaan OAJ:n nettisivuilla.
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BU=Budolajit
GO= Golf
KEIL=Keilailu
JO=Jooga

JU=Jumppa
JUO=Juoksu
PIL=Pilates
KII=Kiipeily

KÄ=Kävely
RA=Ratsastus
SB=Salibandy
KS=Kuntosali

PYÖ=Pyöräily
SU=Suunnistus
TAN=Tanssi
LE=Lentopallo

SP=Sulkapallo
HI=Hiihto
TEN=Tennis
SKI=Lasketelu

KO=Koripallo
MP=muut pallopelit
UI=Uinti
SQ=Squash

M= jokin muu laji

Tehdään edus
kuntavaaleista
koulutusvaalit
M

aan hallituksen pyrkimykset
pysäyttää
velkaantumiskierre, toisaalta väestön ikärakenne ja
osaltaan yleisestä taloustilanteesta
johtuva julkisen sektorin talouskehitys vaikuttavat siihen, että koko
opetusala on voimakkaitten leikkausten kohteena vuosina 2014 – 2017.
Vuosina 2011 – 2014 valtiovallan
koulutukseen tekemien leikkausten
vaikutukset alkavat todellisessa mittakaavassaan näkyä vuodesta 2015 alkaen. Ellei
keväällä tai kesällä 2015 aloittava uusi hallitus
muuta linjaa, on opetus- ja kasvatusala supistuva
toimiala, mikä näkyy henkilöstön vähenemisenä, myös lomautuksina ja irtisanomisina.
Meidän on nyt tehtävä kaikki mahdollinen,
että tulevista eduskuntavaaleista tulee koulutusvaalit. Se tapahtuu järjestämällä vaalitilaisuuksia,
tenttaamalla ehdokkaita koulutuksen ja kasvatuksen kysymyksistä ja äänestämällä sellaisia ehdokkaita, jotka ovat valmiit kaikin voimin tekemään työtä Suomen tulevaisuuden, eli opetus- ja
kasvatusalan puolesta.
Merkittävä osa vaikuttamista on viestinnällä vaikuttaminen kansalaisten yleiseen mielipiteeseen koulutuksen ja kasvatuksen tilasta ja
kehittämistarpeista erityisesti resursoinnin suhteen. Tässä suhteessa paikallinen ja alueellinen
toiminta on avainasemassa. Siksi siihen on kaikissa kunnissa, kaikissa paikallisyhdistyksissä ja
alueyhdistyksissä panostettava niin paljon kuin
ikinä mahdollista.
Meidän on välttämätöntä priorisoida tehtävät myös koko järjestössä mutta tehtävä se niin,
että jäsenkunnan palvelu ja edunvalvonta tulevat tehdyksi mahdollisimman vaikuttavalla ja
tuloksellisella tavalla. Vaikuttamistyön eduskuntavaaleihin ja sen jälkeiseen hallitusohjelmaan
sekä uuteen Kesuun tulee olla alkavana talvena
huipussaan.

Vi gör riksdagsvalet till ett ut
bildningsval
R

egeringens försök att förhindra
skuldspiralen, befolkningens åldersstruktur och den offentliga sektorns ekonomiska utveckling till följd
av det skrala ekonomiska läget, resulterar i kraftiga nedskärningar inom
hela undervisningssektorn åren 2014
– 2017. Effekterna av de nedskärningar som statsmakten har riktat
mot utbildningen åren 2011 – 2014
kommer först i verklig utsträckning
att synas från år 2015. Ifall den nya regeringen
som tillträder våren eller sommaren 2015 inte
ändrar kurs, blir undervisning och fostran en
kringskuren sektor med personalminskningar,
även som permitteringar och uppsägningar.
Vi måste nu göra allt som står i vår makt för
att riksdagsvalet ska bli ett utbildningsval. Det
här gör vi genom att ordna valtillställningar, tentera kandidaterna var de står i fråga om utbildning och fostran samt genom att rösta på sådana
kandidater som är beredda att göra sitt yttersta
för Finlands framtid, det vill säga för utbildning
och fostran.
Påverkansarbetet är i hög grad att påverka
medborgarnas åsikter om utbildning och fostran
samt utvecklingsbehoven, särskilt vad gäller resursering. Här är den lokala och regionala verksamheten i nyckelposition. Därför ska man i alla
kommuner, i alla lokalföreningar och regionföreningar satsa på det här så mycket som det bara
är möjligt.
Det är också nödvändigt att prioritera uppgifterna inom hela organisationen, men på så
sätt att medlemsservicen och intressebevakningen sköts både effektivt och resultatrikt. Påverkansarbetet inför riksdagsvalet, därpå följande
regeringsprogram och nya utvecklingsplanen för
utbildning och forskning (KESU), kommer att
kulminera under den kommande vintern.
Pensionsuppgörelsen som bereddes länge
3

Pitkään väännetty eläkeratkaisu syntyi torsona. Kyse eläkeratkaisussa on mitä suurimmassa
määrin oikeudenmukaisuudesta. Keskeisin ongelma on siinä, ettei nyt rakennettu ratkaisu ota
riittävästi huomioon yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työuraa, siis
esimerkiksi opettajia. Teollisuusalojen ammattimies voi aloittaa uransa jo alle 20-vuotiaana, kun
taas opettaja pääsee työelämään pääsääntöisesti
vasta 25-26-vuotiaana. Jos molempien eläkeikä
on sama, voi koko työuran ansiokertymä olla
toistakymmentä prosenttia opettajan tappioksi.
Tässä ei ole edes vielä otettu huomioon naisopettajan perhevapaita, joilta ei eläkekertymää
tule. Eikä ratkaisu millään tavalla ota huomioon
esimerkiksi sitä, että on jatkokouluttautunut
erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi ja päätoimisten opintojen aikana ei eläkettä juurikaan
kerry. Viimeisten työvuosien korkeampi eläkekertymä on kompensoinut pitkää opiskeluaikaa,
mutta nyt tämä ollaan jättämässä pois.
Myös tasa-arvopuhe osoittautui sanahelinäksi. Naisvaltaisten alojen kuten, opetus- ja hoitoalojen eläkekertymät asetettiin vastakkain yksityisen sektorin miesvaltaisten alojen kanssa ja
erityisesti korkeakoulutuksen saaneet naiset saivat jäädä jalkoihin. Tätä emme missään tapauksessa voineet hyväksyä mutta jäimme yksin heitä
puolustamaan. Eläkeratkaisulla ei tule rankaista
kouluttautumisesta.
Me emme hakeneet vastakkain asettelua,
vaan oikeudenmukaisuutta koulutetuille ja yhteiskuntaa omalla moninaisella panoksellaan
rakentaville korkeasti koulutetuille naisille. Sitä
eivät toiset keskusjärjestöt eivätkä työnantajat
halunneet.
Tässä jälleen näkyy, että Akava on ainoa keskusjärjestöistä, joka on kiinnostunut korkeakoulutuksen käyneiden asemasta yhteiskunnassa ja
työelämässä. Tässä näkyy myös se, että JUKO on
korkeasti koulutettujen neuvottelujärjestö. OAJ
on keskeinen voima molemmissa.
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
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blev en halvmesyr. Och det handlar i allra högsta
grad om rättvisa. Uppgörelsen beaktar inte tillräckligt arbetskarriärerna för de som har avlagt
en universitets- eller en yrkeshögskoleexamen.
En yrkesman inom industrin kan börja karriären
redan före 20 år fyllda, medan en lärare kan börja arbetslivet först som 25–26-åring. Om pensionsåldern är den samma för båda, kan hela den
intjänade pensionen i slutändan vara mer än tio
procent på minus för läraren.
Här har ännu inte ens beaktats den kvinnliga
lärarens familjeledigheter, då ingen pension intjänas. Uppgörelsen beaktar inte heller exempelvis att för den som fortsätter studera till speciallärare eller studiehandledare, intjänas knappt någon pension alls under heltidsstudierna. En lång
studietid har kompenserats av att pensionstillväxten har varit större under de sista arbetsåren,
men det här håller nu på att falla bort.
Också tal om jämställdhet är bara tomt prat.
I förhandlingarna ställdes pensionsinförtjänandet för de kvinnodominerade undervisningsoch vårdbranscherna mot de mansdominerade
branscherna inom privata sektorn och särskilt
kvinnorna med högskoleutbildning drabbades.
Det här kunde vi ingalunda acceptera, men vi
var ensamma om att försvara dem.
Vi ville inte skapa ett motsatsförhållande,
utan vi ville bara ha rättvisa för högt utbildade
kvinnor som med sina mångsidiga insatser bygger samhället. Men de andra centralorganisationerna och arbetsgivarna var inte med på noterna.
Ännu en gång bevisas att Akava är den enda
centralorganisationen som är intresserad av de
högskoleutbildades ställning i samhället och arbetslivet. Det framgår också väldigt tydligt att
FOSU är en förhandlingsorganisation för högt
utbildade. OAJ är den centrala kraften i bägge
organisationerna.
Olli Luukkainen
Ordförande

Säästöpaineessa
P

eruskoulun uusia opetussuunnitelmia väsätään paraikaa. Lukion
tuntijakoa odotellaan, jotta päästäisiin käynnistämään opetussuunnitelmien uudistaminen. Ammatillisen
koulutuksen puolella taas on erilaisia
opetussuunnitelmakokeiluja meneillään. Varhaiskasvatuslainsäädäntöä
yritetään niin ikään saada 2010-luvulle. Monenlaista uutta ja entistä parempaan pyrkivää on siis tekeillä.
Valitettavasti käytännössä valtion ja kuntien
rajut leikkaukset syövät motivaatiota mihinkään
uudistamiseen. Puheenjohtaja Olli Luukkainen
totesi lokakuun alussa OAJ on the Road -kiertueen huipentumassa eduskunnassa: ”opetuksen ja
varhaiskasvatuksen resurssileikkaukset ja opettajien lomautukset ovat ylittäneet kriittisen rajan”.
Koulutuksen tasa-arvo vaarantuu tällä tahdilla
eikä uudistuksilla voi korvata, mitä menetetään.
Nykymeno ei innosta opetustoimen ihmisiä. Oikealla kädellä viedään enemmän kuin vasen käsi
antaa.
Talvi näyttää millaiseksi tilanne muodostuu OAJ Pohjanmaan toimialueella. Lopullinen tilanne selviää, kun kuntabudjetteja aletaan
marras-joulukuussa päättää valtuustoissa. Valoa
tunnelin päästä ei nyt juuri loista. Juhlapuheissa koulutusta arvostetaan, mutta kun 30:nneltä
suurimman kaupungin johtajalta kysyttiin, mistä voidaan säästää, kaikki olivat halukkaita säästämään koulutuksesta.
OAJ päätti jo 1990-luvulla, että emme suostu lomautuksiin tai vapaaehtoisiin säästövapaisiin. Molemmista on sama seuraus: opettaja
ei ole opettamassa, kun hän on töistä poissa.
Säästöpaineissa kamppailevat paikalliset toimijamme, luottamusmiehet ja paikallisyhdistysten
puheenjohtajat, ovat suoriutuneet edunvalvontatyöstään kiitettävästi.
Tiedän, ettei ole aina helppoa edustaa opettajia. Työnantaja, muut kuntatyöntekijät ja julkinen sana leimaavat meidät helposti ahneiksi ja
joustamattomiksi. Kiilaa yritetään lyödä myös
oman väen keskuuteen. Tuppaa olemaan, että

Sparkraven
pressar på
G

rundskolans nya läroplaner håller som bäst på att utarbetas.
Gymnasierna väntar på timindelningen, så att de kan börja förnya läroplanerna. Inom yrkesutbildningen
håller man däremot på med olika
läroplansexperiment. Lagstiftningen
gällande småbarnsfostran ska också
uppdateras till 2010-talet. Många
nya och tidigare startade förbättringsprojekt är alltså på gång.
I praktiken dämpar statens och kommunernas kraftiga nedskärningar tyvärr viljan att arbeta
med vilka som helst innovationer. Ordförande
Olli Luukkainen konstaterade i början av oktober under avslutningen på OAJ On the Road
-turnén i riksdagen att ”resursnedskärningarna
inom undervisning och småbarnsfostran har gått
över en kritisk gräns”. Fortsätter man i samma
takt hotas jämlikheten i vårt utbildningssystem
och det vi förlorar nu kan inte räddas med innovationer. Vi som arbetar inom undervisningsväsendet är inte glada över vartåt det barkar. Med
höger hand roffar man åt sig mer än vad man ger
med vänster.
Vintern får utvisa hur situationen utvecklas
på OAJ Österbottens verksamhetsområde. Den
slutliga situationen blir klar i november-december när fullmäktige beslutar om kommunernas
budgetar. Just ny syns inget ljus i ändan av tunneln. Utbildning prisas i festtal, men när de 30
största städernas stadsdirektörer blev utfrågade
om var man kan skära ned, var alla villiga att
spara på undervisningen.
OAJ beslöt redan på 1990-talet att vi inte går
med på permitteringar eller frivilliga sparledigheter. Följderna är desamma i bägge fallen: ingen
ersätter en lärare som är borta från arbetet. Våra
lokala aktörer som kämpar under sparkraven,
förtroendemän och ordförande för lokalavdelningar, har gjort ett bra intressebevakningsarbete.
Jag vet att det inte alltid är lätt att representera lärarna. Det händer lätt att arbetsgivaren,
övriga kommunalt anställda och pressen stämp5

selkään puukottajia löytyy aina. Toivon, että jaksatte ja pidätte linjan selkeänä. Teette arvokasta
ja tärkeää työtä puolustamalla koulutusta, opetusta sekä lapsia ja nuoria!
Syys-lokakuun vaihteessa OAJ on the Road
-kiertue käväisi myös Seinäjoella. Maanantaipäivä ei ole toritapahtumalle paras mahdollinen,
mutta kiertueen päivämäärät oli lyöty lukkoon
Helsingin toimistolla. Torilla väkeä olisi voinut
olla runsaammin, mutta muuten päivä onnistui
hyvin. Haluankin tässä yhteydessä kiittää Matti
Sippolaa ja Kari Niemistä Seinäjoen tapahtumien hyvästä organisoinnista.
Ruotsissa käytiin alkusyksystä valtiopäivävaalit. Merkittävä vaaliteema oli koulutus. Suomessa koulutus ei ole tärkeä asia. Meillä keskeisin
vaaliteema lienee sosiaali- terveysasiat, SOTE.
Niistä on jauhettu jo vuosia. Suurin osa valtion
ja kuntien menoista käytetään sosiaali- ja terveystoimeen. Osansa näistä varoista saavat myös
yksityiset toimijat. Sen vuoksi asia herättää suuria tunteita.
Tuntuu, että ainoa joka pitää koulutuksen ja
varhaiskasvatuksen puolta on OAJ. Muille asia
on liian vähäpätöinen tai tylsä. Me koulutuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijät toivomme
poliittisilta päättäjiltä todellista arvostusta työllemme. Se tarkoittaa suunnitelluista resurssileikkauksista luopumista ja rahaa opetuksen ja
koulutuksen kehittämiseen. Vaikka vanhoista ja
sairaista on huolehdittava, Suomen tulevaisuus
on lapsissa ja nuorissa.
Toivotan hyvää loppuvuotta kaikille pohjalaisille opettajille ja lastenrahanopettajille!
Ari Rousu
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

lar oss som giriga och oflexibla. Vissa försöker
också slå in en kil mellan de egna linjerna. Alltid
finns det någon som är beredd att attackera bakifrån. Jag hoppas att ni orkar hålla en klar linje.
Ni som försvarar utbildningen, undervisningen
samt barn och unga gör ett värdefullt och viktigt
arbete!
OAJ on the Road-turnén besökte också Seinäjoki i månadsskiftet september-oktober. En
måndag är inte den bästa dagen för ett evenemang på torget, men datumen för turnén hade
slagits fast av Helsingforskontoret. Vi hade önskat oss fler besökare på torget, men i övrigt lyckades dagen bra. Jag vill i det här sammanhanget
tacka Matti Sippola och Kari Nieminen för evenemangets utmärkta arrangemang.
Sverige gick till riksdagsval i början av hösten.
Ett viktigt tema i valet var utbildning. I Finland
är utbildning inte viktigt. Det mest centrala valtemat tycks vara social- och hälsovårdsreformen,
som har diskuterats redan i flera års tid. Största
delen av statens och kommunernas utgifter går
till social- och hälsovårdsväsendet. Privata aktörer får också sin del av pengarna. Därför väcker
frågan starka känslor.
OAJ är ensam om att försvara undervisning
och småbarnsfostran, verkar det som. För alla
andra är saken mindre viktig eller tråkig. Vi som
arbetar inom undervisning och småbarnsfostran
hoppas att politikerna ska visa konkret uppskattning för vårt arbete. Det betyder att man slopar
planerade resursnedskärningar och reserverar
pengar för utveckling av undervisningen och utbildningen. Visst måste vi ta hand om äldre och
sjuka människor, men barnen och ungdomarna
är Finlands framtid.
Jag önskar alla österbottniska lärare och förskollärare ett bra slut på året!
Ari Rousu
ordförande
OAJ Österbotten

Toimituskunta:
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi
040 559 4033
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Haastellinen syksy
T

yöskentely OAJ:n uudessa hallituksessa on alkanut melkoisen dramaattisissa merkeissä. Heti
elokuun kokouksessa jouduimme
jäädyttämään kaikki paikallistason
neuvottelut vuosityöaikakokeiluista.
Syynä olivat KT Kuntatyönantajien
lomautuksia ja muita voimavarojen
leikkauksia koskevat kannanotot. Lisäksi monet mahdolliset kokeilukunnat ovat lomauttaneet opettajiaan tai
pidättäneet palkkaa kesän tai elokuun alun ajalta
vähentämättä työaikaa. Sellaisissa olosuhteissa
ei ole mahdollista olla mukana kehittämistyössä. Luottamus yhteiseen sopimiseen sai pahan
kolhun. Se on sääli, sillä jokin vuosityöaikatyyppinen palkkausjärjestelmä on ehkä ainoa tapa
saada kaikki tekemämme työ palkanmaksun perusteeksi.
Valtakunnallisesti ajatellen huomattavasti
suuremman huomion sai Akavan jättäytyminen
pois työmarkkinajärjestöjen eläkesopimuksesta.
Pitkään neuvoteltiin, mutta lopulta täytyi OAJ:n
hallituksenkin varhain perjantaiaamuna 26.9.
webkokouksessaan yksimielisesti todeta, että
emme hyväksy sopimusta. Samalle kannalle päätyivät sen jälkeen myös neuvottelujärjestömme
JUKO:n ja Akavan hallitukset. Esitetty sopimusehdotus oli koulutettujen naisvaltaisten alojen
kannalta liian huono. Akavalaisia näkemyksiä ei
otettu huomioon. Asiaa ei ole kuitenkaan vielä
kiveen hakattu, sillä käsittely jatkuu poliittisella
tasolla, kun hallitus ryhtyy sorvaamaan lakiehdotusta. Lopullisen lakiesityksen tekee seuraava
hallitus, ja päätöksen tekee seuraava eduskunta.
Siispä vaikuttamaan kansanedustajaehdokkaisiin!
OAJ Pohjanmaankin alueella koulutoimet
ovat monenlaisten leikkausten ja tiukennusten
kohteina. Ne vaikuttavat rankasti viime kädessä
lapsiin, oppilaisiin ja opiskelijoihin. Kärsijöinä
ovat myös opettajat. Opettaminen yhä suuremmissa ja heterogeenisemmissa ryhmissä on sekä
henkisesti että fyysisesti uuvuttavaa. Edelleen
jatkuvassa Pisa-hypetyksessä päättäjät kuvittelevat, että päivähoito ja opetus sujuvat vieläkin

vanhaan malliin, ovathan opettajat
niin tunnollisia kutsumustyöläisiä.
Moni opettaja on varmaankin jo alkanut kysyä itseltään, kannattaako ja
jaksaako enää tehdä työtään entisellä
tasollaan.
Opettajan työtä ajatellen on mielestäni edelleen lähtökohtana se, että
suhtaudumme tilanteeseen ammatillisesti. Me teemme työmme aina niin
laadukkaasti, kuin millaiset edellytykset työnantaja meille osoittaa. Sen sijaan meidän ei tule oman terveytemme hinnalla paikata
päättäjien tekemiä virheitä ja tyhmyyksiä. Jos
työmme edellytyksiä heikennetään esimerkiksi
ryhmäkokoja suurentamalla tai muita määrärahoja leikkaamalla, niin kyllä se saa näkyä myös
opetuksen laadussa ja oppimistuloksissa. Näistä
syistä ja seurauksista voi vapaasti kertoa ulospäin, kunhan pysytään tosiasioissa. Lisäksi aina
on muistettava lojaalisuusvelvoitteemme, toisin
sanoen, että työnantajaa emme saa julkisesti
parjata esim. yleisönosastokirjoituksissa, netissä
tai Facebookissa. Seurauksena voi olla kovakin
sanktio.
OAJ:n järjestöyksiköstä olemme saaneet tiedon, että noin 32 000 jäsentämme ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan OAJ:lle eikä noin
78 000 jäsentä ole rekisteröitynyt OAJ:n nettisivuille. Nämä ovat huolestuttavia tietoja. Jos
muuta syytä OAJ:n jäsensivuilla käymiselle ei
ole, niin ainakin kannattaisi tutustua siellä heti
etusivulla olevaan ”Tietopakettiin opettajan
työajoista ja palkkauksesta lukuvuonna 2014–
2015”. Se on selkokielinen versio OVTES:stä
ja antaa hyvät perustiedot palvelussuhteemme
ehdoista.
Jarmo Juupaluoma
pääluottamusmies ja OAJ:n hallituksen jäsen
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Med tyngdpunkt på framtid
A

tt ges möjlighet att kliva in i nya
uppdrag är ett läge som jag gillar. Det ger orsak till reflektion över
nuläget och att hitta nya möjligheter
i den verklighet som råder.
Som nybliven styrelsemedlem
i OAJ har jag fått möta många nya
människor och knyta otaliga kontakter. Här känner jag att jag kan arbeta
för lärarnas och skolans bästa, vidareutveckla och påverka.
Utöver styrelseuppdraget har jag också gets
möjlighet att arbeta den organisationspolitiska
kommittén. En plattform där de olika lärarkategorierna möts för att diskutera den inre organisatoriska frågor. Kommittén hade ett inledande
seminarium i början av september där kommande utmaningar diskuterades. Där byggde
vi också vår del av verksamhetsplanen. En plan
som präglas av de rådande omständigheterna i
samhället.
En organisation måste arbeta i nutid med
tyngdpunkt på framtid för att kunna bibehålla
sin trovärdighet och framförallt för att kunna
betjäna sina medlemmar på bästa möjliga sätt.
De samhällsförändringar som sker i form av t.ex.
statsandelsreform, kommunfusioner och spariverns konsekvenser påverkar kontinuerligt kraven på organisationen. Då kartan och terrängen
inte överensstämmer är det terrängen som gäller
och det finns all orsak att granska organisationen. Styrelsen tillsatte under sitt möte i augusti
en arbetsgrupp med uppdrag granska organisationen och arbetssätt mot förändringar. Arbetet
är redan i full gång och jag ser som medlem i
gruppen fram emot att kunna bidra till nya effektivare modeller. Arbetsgruppens slutrapport
ska vara klart i mars 2015.
Bland lärarna hörs ofta höjda röster kring
den förändrade arbetsbilden som inte nödvändigtvis passar in med avlöningssystemet. För att
optimera hur mycket tid lärarna utöver undervisning ägnar åt möten, blanketter, utvecklingsarbete osv har det gjorts arbetstidsförsök.
OAJs styrelse gick ur samarbetet i augusti.
Ett läge som präglas av orden ”olyckligt nog”,
eftersom arbetsgivarorganisationen inte längre
vill upprätthålla det gynnsamma klimat som är
nödvändigt för att försöksresultaten ska kunna
ligga som underlag för fortsatt arbete i riktning
8

och för skolans bästa.
Försöksresultaten hade kunnat
utgöra en viktig grundsten för fortsatta diskussioner gällande ett optimalt innehåll och avlöningen av
framtidens lärarjobb.
Styrelsearbetet kryddas regelbundet av ärenden som berör kommunernas försämrade ekonomi. Allt fler
kommuner lockar med sparledigheter vars konsekvenser skadar skolan
på såväl lång som kort sikt. Från vår region har
Kristinestads sparledigheter och permitteringar
vädrats kring styrelsebordet. Stadens val att permittera de svenska lärarna oroar. Samtidigt har
vi som organisation all orsak att se över vårt sätt
att informera för att ge våra medlemmar på fältet möjlighet att agera enade. Vi har ett ansvar
över att leden håller, att vi visar solidaritet för
den bästa helhetslösningen framom ser över egen
vinning. Ett sparavtal där JAG som lärare vinner
kan varken få gå framom solidaritet mot lärarkåren eller äventyrande av den enskilda elevens rätt
till undervisning och trygg skolmiljö.
Pensionsreformen har varit en utdragen process vars slutresultat OAJs styrelse tog ställning
till en tidig morgon i september. Trots reformens
nödvändighet så innebär reformen var en klar
försämring av pensionsvillkor, speciellt för oss
högutbildade kvinnor. Jag ser det därför som en
självklarhet att vi från AKAVAs sida inte kunde
omfatta innehållet och därmed inte godkände de
försämrade villkoren. Hur framtiden se ut vet vi
först efter nästa riksdagsval.
Avslutningsvis vill jag orda lite om hur jag ser
på mitt styrelseuppdrag.
Jag vill utföra mitt styrelseuppdrag i OAJ omgiven av ett brett nätverk. Ett nätverk som formas
av den region jag representerar, den yrkeskår jag
representerar och det förbund jag representerar.
Ett nätverk där tröskeln är låg till kontakt. Ett
nätverk där vi kan arbeta tillsammans för lärarnas och skolans bästa i framtiden- då är varken
språk, region eller lärarkategori ett hinder. Det
är en möjlighet.
”E je in skrypils ti fo arbeit ilag”
Inger Damlin
styrelsemedlem i OAJ

Sometusta
O

sallistuin syyskuun alussa Helsingissä OAJ:n alueellisille
tiedottajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen, jossa perehdyttiin sosiaalisen median käyttöön alueyhdistysten sisäisessä ja ulkoisessa
viestinnässä. Kaksipäiväisen koulutustapahtuman avauspuheenvuoron
käyttänyt OAJ:n viestintäjohtaja
Marja Puustinen kertoi sosiaalisen
median monipuolisen hyödyntämisen olevan tärkeä osa keskusjärjestömme nykyistä viestintästrategiaa ja toivoi sen tuomien
mahdollisuuksien hyödyntämistä myös alueyhdistyksissä.
Koulutus toteutettiin OAJ:n viestintätyöryhmän jäsenten vetämänä ns. workshop-periaatteella. Sosiaalisen mediaan liittyvistä käsitteistä
tutustuttiin tarkemmin yhteisöpalvelu Facebookin, mikroblogipalvelu Twitterin ja pikaviestipalvelu WhatsAppin hyödyntämismahdollisuuksiin
yhdistysviestinnässä. Tämän lisäksi arvioitiin
yhteisesti alueyhdistysten verkkosivujen toteutusta ja sisältöä sekä perehdyttiin oikeanlaiseen
verkkokirjoittamiseen. Oman alueyhdistyksemme OAJ Pohjamaan verkkosivut saivat koulutuksen osallistujilta yleisesti kiitosta, ja niiden
toteutusta pidettiin muille yhdistyksille jopa esimerkiksi kelpaavana.
Koulutuksen aikana pääsimme myös tutustumaan Helsingin keskustassa sijaitsevan Sanomatalon ylimmässä kerroksessa toimivan Ilta-Sanomien verkkotoimituksen työskentelyyn.
Koulutus oli sisällöltään monipuolinen, mutta käytettävissä olevan ajan rajallisuuden takia
koulutussisältöjen syvällisempi käsittely jäi puolitiehen. Toki asiaan vaikutti varmasti se, että
useampi koulutukseen osallistunut alueellinen
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

tiedottaja ei ilmoituksensa mukaan
ollut mukana sosiaalisessa mediassa
lainkaan. Koulutuksen aikana käytyjen keskustelujen perusteella voisi
ennakoida, että sosiaalisen median
laajempi käyttöönotto alueellisessa
tiedottamisessa vie vielä aikaa. Uusien
toimintamallien käyttöönoton esteet
liittyvät erityisesti informaatioteknologian kehitykseen. Suomessa internetin kattavuus ei vieläkään ole täydellinen eikä kaikilla ole myöskään käytössään
uusien viestintätapojen optimaalisen hyödyntämisen edellyttämiä älypuhelimia.
Koulutuksessa käytiin keskustelua myös
OAJ:n suunnitelmista toteuttaa seuraavat valtuustovaalit sähköisenä internetin kautta. Tavoite on kuitenkin erittäin haasteellinen, sillä
koulutustilaisuudessa mukana olleen OAJ:n
tietohallintopäällikön Tero Kainulaisen mukaan
järjestön noin 120 000 jäsenestä vain 32 000:n
sähköpostiosoite on järjestön tiedossa. Lisäksi
peräti 12 000 jäseneltä puuttuu sähköpostiosoitteen lisäksi jäsentiedoista myös puhelinnumero.
Asialla on vaikutusta mm. uudistetuille jäsensivuille kirjautumiseen, koska sivuston vaatimaa
käyttäjätunnuksen ja salasanan vahvistusviestiä
ei voida toimittaa OAJ:n verkkosivuston jäsensivuille pyrkiville henkilöille.
Kaikesta huolimatta OAJ Pohjanmaa suunnittelee oman Facebook-sivuston perustamista
lähitulevaisuudessa. Muihin some-ilmiöihin
emme tässä vaiheessa lähde.
Hyvää loppuvuotta kaikille lukijoille!
Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi

nmaa.fi

w

pohja
ww.oaj
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Alueverkostot sydämen asia
iitos kaikille kannustuksesta, tuesta ja rohkaisusta aloittaessani alueasiamiehen tehK
tävät! Ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet

kiireisissä ja haasteellisissa merkeissä. Koulutuskenttää haastavat monenlaiset leikkaus- ja säästötoimenpiteet. Paikallinen edunvalvonta kysyy
paikallisilta edunvalvojilta niin voimavaroja kuin
rohkeuttakin ajaa yhteisiä etuja. Alueasiamiehenä koen olevani paikallisten edunvalvojien kannustaja, äänitorvi ja yhteyshenkilö.
Yksi esimerkki konkreettisesti paikallisia
edunvalvojia tukevasta toiminnasta on alueverkostojen kokoontumiset. OAJ Pohjanmaa on
jakanut alueensa 5:een pienempään alueverkostoon, joille toimijat itse ovat antaneet hienot
nimet Itäinen konferenssi, Lakeuden konferenssi, Rannikon konferenssi, Keskikonferenssi
ja Pohjoinen konferenssi. Hienoista nimistään
huolimatta konferenssien tarkoituksena on yksinkertaisesti olla vain vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset edunvalvojat,
esimerkiksi paikallisyhdistysten puheenjohtajat,
pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet (3–4
hlöä/paikallisyhdistys), pääsevät purkamaan
edunvalvontaan liittyviä tuntojaan. Keskustellen, kuunnellen ja toinen toistaan tukien jaetaan
kertynyttä yhteisöllistä tietoa ja kannustetaan
paikallisia toimijoita jatkamaan omassa tärkeässä
työssään.
OAJ:n alueellisen edunvalvonnan loppuraportissa alueverkostojen merkitys on tunnustettu
ja tällaiseen toimintaan kannustetaan. Entisten
Kuusiokuntien alueella tällaisella toiminnalla on
pitkät perinteet. Toiminta on nähty antoisaksi
ja erittäin tarpeelliseksi. Nyt toimintamuotoa

on tarkoitus laajentaa koskemaan siis koko OAJ
Pohjanmaan aluetta. Työnantaja tekee yhteistyötä lähialueensa työnantajien kanssa ja hakee
mallia tekemiinsä ratkaisuihin. Meidän on
myös syytä kuulostella lähialueiden tuulia, jotta
osaamme varautua eteen tuleviin kysymyksiin ja
löydämme niihin toimivia toimintamalleja.
Jokaisen paikallisen toimijan on tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan ja ajankohtaisen oikean tiedon saamisesta. Edunvalvonta
on usein vastatuuleen puskemista, ja vaikeita
asioita tapahtuu hyvistä yrityksistä ja ahkerasta
edunvalvonnasta huolimatta. Kun pystyy keskustelemaan yhteisesti asioista ja huomaa, että ei
ole yksin asioiden kanssa, saa voimaa jatkaa. Paikallisessa edunvalvonnassa usein myös yhteisesti
kaikkien opettajien etuja ajava saattaa leimautua
ja kokea saamansa palautteen henkilökohtaisena.
Yhdessä keskustellen kuitenkin vahvistumme siitä, että olemme toimineet oikein ja takanamme
on suuri edunvalvontajärjestö.
Alueverkoston kokoontumisista on tarkoitus
tehdä perinne koko alueyhdistyksemme alueella. Alueverkostot kokoontuvat 1–2 kertaa vuodessa ja koolle kutsujana toimivat vuorotellen
alueverkoston paikallisyhdistykset. Alueyhdistys
tukee kokoontumisia pullakahvirahalla ja pienellä matkakorvauksella. Samalla päästään tutustumaan lähialueen toimintaympäristöön ja uusiin
paikkoihin. Alueasiamiehenä näen alueverkostot paikallisten edunvalvojien kaipaamana tukena ja tarvittavana henkireikänä.
Tuula Ala-Lantela
OAJ Pohjanmaan alueasiamies

Uuden alueasiamiehen toimintatavoitteiden TOP 4:
1. Asenne: Positiivista, arvostavaa asennetta opetustyöhön ja opettajuuteen. Työhyvinvointi! Hyvät asiat esille. Tuki ja apu!
2. Lakien noudattaminen: Sitoutumista olemassa oleviin lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin puolin ja toisin. Laki ja asetukset ovat meidän selkärankamme. Edunvalvonnallisen roolin herättely opettajissa!
3. Neuvottelukulttuurin kehittäminen: Todellisten neuvotteluiden
osaamisen edistäminen myös paikallistasolla; henkilöstön kuulemisen
varmistaminen.
4. Yhteistyön vahvistaminen: OAJ olemme me! Verkostoitumista, asian
tuntemuksen jakoa ja avointa, lämmintä vuorovaikutusta.
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Alueyhdistys kouluttaa
Teksti ja kuvat: Miia Raunio

Koulutustiimin toiminta

Hyvät käytänteet

Koulutustiimi käsittelee jaostoilta tulevia koulutustoiveita, selvittelee uusimpia koulutustrendejä järjestösaralla ja järjestää koulutustilaisuuksia.
Koulutustiimiin kuuluu edustaja jokaiselta kasvatuksen ja koulutuksen asteelta: varhaiskasvatus
(Hannele Sillanpää), perusopetus ja lukio (Pia
Latomäki), toisen asteen ammatillinen koulutus,
ammattikorkeakoulut sekä ammatillinen aikuiskoulutus (Veikko Kotimäki) sekä yliopistollinen
koulutus (Suvi Isohella). Lisäksi alueyhdistyksen
toimihenkilöt alueasiamies Tuula Ala-Lantela ja
liikuntavastaava Jaana Talja osallistuvat kokouksiin. Koulutustiimiä vetää koulutussihteeri Miia
Raunio, joka myös osallistuu alueyhdistyksen
työvaliokunnan kokouksiin ja esittelee koulutusasiat alueyhdistyksen hallitukselle. Koulutustiimin työskentelyssä, niin kuin kaikessa muussakin, tiiviissä yhteistyössä toimii myös toimistosihteeri Taina Saikkonen.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksellä on paitsi jo
useita vakiintuneita koulutustilaisuuksia, myös
uudella tavalla rakennettuja koulutustilaisuuksia. Seuraavassa kyselee Miia ja vastailevat Pia ja
Aino:
Erityisluokanopettaja Pia Latomäki, C-mallin paikallisyhdistystoimintaanne siellä Lapualla on
kehuttu kovasti. Mistähän kehut
kumpuavat?
”Kuka on kehunut?? Meillä ei
ole kokemusta toisesta mallista,
tällä on pitänyt tulla toimeen. Tällä hetkellä Lapuan OPY hoitaa lähinnä edunvalvontaa ja OAY
koulutus- ja virkistystoimintaa.”
Ovatko paikallisyhdistyksenne toimijat osallistuneet alueyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin? Jos
ovat, niin mihin?
”Aikaisempina vuosina osallistuminen on
ollut heikkoa, mutta jäsenemme ovat aktivoituneet viime vuosina.”
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Kerroit myös Koulutustiimin kokouksessa 17.9.,
että olette hakeneet ja saaneet Koulut Kuntoonavustusta. Miten ja milloin haitte sitä ja millaisen
tilaisuuden järjestitte?
Olemme hakeneet avustusta useampana vuotena. Olemme pitäneet ko. rahan tukemana yhteyttä kaupunkimme Lapuan päättäjiin.
Mitä tapahtumaa nyt järjestelette?
Järjestelemme tällä hetkellä EDUCA-matkaa
jäsenillemme. Tänä syksynä meillä oli aiemmin
asiapitoinen virkistäytymisilta Simpsiöllä, jossa
mukana oli myös Tuula Ala-Lantela esittäytymässä.
Luokanopettaja Aino Sillanpää Vetelistä, olet osallistunut kolmiosaiseen
Minustako tulevaisuuden toimija
-koulutukseen, jonka alueyhdistys
on järjestänyt nyt ensimmäistä
kertaa. Onko koulutus vastannut
tavoitteitasi?
”Koulutus on vastannut tavoitteitani hyvin. Osallistuin koulutukseen yhdessä
paikallisyhdistyksemme sihteerin Päivi Westerholmin kanssa. On helpompaa välittää koulutuksen antimet paikallisyhdistykselle, kun niitä
on käsitellyt yhdessä. Meillä on nyt molemmilla
pätevät ”siniset kansiot”, joista voi etsiä ratkaisuja eri tilanteissa. Olen saanut todella paljon tietoa OAJ:stä. Koulutuksessa lähdettiin liikkeelle
aivan perusasioista. Koulutuksen ensimmäisessä
osiossa käytiin läpi ja pohdiskeltiin OAJ:n arvopohjaa, jolta mekin olemme sitten ponnistaneet
- uusia toimijoita kun olemme! Sain myös vastauksia kiperiin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.”

Lasten
”Mä en syö
tomaaa, en
tykkää, vasta
sien iskänä”
- Lauri
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Kerroit, että alueasiamiehet Seppo Heinonen ja
Tuula Ala-Lantela kouluttavat innostavasti ja
osaavasti – suorastaan ihailtavasti. Voitko muutamalla lauseella paljastaa meille muillekin, mitä
olet heiltä oppinut?
Sepolla ja Tuulalla on ihailtava intohimo
työtään kohtaan. Molemmilla on kokemusta, eivätkä he hätkähdä kiperimpiäkään kysymyksiä.
Mikä tärkeintä, molemmat osaavat kuunnella ja
ottavat selville ratkaisut vaikeisiinkin edunvalvontakysymyksiin. Heillä on innostava ote, joka
tarttuu! Jokaisella kotimatkalla koulutusviikonlopulta olemme olleet innoissamme oppimastamme. Rohkeus toimia on ehkä tärkein asia,
mitä olen oppinut Sepolta ja Tuulalta koulutuksen aikana. Välillä tuntuu vaikealta ”uutena toimijana” yrittää vaikuttaa asioihin lehtikirjoituksen tai päättäjätapaamisen avulla, mutta Sepolta
ja Tuulalta sai todella hyvin tsemppiä.
Miten tulevaisuuden toimijana kehittäisit Vetelin
ja naapuriyhdistysten Halsuan, Perhon, Kaustisen,
Toholampi-Lestijärven, yhteistä toimintaa?
Meillä voisi olla yhteisiä virkistysretkiä ja
koulutuksia, jotka suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhdessä. Samoin aktiivit tai paikallisyhdistysten hallitukset voisivat pitää esim. kerran
vuodessa yhteisen kokouksen, jossa tutustuttaisiin toisiimme ja pohdittaisiin yhdessä hyviä toimintastrategioita. Haaveilen myös yhdistysten
yhteisestä Educa-messumatkasta.
Mikä seuraava alueyhdistyksen koulutus Sinua
kiinnostaa?
NOPE-koulutukseen haluaisin, koska en ole
sitä vielä käynyt.

(ja aikuisten) suusta
”Kyllä aikuinenkin
lasketaan, sekin
on ihminen”
-

Annika

”Mä sanon sulle
nyt heipat, kun
mun omat pomot
on vielä sisällä”
– Mika

Tule mukaan koulutustilaisuuksiin!
Koulutuksista alueyhdistyksen jäsen saa tiedon omalta paikallisyhdistykseltään. OAJ Pohjanmaan nettisivuja www.oajpohjanmaa.fi päivitetään myös jatkuvasti. Osa koulutuksista on
kohdennettua koulutusta, esimerkiksi paikallisyhdistyksen hallituksen toimijoille tai kunnan
yhteistoimintaelimiin nimetyille. Useimmat koulutustilaisuudet ovat kuitenkin jokaiselle jäsenelle mahdollisia, joskin osallistujamääriä joudutaan joskus rajoittamaan. Jokaiselle löytyy
varmasti mielenkiintoista koulutusantia eri muodoissa ja eri paikkakunnilla: iltakoulutuksena,
seminaareissa, yleisöluennoilla, tapahtumissa ja matkoilla!
Syksyllä 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehtorien kesäpäivät Lappajärvellä
Juha Siltalan yleisöluento ”Nuoretko rappiolla?” Seinäjoella
OAJ on the Road Seinäjoella
LTO-seminaari ”Lastentarhanopettaja laadun tekijänä” Härmässä
Minustako tulevaisuuden toimija? -koulutuksen 3. osio
Puhtia paikallisyhdistystoimintaan Saarijärvellä
Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät Seinäjoella
OAO-jaoston koulutustilaisuus  
Matka Kokkolaan väitöstilaisuuteen Pedagoginen synkronointi Vaikeus
johtamispäätöksissä yläkoulunrehtorien kokemana, Kaisa Isotalo.

Keväällä 2015
• Opettajapäivät Seinäjoella
• OAJ X-files järjestöaktiiveille ja sellaisiksi aikoville Lappajärvellä
• Liikettä Keholle -päivät  Ylihärmässä (uusille osallistujille) vielä toistaiseksi viimeisen
kerran kaksipäiväisenä!
• Verkko-opetus yleistyy – kokemuksia käytänteistä ja katse tulevaisuuteen, Vaasassa
• EDU-info (palkka- ja työsuhde) Närpiössä
• Valmistuvien infot Vaasassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa

Koulutustoiveet ovat aina myös tervetulleita!
Terveisin Miia Raunio
OAJ Pohjanmaa alueyhdistys ry:n koulutussihteeri 1.8.14 alkaen
miia.raunio@vaasa.fi
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OAJ Pohjanmaan toimialueen

Olli Autio
OAJ-YSI
olli.autio@edu.vaasa.fi
040 778 2394

Jarmo Juupaluoma
OAJ-YSI
jarmo.juupaluoma@vaasa.fi
050 355 3056

Kari Nieminen
OAJ-YSI
kari.nieminen@seinajoki.fi
040 577 9984

K

eskitytään puolustamaan
koulutuksen asemaa Suomessa vaikuttamalla eri koulutuspoliittisiin toimijoihin,
poliitikkoihin ja virkamiehiin.
Torjutaan perusopetuksen leikkauksia. Kehitetään työaika
kokeiluja.

E

ri opettajaryhmien välinen
yhteistyö ja kunnioittaminen. Kaikki työ palkanmaksun
perusteeksi. Lomautukset lailla
estetyiksi. OAJ:n sisäisen ja
ulkoisen profiilin nosto. Jäsenpalvelun kehittäminen.

T

Matti Sippola
OAJ-YSI
matti.sippola@edu.seinajoki.fi
040 7552615

Jaakko Syrjänen
OAJ-YSI
jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi
050 354 9175

P

P

Ulla-Maria Åstrand
OAJ-YSI
ullamaria.astrand@edu.kokkola.fi
040 129 2096

erusopetuksen yhtenäinen
palkkaus, erityisopetus
kaksoiskelpoisuuden
piiriin, maksimiryhmäkoot
lakiin, toimivat kyläkoulut
säilytettävä, sijaiskiellot
purettava, opettajarekisteri.
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yrin vaikuttamaan osaltani
siihen, että opettajien hyvinvoinnista, jaksamisesta ja
työn tekemisen edellytyksistä
huolehditaan. Ei lisävelvoitteita
kouluille. Työrauhaa myös säästöpaineiden puristuksessa.

yömäärän ja vastuun tulee
näkyä paremmin palkkauksessa. Opettajien paperityöt
minimiin ja fokus opettamiseen. Kaikki työ pystyttävä
tekemään työajalla. Opetusresurssien alasajon on loputtava.

O

AJ:n valtuustoon tulin
valituksi ensimmäistä
kertaa. Tavoitteekseni valtuustokaudelle olen asettanut opettajan työnkuvan selkiyttämisen.
Palkkauksen tulee vastata työnkuvaa ja työn vaativuutta.

OAJ-valtuutetut 2014–2018

Martin Ahlskog
FSL
martin.ahlskog@pedersore.fi
050 377 7188

Inger Damlin
FSL
inger.damlin@vaasa.fi
045 804 2770

J

ag månar om ett enat förbund
där alla är OAJ, oberoende av
lärkategori, språk eller region. Ett
förbund med samsyn och led som
håller såväl lokalt som nationellt
är ett starkt förbund. Jag är
öppen för dialog, tillsammans
bygger vi framtiden.

Minna Herttua-Niemi
LTOL
minna.herttua-niemi@vaasa.fi
040 755 2907

Susanne Wickström
LTOL
susanne.wickstrom@kokkola.fi
044 780 9153

V

altuustokauden tavoitteenani
on lastentarhanopettajien
riittävyys ja koulutuspaikkojen
lisääminen sekä päiväkodinjohtajien ja lastentarhanopettajien
palkkauksen ja palvelussuhteiden
parantaminen.
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Seinäjoen kaupungin opetusalan paikallis
yhdistyksen pj. Minna Eliala-Kangas sekä
OAJ:n vaalikukko

Monika Koivumäki ja Minna Eliala-Kangas

OAJ on the Road -jäsentilaisuuden
vaalipaneeliin osallistuneet: (vas.) Tarja
Tenkula, Pasi Kivisaari, Kaisa Isotalo,
Kimmo
Rantanen ja Janne Sankelo
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Ministeri Paula Risikko ja OAJ:n pj. Olli Luukkainen

OAJ on the Road

Olli Luukkainen tapasi mm. Seinäjoen kansalaisopiston henkilökuntaa

Ministeri Risikko
tilaisuuden juontajan
Lasse Mansikka-ahon
haastattelussa

Luokanopettajaliiton pj. Matti Sippola

Miia Raunio ja Tuula Ala-Lantela

29.9.2014 Seinäjoella

Seinäjoen kaupungin opetuspäällikkö
Jari Jaskari

Kuvat: Matti Sippola

Pohjamaan opot ry:n pj. Jaakko
Mäkinen

Illan jäsentilaisuuden yleisöä
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LTO-SEMINAARI HÄRMÄSSÄ 3.–4.10.2014

”LASTENTARHANOPETTAJA
LAADUN TEKIJÄNÄ”
H

ärmän kaksikieliseen LTO-seminaariin
tyispedagogiikkaan. Auli kertoi myös OAJ:n
kokoontui 65 lastentarhanopettajaa kuunvalmistautumisesta eduskuntavaaleihin ja jakoi
telemaan ajankohtaisia edunvalvonta-asioita,
tähän suunnattua materiaalia. Lopuksi hän nosti
oppimaan luennoilta sekä tapaamaan muita aluesiin ammattiyhdistyksen ja varsinkin oman liiteen lastentarhanopettajia. Valitettavasti kaikki
tomme huolen päiväkodinjohtajien aseman pahalukkaat eivät tänä vuonna mahtuneet mukaan
rantamisesta kunnissa. Tähän on liiton toimesta
seminaariin, ja tämä osoitti sen, että tällaista
perustettu oma johtajuustyöryhmä. Mukavaa oli
koulutusta alueellamme on kaivattu.
nähdä osallistujienkin joukossa monta päiväkoPerjantai-illan endinjohtajaa.
simmäisenä vieraanamSitten syötiin ja
me oli uusi alueasiatanssittiin…
miehemme Tuula AlaLantela, joka selkeytti
”Pedagoginen
kuulijoillemme OAJ:n
johtajuus -käsitettä
järjestörakennetta sekä
voidaan laajasti
toimintaa Pohjanmaan
katsottuna pitää
alueella. Hän korosti
kaiken sisällöllisen
jokaisen jäsenen tärkekehittämisen
yttä ammattijärjestön
yläkäsitteenä”
toiminnassa. OAJ ei ole
Lauantaina suomenkievain ne aktiivit, jotka
toimivat paikallisella, Alueasiamies Tuula Ala-Lantela, pk johtaja Mari- lisille luennoi kasvatustieteiden tohtori Elina
alueellisella ja valtakun- on Lepistö ja Auli Setälä OAJ:stä
Fonsén
Tampereen
nallisella tasolla. Oli ilo
yliopistosta. Elinan aiheina olivat pedagoginen
huomata, kuinka Tuula aktiivisella ja innostajohtajuus sekä vasuprosessit. Elinan kuuntelijat
valla, asioista selvää ottavalla asenteella on tartosallistava luento oli innostava, ja hän korosti
tunut alueemme asioihin. Järjestörakenteemme
varhaiskasvatuksen piiriin jatkuvaa pedagogion monikerroksellinen, ja seminaarin aikana
sen keskustelun ylläpitämistä. Vasuprosesseista
vahvistui jälleen kerran tunne, kuinka tärkeä on
hän herätti keskustelua Vasujen eri tasoista, joita
säilyttää meidän valtakunnallinen oma Lastenovat valtakunnalliset vasut, yksikkövasut ja ryhtarhanopettajaliittomme sekä ne omat lastentarmävasut. Miksi ja milloin ne tehdään, ovatko
hanopettajayhdistykset, jotka ovat vielä jäljellä.
ne työvälineinä meidän arjessa? Jatkuvan pedaVarhaiskasvatus on kasvatus- ja opetusalalla oma
gogisen keskustelun lisäksi tarvitaan arviointiin
erityisalueensa, jonka puolestapuhujina, jäsenisperustuvaa varhaispedagogiikan suunnittelua.
tön tukijoina näitä molempia tarvitaan.
Käytännössä tulevan vuoden suunnittelua ei voi
Perjantain toisen puheenvuoron käytti eritehdä, ennen kuin lastentarhanopettaja tuntee
tyisasiantuntija Auli Setälä OAJ:stä. Auli kertoi
uuden lapsiryhmän lapset.
valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain etenemiTähän lisättynä elementtinä Elina korostaa
sestä ja sisällöstä. Varhaiskasvatuksen koulutuslapsen osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa
poliittisena asiantuntijana Auli kertoi meille lastoiminnan suunnitteluun. Lastentarhanopettentarhanopettajien koulutusmääristä sekä tähän
tajilta vaaditaan kykyä argumentoida, viedä
suunnatusta opetusministeriön määrärahoista.
omia sekä lapsen asioita pedagogisilla perusteilla
Lastentarhanopettajien saatavuuden osalta tilaneteenpäin omassa työyhteisössä sekä pidemmälne ei vielä ole niin hälyttävä kuin erityislastenle ihan päättäjille asti. Pedagogisin perustein on
tarhanopettajien, ja Auli kannusti jatko-opintoja
syytä väliajoin heittää vanhoja huonoksi koetsuunnitteleville kuulijoille suuntautumista eri18

tuja työtapoja romukoppaan! Ryhmissä, joissa
pedagogista osaamista on puuttunut, ovat usein
Keltot joutuneet ottamaan siitä vastuuta ja antamaan arjen tukea, varsinkin jos pedagogista
tukea ei saa omalta johtajalta tai työyhteisöstä.
Johtajille Elina toivoikin enemmän lisäkoulutusta, tukea ja aikaa pedagogiseen johtamiseen.

Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille!
Luennoitsijoiden materiaalit ovat luettavissa
alueyhdistyksen nettisivujen materiaalipankissa
www.oajpohjanmaa.fi.
Monika Koivumäki

BTGL-seminariet 3–4.10.2014
på Härmä Spa Hotell
D

en 3–4 oktober samlades 64 barnträdgårdslärare i Härmä för att delta i BTGL-seminariet. Monika Koivumäki och Miia Raunio öppnade seminariet. Tillsammans sjöng vi Lasten
tarhanopettajanlaulu. OAJ:s ”ombudskvinna”
Tuula Ala-Lantela presenterade sig själv och berättade om sina uppgifter. Auli Setälä, sakkunnig
vid OAJ, berättade om aktuella saker angående
barnträdgårdslärarnas situation ute på fältet. För
kvällens dansmusik stod Charles Plogman.
På lördagen var det dags
för Ulla Heilä att föreläsa
om medarbetarfärdigheter.
Ulla Heilä är organisationskonsult och arbetshandledare. Hon har varit verksam
inom området i tjugo år.
Hon talar för dialog, reflektivt arbetssätt, systemteori
och en ständigt flytande
process.
Medarbetarskap
handlar om relation,
tillit och samspel.
Alla i arbetsteamet
bör delta i utvecklingsarbetet. Arbetsteamet är i behov av kontinuerlig utveckling
och målmedvetet arbete. Vi bör ställa oss
följande frågor: Vad behövs? Vad behöver
Vi? Vad behöver verksamheten? Varför finns
Vi här? och Varför är Ni här?
Vi skall reflektera kring vårt eget arbete individuellt eller i grupp med stöd
av arbetshandledaren. Den egna professionaliteten skall också utvecklas. Det
handlar om att orka och lyckas i sitt arbete. Den centrala metoden är kommunikation och diskussion.

Arbetsplatsens spelregler är att Fastslå! Tydliggöra! och Utveckla! Allas insats behövs till hundra
procent. Detta innebär förtroende, öppenhet,
gemenskap, samarbete, engagemang och ansvarstagande, samt ett professionellt arbetssätt.
Alla arbetsteam behöver ett teamavtal, dvs.
spelregler som varje teammedlem skall följa.
Heilä tog också upp hur viktigt det är att ha en
ledare inom varje arbetsteam, och att vi alla behöver en ledare. En ledare ska dessutom kunna
leda på olika sätt.
Vi skall kunna lyssna på varandra. Enligt
Heilä kan man inte ge omsorg om man inte har
omsorg. Det gäller att fundera på hur man framför saker, att ta fasta på det som har lyckats och
att man visar omtanke och intresse för sina kollegor. Man skall även kunna ha roligt tillsammans,
det är viktigt med humor.
Anna-Karin Tukkiniemi
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Vaasan vuoden 2014 opettaja:
”Teen sellaista työtä, mistä pidän”

Äidinkielen opettaja Satu Pelkonen (oik.) Variskan yläkoulusta valittiin Vaasan Vuoden Opettajaksi 2014.
Valinnan teki OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry:n hallitus. Vaasan opyn puheenjohtaja Jyrki Jokinen ja
sihteeri Riina Mäkelälammi ojensivat kukkakimpun ja kiertopalkinnon Satu Pelkoselle Strampen-juhlassa
26.9.2014

V

ariskan yläkoulun opettajakavereiden kirjeessä muun muassa todetaan, että äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Satu Pelkonen ”löytää ikävistäkin asioista sen kultareunan”. Kirjeen
perusteella oli OAJ:n Vaasan opettajien paikallisyhdistyksen hallituksen helppo valita vuoden
opettaja. Valinta tehdään joka toinen vuosi kouluilta tulleista ehdotuksista. Tämän vuoden teemana oli hyvä työyhteisön jäsen.
Kotkan ja Laihian kautta Vaasaan 2003 tullut Satu kuuluu koulunsa johtoryhmään.
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”Johtoryhmään kuuluu kolme opettajaa ja
rehtorit. Ryhmässä työskentely on mielenkiintoista ja avartavaa”, jo toista vuotta ryhmän jäsenenä toiminut Satu toteaa.
Tiimityöskentely on myös Variskalla arkipäivää, ja jokaisella tiimillä on oma tehtäväkenttänsä. Sadun ryhmään kuuluvat kaikki reaaliaineiden opettajat, mutta kolmen äidinkielen opettajaa muodostaa vielä oman ryhmän. Yhteistyö
onkin Sadulle tärkeää: ”Me jaamme toisillemme
materiaaleja, ideoita ja ajatuksia. Opettajahuo-

neeseen on kiva mennä,
kun tunnelma on rento
ja piristävä. Teen sellaista
työtä, mistä pidän.”
Koulun ilmapiiriin vaikuttavat monet asiat, mutta opettajien hyvät keskinäiset välit näkyvät niin
opetuksessa kuin muissakin koulun rutiineissa.
Työkavereiden kirjeessä
todetaan, että ”Sadulta
löytyy usein rakentava ja
rohkaiseva tosikertomus
haasteellisesta tuntitilanteesta, jonka hän on oivalluksellaan ratkaissut.”
”Jos luokka on kovin
meluisalla päällä, ryhdyn
kuiskailemaan. Teen sopimuksia tai muutan suunnitelmia oppitunnin aikana. Kivaa on myös se, että
oppilaat joskus ideoivat,
mitä tunnilla tehdään. Se
vaatii tietysti itseltä joustavuutta”, Satu naurahtaa.
Vuoden opettajalta löytyy myös aikaa oppilaalle,
jolla ei ole ihan paras päivä.
”Käyn kirjeenvaihtoa
oppilaan kanssa tunnin
aikana. Pistän oppilaan
pulpetille
paperilapun,
jossa kyselen vointia.
Usein oppilaat vastaavat
lapulle. Voin ehdottaa oppilaalle, haluaako hän jäädä keskustelemaan tunnin
jälkeen. Oma päätös on
usein parempi vaihtoehto
kuin opettajan määräys.”
Opetustyö vie mennessään päivän aikana, ja
välillä on ihania opetushetkiä ja välillä on hetkiä,
jolloin kaikki ei menekään
suunnitelmien mukaan.
Työkaverien toteamuksen
kirjeessä toivoisi olevan
vähän joka koulun arkea:
”Onneksi on Satu, joka pitää yllä positiivista mieltä.”
Teksti: Jyrki Jokinen
Kuva: Tiina Kankkonen

Pohjanmaan NOPE-pari: aineenopettaja Riina Mäkelälammi & luokanopettaja Marjo Kaartinen

Pohjanmaan
NOPEKOt esittäytyvät
N

OPE eli Nuori Opettaja
-koulutus on syntynyt osana OAJ:n Elämäntyönä tulevaisuus -projektia vuonna 1997.
NOPE-koulutus kattaa koko
Suomen ja sitä järjestetään kymmenellä eri alueella. Kursseja järjestetään yleensä kaksi vuodessa.
Vuosittain koulutetaan viisisataa
nuorta opettajaa.
NOPE-koulutuksen tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu muun
muassa uraansa aloittelevan
opettajan ammatti-identiteetin
kasvattaminen. Kurssilla perehdytään edunvalvontaan, työn
haasteisiin, velvollisuuksiin ja
työhyvinvointiin. Samalla koulutettavat saavat tietoa OAJ:n järjestötoiminnasta ja toivottavasti
myös innostuvat ammattiyhdistystoiminnasta. Koulutus on kaikille opettajaryhmille yhteistä.
Kurssilla tapaakin monia erilaisia
opettajia ja saa luotuja uusia verkostoja.
Kaksipäiväinen kurssi on tarkoitettu alle viisi vuotta alalla toi-

mineille tai korkeintaan 35-vuotiaille opettajille. OAJ kannustaa
kurssille osallistumiseen ja tukee
sitä korvaamalla perjantain palkanmenetyksen. Koulutuksen
toinen päivä on lauantai.
Kouluttajina eli NOPEKOina toimii kaksi alueella työskentelevää opettajaa. Keväällä
OAJ haki kahta uutta NOPEkouluttajaa Pohjanmaalle. Kesäkeskeytyksen alkupäivinä me
kirjoittajat saimme tahoillamme
puhelun valinnasta. Kesäkuu
alkoikin meidän kohdallamme
uudella ystävyydellä ja ideoiden
vaihdolla. Elokuussa suuntasimme koulutukseen, jossa tapasimme muutkin NOPEKOt. Kouluttajapareilla on usein erilainen
työtausta, kuten meilläkin.
NOPE-kasteemme saimme
Härmässä 24.–25.10.2014. Kevään kurssi on jo suunnitteilla ja
se ajoittuu maaliskuulle. Nuori
opettaja, seuraa Opettaja-lehden
ilmoituksia! Kurssit täyttyvät nopeasti. Nähdään keväällä!
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FSL:s nya ordförande
presenterar sig
D

et är med tillfredsställelse, som jag noterar
att OAJ:s regionförening i Österbotten vill
att jag uttalar mig i föreningens tidning. Österbotten är ett kärnområde i FSL:s verksamhet och
samarbetet mellan FSL och OAJ:s regionföreningar är guld värt inte minst i tider av nedskärningar.
Jag är ny som ordförande för FSL, men jag
har jobbat länge med lärarfackliga angelägenheter på OAJ-nivå och speciellt inom FSL. Alltså
kan jag lugnt konstatera att Österbotten är bekant för mig. Jag vet alltså att det är omöjligt
att se Österbotten som ett heterogent område.
Det samma gäller förstås också Nyland, ett annat
kärnområde.
Förhållandena i t.ex. enspråkigt svenska Närpes i söder och finskdominerade Karleby i norr
skiljer sig avsevärt från varandra. Men det finns
ett gemensamt drag: de fackliga strävandena för
goda arbetsförhållanden och tillräckliga resurser
för utbildningen och undervisningen.
Jag känner starkt för delaktighet och jag har
konsekvent talat för förnyelse. Det betyder förstås inte att jag anser att allt gammalt bör kastas
överbord. Tvärtom ska vi värna om fungerande
verksamhet och modeller, men också kritiskt se
över saker och ting som inte ligger rätt i tiden.
Vi skriver ju faktiskt 2014 och vi lever i en tid
av ständig förnyelse. Det här ses också i det fackliga arbetet. Hoten mot utbildningen och undervisningen är många och i många kommuner har
man hårdhänt skurit ner kostnaderna, utan att
alltför mycket bekymra sig om konsekvenserna
för såväl eleverna som lärarna. I många avseenden är intressena nämligen de samma.
Det samma gäller finsk- och svenskspråkiga
lärare. OAJ gjorde rätt, då man i god tid såg över
organisationen och byggde upp ett nät av regionföreningar. FSL kan sägas utgöra en slags region Svenskfinland i OAJ, men det utesluter inte
ett fungerande samarbete på regional nivå med
andra OAJ-grupper.
Speciellt i tider av nedskärningar är samarbete livsviktigt. Hur kan vi mota nedskärningar
och påverka föräldrar och beslutsfattare ifall vi
inte bygger upp en gemensam front? Vi har ju

22

tvingats följa med det som har hänt i Kristinestad, där lärare har utsatts för en totalt oacceptabel press. I många stycken har det varit fråga
om ren utpressning.
I liknande situationer är det viktigt att stå
upp för de fackliga värderingarna såsom solidaritet och enighet. Denna kamp har inga språkliga
förtecken.
Inom FSL har arbetet med att förnya organisationen och verksamheten kommit igång,
utgående från de uppdrag som gavs av förbundskongressen i somras. Det är fråga om ett långsiktigt arbete, som inbegriper precis alla nivåer
i förbundet.
Jag vet inte var vi landar, men jag vill lyfta
fram en utgångspunkt som jag upplever som
central: Medlemmarnas röst bör stärkas i FSL.
Med medlemmar avser jag här förbundets egentliga medlemmar, alltså de lokala lärarföreningarna. Vi kommer i förnyelseprocessen att grunna
på bl.a. just hur detta mål kan nås.
Kom med och delta! Vi fortsätter att jobba
tillsammans!
Christer Holmlund

Karhunkierros samoilla silmillä
Janne Hietalahti

Kokkolalaiset opettajat Janne Yli-Länttä ja tämän artikkelin kirjoittaja saivat syksyisellä lenkkipolulla omituisen päähänpiston. Kaimani ehdotti Kuusamon Karhunkierroksen (n. 72 km)
taivaltamista yhdessä vuorokaudessa, ja noin viidentoista sekunnin harkinta-ajan jälkeen suostuin. Ajankohdaksi sovittiin seuraavan kesäkuun alku, josta seuraava päiväkirjamainen kuvaus
käynnistyy.
Mökillä tempaistujen nokosten jälkeen oli viimein h-hetki käsillä. Noin yhdeksän kuukautta
aiemmin annettu lupaus olisi viimein realisoitava: Karhunkierros alkuperäistä reittiä Ristikalliolta yhdessä vuorokaudessa. Vielä viimeiset eväät
(ja puutarhahanskat kylmyyden varalta, myyjien
omat) lähikaupasta ja menoksi. Huoltojoukoiksi
mukaan lähteneet kollegat Mikko Metsäranta ja
Matti Mäkitalo saattoivat meidät autolla Ristikallion lähtöpaikalle. Yksi mutka matkaan tehtiin, kun kävimme piilottamassa reitin varrelle
Kiutakönkään lähistölle valmiiksi eväspussin,
jotta olisi vähän vähemmän kannettavaa.
Ajattelin, että vaikka olisin saanut itse vääntää vapaasti hanasta, en olisi osannut loihtia
sen paremmin tarkoitukseemme sopivaa säätä.
Aloitushetkellä kahdeksalta asteita oli noin 20 ja
aurinko hyväili juuri sopivasti. Yöksi oli luvassa
viileimpinä hetkinä vajaat kymmenen astetta, ja
mikä tärkeintä, sadetta ei lainkaan seuraavaan
vuorokauteen.
Lähtöpaikalla tuli sitten ensimmäinen negatiivinen signaali. Suoritusajankohta oli valittu
nimenomaan niin, että ei tarvitsisi välittää hyttysistä. Matkaansaattokuvat menivät kuitenkin
huitomiseksi – tätäkö se sitten tulisi olemaan?
No, onneksi näin ei ollut, vaan reissun pahin
moskiittohyökkäys oli ensi askeleiden jälkeen
takana.
Lähtövirettä kohotti se, että tunsin itseni
suhteellisen levänneeksi ja terveeksi. Viime aikoina alaraajoissa lymyilleet kolotukset olivat
h-hetkellä kaikonneet, eikä aamulla vaivannut
kurkun karheuskaan enää ilmoittanut olemassaolostaan. Takaraivossa takoi silti muistutus, että
pelkästään jo pari päivää aiemmin vietetty reipas
tunti jalkapalloilua riitti jumittamaan reidet ja
lonkankoukistajat pahan kerran. Olin silti päättänyt, että en kerro matka- ja kohtalotoverilleni Jannelle, että edessä olisi mitä luultavimmin

Janne Hietalahti ja Janne Yli-Länttä kohtasivat
lähtöpaikalla reissun ainoan sääskiparven. (kuva
Mikko Metsäranta)
keskeytys. No, ensimmäiset viisikymmentä kilometriä Juumaan väännettäisiin vaikka väkisin.
Lähdimme matkaan kevyellä hölkällä. Tiesimme alkuosuuden maaston helpoimmaksi,
joten siinä olisi juostava aikaa pankkiin lopun
nousuja ja lepohetkiä varten. Uusi juoksureppu
tuntui heti erinomaiselta hankinnalta, joskin ensimmäiset imaisut sen vesisäiliöstä olivat hieman
kumin ja muovin maustamia.
Yhdeksäntoista kilometrin päähän luontokeskuksen maastoon kätkemämme eväspussi
oli jo kolmen tunnin päästä kaivettu taas esiin.
Alkupätkällä matkaa hidastivat vain Ristikallion
mahtavissa maisemissa napatut selfiet – pitihän
ympäristöön kylvää todisteita, että nyt sana oli
muuttunut lihaksi ja olimme tosiaan toteuttamassa hullua suunnitelmaamme. Koko reissun
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Janne Hietalahti, Matti Mäkitalo ja Janne YliLänttä aamiaisella Juuman Myllykoskella (kuva
Mikko Metsäranta)
nopeimmaksi jäänyt kilometri (matkan 16.) taittui kevyessä kangasmaastossa tasan seitsemään
minuuttiin.
Seuraava etappi tulisi olemaan paljon vaikeampi. Juumaan oli 31 kilometriä, ja yö oli edessä. Selvää oli, että nyt matka taittuisi enää kävellen. Kantamukset oli minimoitu, joten vähäinen
vaatetuksemme ei tulisi sallimaan pitkiä pysähdyksiä. Sellainen myönnytys kuitenkin tehtiin,
että pitkospuupaikat ylitettäisiin aina juoksujalkaa, mikä teoriamme mukaan tekisi vain hyvää
jalkalihaksille.
Omalla tavallaan juuri tuo yöosuus oli antoisin. Taukopaikkojen telttakankaiden värikirjo paljasti, että kymmenet muutkin patikoijat
olivat lähteneet reitille ennen räkkäaikaa, mutta
yhtään muuta liikkeellä ollutta emme tavanneet
ensimmäiseen viiteenkymmeneen kilometriin!
Hiljaisuuden rikkoivat siis itse tuottamiemme
äänten lisäksi vain luonnon omat efektit. Laskevan – vai oliko se nousevan – auringon valo siivilöityi jylhään vaaramaisemaan unohtumattoman
kauniisti. Seuralaisiamme olivat muun muassa
vielä talvikuosissaan taivallustamme ihmetelleet
pienet porotokat, puheripulista kärsinyt käkiherra (saattoi niitä kyllä olla useampiakin) sekä
laajalle levinnyt myyräyhdyskunta. Palokärjeksi
nimeämämme tikkalintukin teki meille kunniaa
iskusarjoillaan.
Taivalluksemme oli optimointia aikatavoitteen ja luontokokemuksista nauttimisen välillä.
Esimerkiksi Kiutakönkään kanjonin täysimittainen ihailu olisi vaatinut puolen kilometrin
poikkeaman reitiltä, ja yhteisestä sopimuksesta
totesimme, että tuolla on kumpikin käynyt jo
aiemmin – matka jatkukoon siis.
Jussinkämppä on yksi reitin suosituimmista
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tauko- ja yöpymispaikoista, onhan se kutakuinkin taipaleen puolivälissä. Siihen päätimme mekin osuttaa lepohetkemme. Marssin rasitukset
alkoivat jo tuntua reisissä ja polvissa, ja repun
riisuminen ja pieni oikaisu tuntuivat houkuttelevilta ajatuksilta. Mökkirakennus ja kota olivat
odotusten mukaan varattuja, ja lisäksi alueella
näkyi puolenkymmentä nukkuvien vaeltajien
täyttämää telttaa. Yksi nuori urho näkyi uinuvan taivasalla makuupussissaan hiipuneen tulisijan läheisyydessä. Mutta tähän me parkkeeraisimme siitäkin huolimatta, että uuden tulen
teko tuottaisi pientä häiriötä aamuyön tunteina.
Polttopuita oli pakko saada pienemmiksi. Kaksi varovaista kirveeniskua tuotti saman verran
osumia. Kaksi naista nimittäin nousi saman tien
leposijoiltaan tarpeilleen ja loi monitulkintaisen
katseen kirveenheiluttajaan. Näiden puiden pitäisi siis riittää.
Tauosta ei tullut pitkä. Pari ohutta, verkkaisesta vauhdista huolimatta kostunutta juoksupaitaa päällekkäin eivät kyenneet pitämään nuotion loimussakaan lämpöä riittävästi yllä, joten
puolen tunnin evästauon jälkeen reppu oli vedettävä jälleen selkään. Nyt iski sitten sellainen
horkka, että ei auttanut jäädä odottamaan pitkospuita, vaan juurakkoisessa maastossa oli nilkanpyörähdyksen uhallakin pakko juosta muutama minuutti, jotta veri alkoi jälleen kiertää.
Reitin vastahakoisin osuus osui aamuun
puoliviiden ja kuuden välille. Kivikkoinen, juurakkoinen ja kalteva polku noudatteli kilometritolkulla aamuhöyryisen suvannon rantaviivaa.
Eteen kaatuneet puut pakottivat välillä väistölenkkeihin ylärinteen suuntaan. Viidakkoveitselle olisi ollut käyttöä. Askel lyheni ja jutut vähenivät. Pelihuumoria ei lisännyt yhtään Pienen
Karhunkierroksen risteyskohdassa tekemämme
yli kilometrin mittainen ketunlenkki.
Vaitonaiset miehet saapuivat kuitenkin aamuseitsemältä Juuman Myllykoskelle sovittuun

Janne Yli-Läntälle kiinnitetään rakkolaastaria
kantapäähän (kuva Janne Hietalahti)

huoltopisteeseen. Polvea särki, eikä
ravintoa ollut enää enempää repussa kuin sen allakaan. Takana 50 km,
edessä kaiketi autokyyti Rukalle?
No, olin päättänyt, että ensin tankataan ja levähdetään ja vasta sitten
arvioidaan tilanne.
Huoltomiehemme Matti ja Mikko saapuivatkin pian ja koettivat
parhaansa piristää uupuneen oloisia
patikoijia. Lämmin pinaattipasta,
paistettu makkara, kylmä colajuoma, varovainen venyttely, kotisairaanhoitajan määräämät Buranat ja
intoa puhkuva uusi matkakumppani
– Matti halusi liittyä loppumatkaksi seuraan – saivatkin aikaan pienen ihmeen: sekä minä että Janne
heitimme uudelleen täytetyn repun
selkään ja lupasimme jatkaa Rukalle niin että heilahtaa! Motivaatiota
lisäsi myös Myllykosken taukotuvasta herätetty luontokuvaaja, joka
oli tekemässä Ylelle dokumenttia.
Karhunkierroksen maisemien veteraani näki touhussamme niin paljon
positiivista hulluutta, että hän yllytti
meitä hakeutumaan Koillissanomien toimitukseen kertomaan saavutuksestamme.
Uho ei ollut täysin katteetonta. Jotenkin käsittämättömästi jalat
tuntuivat paljon paremmilta kuin
pari tuntia aikaisemmin, ja aloin
suorastaan odottaa pitkospuuosuuk- Janne Hietalahti, Matti Mäkitalo ja Janne Yli-Länttä Konttaisen
sia. Itse vältyin melko hyvin hierty- huipulla (kuva Mikko Metsäranta)
miltä, mutta Jannen kantapäähän
onnistumaan. Raskasta oli, kun energiajuomat
pysähdyttiin painamaan rakkolaastari 55 km:n
hölskyivät sisuksissa suostumatta enää imeytykohdalla ja viitosta myöhemmin, aivan Kontmään, mutta samalla oli selvää, että tavoitteetaisen juurella, toinen samanmoinen. Itselleni
seen päästään. Mielialaa nostatti sekin, että tieto
ainoa vahinko tuli siinä, että arvioin etäisyyden
urakastamme oli kiirinyt muutamien muiden
Konttaisen laelle hieman alakanttiin ja vesi pääsi
patikoijien (oli siellä kokkolalaisiakin) tietoon ja
loppumaan pari kilometriä ennen ylhäällä odotsaimme heiltä kannustusta.
tanutta viimeistä huoltopistettä.
Vaikka Rukan loppunousun jyrkässä porMikko oli Konttaisen huipulla meitä vastastaikossa kivutut metrit (600–700) taisivat olla
sa ja palkitsi meidät hämmästyttävän kylmilelämäni pisimpiä, mikään ei estänyt vielä spurtlä oluilla. Kaksi kovaa nousua (Kumpuvaara ja
taamasta viimeistä 300 metrin tasamaapätkää
Konttainen) ja vähitellen kohti hellelukemia kimaaliin. 72 kilometriä 17 tunnissa 53 minuutisvunnut lämpö olivat kuitenkin vaatineet veronsa. Eipä tuntunut sen jälkeen ollenkaan hullumsa. Huomasin, että olin juonut liian vähän eikä
malta istua huurteinen virvoke nenän edessä Ruruoka enää maistunut. Onneksi matkaa olisi
kahovin terassilla ja viestitellä tutuille onnistumienää seitsemän kilometriä. Siihen nämä energiat
sestamme! Unen ja energian vähyys toki verotti
kyllä vielä riittäisivät.
after ski -elämää, mutta se on jo toinen juttu.
Koko taipaleen ehdottomasti kovin etappi oli
Tuoreena touhun jättämänä testamenttina
vielä edessä. Valtavaaran kolmen ja puolen kilomieleen tuli aika pian suorituksen jälkeen, että
metrin rankasti nousuvoittoinen osuus kirkasti
kyllä tämä itseluottamusta lisäsi enkä välttämättä
kruunua tehokkaasti mutta toi samalla voittajaole seuraavan pikku ponnistelun koittaessa aivan
fiiliksen: Tästä muutamat työkaverit ja tuttavat
heti jättämässä leikkiä kesken.
varoittelivat, ja sanoipa joku niinkin, ettei tule
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Åbo Akademi i Vasa 40 år

U

nder hela år 2014 firar Åbo Akademi 40 år
av verksamhet i Vasa. Grunden lades i samband med att grundskolan infördes i Finland
och att den finländska klasslärarutbildningen
därmed fördes över till universitetsväsendet.
Inom Åbo Akademi beslöt man år 1974
grunda en pedagogisk fakultet i Vasa. Samma år
bildades också Vasa övningsskola för att tillsammans med pedagogiska fakulteten ta ansvar för
de blivande klass- och ämneslärarnas skolpraktik.
Idag utbildar Åbo Akademi i Vasa även samhällsvetare, vårdvetare och teknologer. Åbo Akademi i Vasa med rejält över 1000 studerande,
och dess flaggskepp Academill, är alltså numera
mycket mera än ett campus för lärarutbildning.
Den 40-åriga verksamheten i Vasa uppmärksammades den 4 oktober vid ett välbesökt och
öppet s.k. Akademiforum. Den övergripande
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rubriken för Akademiforum var ”Bildningen
och dess betydelse för den ekonomiska och regionala utvecklingen”. Europaparlamentariker
Nils Torvalds höll ett intressant anförande som
följdes upp av en paneldebatt. Torvalds betonade vikten av att kunna blicka framåt. Han lyfte
bland annat fram lärarens stora betydelse för utvecklingen av elevernas kunskaper och självför
troende.
I paneldebatten deltog, förutom Torvalds,
(från vänster) ordförande för Vasa stadsfullmäktige Joakim Strand, kyrkoherde Ann-Mari
Audas-Willman, vd för högskolestiftelsen i Österbotten Katarina Heikius och professor Göran Djupsund. Debatten leddes av Anna-Kajsa
Blomqvist.
Text och foto: Ann-Sofi Röj-Lindberg

Tulevaisuuden toimijat
koulutuksessa

Lähes kaikki Minustako tulevaisuuden toimija? -koulutuksen osallistuneista yhteiskuvassa Holliday Innin värikkäässä kokoustilassa 10.10.2014. Porukka loi mainion yhteishengen ja yhdessä
luvattiin, että kaverille voi aina kilauttaa ja kysyä apua. Ryhmä kokoontuu vielä 7.10.2015 vahvistamaan ryhmähenkeä ja kuulemaan ajankohtaisia asioita Härmän Kuntokeskukseen. Kuva:
Tuula Ala-Lantela
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Mitä siitä osaisi vielä edes kysyä?
Teksti: Tiina Kankkonen (Kirjoittaja työskentelee saksan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajana
Vaasan lyseon lukiossa). Kuva: Kari Mäkinen (lehtori ja kirjoittajan tekninen tuki samaisessa opinahjossa)

Ensimmäiset tietokoneella tehtävät ylioppilaskirjoitukset järjestetään syksyllä 2016, ja keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeen osat suoritetaan sähköisesti. Ensimmäiset saksan, filosofian ja maantiedon ylioppilaskokeen sähköisenä kirjoittavat
kokelaat ovat jo aloittaneet lukio-opintonsa. Nyt on siis tosi
kyseessä ja pahvinkin (korjaan: tarkoitan tietysti digitaalisen
vastineen) aika herätä.
Kun minua pyydettiin kokoamaan opettajien
kysymyksiä sähköisestä yo-tutkinnosta, ajattelin tehtävän olevan erittäin helppo. Se osoittautuikin kuitenkin odotettua vaikeammaksi: kävi
ilmi, etteivät täsmäiskujeni kohteeksi joutuneet
opettajat osanneetkaan vielä tässä vaiheessa esittää omasta mielestään ”järkeviä” kysymyksiä.
Asiasta tiedettiin kuulemma ihan liian vähän,
jotta siitä osattaisiin edes kysyä. Muutaman
(enemmän tai vähemmän järkevän) kysymyksen
sain silti kootuksi.

Lähtökohta
Mihin koko ylioppilaskokeen digitalisointia edes
tarvitaan? Tuoko se kokeeseen jotakin lisäarvoa,
vai onko sähköisen yo-tutkinnon käyttöönotto
taas vain osoitus siitä, että nykyään kaikki asiat
täytyy yrittää hoitaa sähköisesti, koska se on (tai
ainakin voisi periaatteessa olla) mahdollista?

Tasa-arvo
Opettajien kokemusten perusteella näyttää siltä,
että ennakkoluulottomiksi mainostetut opiskelijat eivät yleensä riemusta kiljuen ryntää tekemään jotakin uutta ja epävarmuutta aiheuttavaa.
Voikin siis olla, että sähköinen yo-koe karkottaa
opiskelijoita ensimmäisinä vuosina niistä aineista, joiden kohdalle ensimmäiset sähköiset kokeet
osuvat. Niinpä opiskelijoita katoaa myös näiden
aineiden valinnaisilta kursseilta, jolloin tunnit
häviävät ko. aineiden opettajilta, kun kursseja ei
enää tarvitse järjestää. Tästä seuraa varsinainen
kysymys: Onkohan kukaan miettinyt etukäteen,
kuinka suuri tulonsiirto tässä tapahtuu valtakunnan tasolla joidenkin aineiden opettajilta
muiden aineiden opettajille, ja kuinka monelle
lukion opettajalle ei tämän takia saada enää tar28

vittavia tunteja kasaan? Tämä on oppiaineiden
ja opettajien tasa-arvon kannalta vähintäänkin
epäilyttävää, ellei peräti epäreilua.

Osaaminen
Omista taidoistaan epävarmoille opettajille vakuutellaan, että opiskelijat kyllä hallitsevat tietokoneiden ja muiden laitteiden käytön ja pystyvät
tarvittaessa vaikka opastamaan opettajia. Onkohan näin? Jos opiskelijoiden taidoissa sattuisikin
olemaan puutteita, minkä aineiden tunneilla
sähköisten tehtävien tekemistä ja ylipäätään tietokoneen käyttöä harjoitellaan? Tuskin siihen
voidaan varata rajattomasti resursseja ilman,
että sisällöt kärsivät. Entä kuka näitä asioita
opiskelijoille opettaa, jos kaikki aineenopettajat
eivät itsekään oikein koe osaavansa? Miksi yotutkinnon sähköistämistä ei aloitettu aikaa sitten
opettajien koulutuksesta? On ymmärrettävää,
että opettajat näkevät painajaisia, joissa koneet
putoilevat tai ainakin takkuilevat. Kuka opettaisi
– ja lohduttaisi – opettajia?

Tilat ja laitteet
Sähköiset yo-kokeet aloitetaan aineista, joissa kirjoittajia ei ole kerralla kovinkaan monta.
Muutaman vuoden sisällä ollaan kuitenkin ainakin suurissa lukioissa tilanteessa, jossa yli 250
kokelasta kirjoittaa pakollisen äidinkielen. Nämä
eivät tietenkään mahdu yhteen tilaan, ja mitä
useampi koetila on käytössä, sitä useampi valvoja tarvitaan. Onko koulu tai osa siitä pidettävä
kirjoituspäivinä siis kiinni, jotta tilat ja valvojat
riittävät? Entä mitä muut opiskelijat tekevät tällä aikaa? Vetävätkö he lonkkaa, vai kasvattavatko
he tällä aikaa opettajien korjausurakkaa suorittamalla itsenäisesti tehtäviä verkossa?

YTL on nyt ilmoittanut, että se suosittaa
kiinteää verkkoyhteyttä kirjoitustiloihin.1 Langattoman verkon saa vain erikoisluvalla. Kiinteän yhteyden rakentaminen maksaa aika lailla
varsinkin suuressa yksikössä. Mistä saadaan rahat
koetilojen verkottamiseen ja sähköistämiseen?
Onko valtion taholta näihin varauduttu vai kaatuvatko kustannukset koulujen hoidettaviksi?
YTL:n sivujen mukaan ”koetilassa tulee olemaan satoja metrejä jatkojohtoja ja mahdollisesti
myös verkkojohtoja”. Mitä jos kokelas wc-käynnillään kompastuu johtoihin ja vetää joko omansa tai jonkun muun tietokoneen lattialle? Kuka
on vastuussa, jos laite hajoaa tai tiedot katoavat?
Ei kai sentään valvoja?
Tarvitaanko koetiloissa jatkossa isommat
pöydät? Aiemmin opiskelija mahtui levittämään
pulpetille tehtävävihot, optiset vastauslomakkeet, konseptipaperit, jotkut innokkaat jopa
suttupaperit vastausten ideointia ja jäsentelyä
varten sekä eväät. Nyt suurimman tilan pulpetista vie tietokone. Tarvitaanko enää ollenkaan
papereita? Pitäisikö ajatuskartatkin tehdä nyt
sähköisesti? YTL:n ohjeissa vanhanaikaisia paperimuistiinpanoja ei sentään ole unohdettu, sillä
ohjeissa2 on erillinen maininta, ettei suttupapereita tarvitse lähettää lautakuntaan.
Kuinka kaukana toisistaan kokelaiden tulee
istua, ettei kenellekään tule kiusausta vilkaista
edessä istuvan olan yli? Pitääkö näyttö sulkea,
kun kokelas käy wc:ssä? Entä jos näppäimistölle kaatuu kahvia tai energiajuomaa? Tai jos hiiri
jumittaa, kuulokkeet alkavat rahista ja mikrofoni
on päällystetty leivänmuruilla ja suklaakuorrutteella? Pitääkö jokaiselle kokelaalle varata koulun
puolesta varalaitteet? Kuka ne osaa näppärästi
kesken koetilanteen asentaa? Saako kukin kokelas lisäaikaa sen verran, kuin hänen laitteidensa
kuntoon saattamiseen menee? Kuka pitää kaikista tapahtumista kirjaa? Entä jos tulee laaja sähkökatko energiansäätelyn tai myrskyn takia?

Työkalut
Sähköinen yo-koe suoritetaan YTL:n ohjeiden
mukaan ”suljetussa ympäristössä eli internetin
käyttö ei ole sallittua kokeen aikana.” Miksi tällainen rajoite? Jos ja kun sähköisen kokeen tarkoitus on lisätä tehtävien autenttisuutta, eikö
tämä ole hieman ristiriidassa sen kanssa? Eikö
vapaa tiedonhaku ole nykypäivää?
Ohje sähköisen ylioppilaskokeen koetilojen sähkösuunnitteluun.
Saatavissa: <http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Digabi/fi_ytl_tilaohje_2013.pdf>[Viittauspäivä
13.10.2014.]
2
Vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen sähköinen koe.
Saatavissa: <http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_kielikoe.pdf> [Viittauspäivä 13.10.2014.]
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Sähköisessä yo-kokeessa ei YTL:n mukaan
testata erikseen kokelaan tietoteknisiä taitoja,
mutta työkalujen hyvän hallinnan sanotaan helpottavan kokeen tekemistä. Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käyttötaitoa tarvitaan kaikissa
kokeissa. Lisäksi eri aineiden kokeissa tarvitaan
myös ainekohtaisesti relevanttien ohjelmien ja
työkalujen (kuvankäsittely, vektorigrafiikka,
symbolinen laskenta, kuvaajat) käyttötaitoa.
Entä jos kokeen aikana todetaankin, että kokelaalla nämä taidot eivät olekaan riittävästi hallussa? Voiko kokelas tarvittaessa pyytää kesken
kokeen apua? Missä tapauksissa ja millaisiin
ongelmiin avun saaminen on mahdollista? Entä
jos valvova opettaja ei osaakaan auttaa? Kuinka
moneen paikkaan koulun ainoa tekninen tuki
repeää yhtä aikaa?
LibreOffice on ensimmäisiä tuettavaan päätelaitteeseen mukaan otettavia ohjelmistoja. Saako sillä kirjoitettua venäjän kokeessa kyrillisillä
aakkosilla? Mistä saadaan saksan kokeeseen ß,
ranskaan ç? Saako äidinkielen ja muissa kielten
kokeissa käyttää tekstinkäsittelyohjelman oikolukua? Kuinka tärkeitä ovat tekstinkäsittelyohjelmilla tai esim. piirrostyökaluilla tehtyjen vastausten ulkoiset tekijät (rivivälit, fontit, kappalejaot)? Tuleeko näihin arviointikriteerit?

Kielten kokeet
Vieraiden kielten kokeista tulee jatkossa yksipäiväiset eikä erillistä kuullunymmärtämiskoetta
enää järjestetä. Sen sijaan yhdeksi koealueeksi
tulee suullisen kielitaidon testaaminen viimeistään keväällä 2019. Kuullunymmärtämisen osakoe aloittaa kokeen ja on samalla tavalla aikataulutettu kuin nykyinenkin koe. Muut kokeen
osiot kokelas saa tehdä valitsemassaan järjestyksessä, mutta eri osakokeille varattu aika on rajallinen, eikä päättyneeseen ja lukittuun osakokeeseen voi myöhemmin enää palata. Nykyään
kaikki kokeen kirjallisen kokeen osioiden välillä
on päässyt liikkumaan vapaasti ja korjauksia on
voinut tehdä siihen saakka, kunnes koepaperit on palautettu. Digabin sivuilla osakokeiden
ajankäytön rajoittamista on perusteltu sillä, että
kokelas ehtii osoittamaan taitonsa kaikilla kielitaidon osa-alueilla; paperisessa kokeessa joillakuilla kokelailla on saattanut jäädä jokin osakoe
kokonaan suorittamatta, koska ajankäyttöä ei ole
ohjattu ja rajoitettu. Eikö rajaaminen kuitenkin
aiheuta pikemminkin stressiä kuin helpota keskittymistä? Kai abiturientin pitäisi jo osata hallita omaa ajankäyttöään?
Suullisen tuottamisen kokeesta vieraiden
kielten yo-kokeessa ei ole vielä annettu minkäänlaisia ohjeita. Kokeen ottaminen osaksi tutkintoa
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on varmasti hyvä asia, mutta käytännön toteutus
tietokoneella epäilyttää. Varmaankin on tarkoitus, että kukin kokelas puhuu koetilanteessa
omaan mikrofoniinsa ja tallentaa äänitiedoston.
Tuskin voi olla mahdollista, että suullinen osio
voitaisiin suorittaa omaan tahtiin, vaan kuullunymmärtämiskokeen tavoin osio olisi todennäköisesti ajankäytöltään ohjattu ja rajattu. Aivan
synkronoitua puhetta ei silti varmasti saada aikaan, eikä varmastikaan voida välttyä siltä, että
puheensorina varmasti kasvaa, kun koetilassa on
toistasataa kokelasta ja kuiskatakaan tuskin voi.
Miten saadaan taattua, että jokaisen kokelaan
puheesta saadaan tarpeeksi hyvä tallenne? Jos
opiskelija itse on vastuussa äänenlaadusta, kaikki yrittävät varmasti puhua tarpeeksi kuuluvalla
äänellä. Valvojat varmaankin tarvitsisivat tällöin
korvatulpat. Niitä tuskin saa käyttää. Vai saako,
työhyvinvoinnin nimessä?

malla kirjoitettuun tekstiin opettaja voisi periaatteessa tehdä merkintöjä käyttämällä tarkistus- ja
kommentointityökaluja, mutta mihin opettaja
tekee merkintänsä esimerkiksi vieraan kielen kokeessa, jossa kokelasta pyydetään vaikkapa klikkaamaan virheellisiä kohtia kuvassa tai ydinlausetta tekstissä, järjestämään puhekuplia uuteen
järjestykseen tai valitsemaan pudotusvalikosta
sopivat väliotsikot?3 Voiko opettaja epähuomiossa hävittää tai muuttaa kokelaan vastauksia tai
tehdä niihin tahattomasti ylimääräisiä merkintöjä
esim. hiirellä skrollaamalla? Vai tarvitaanko opettajan tekemää esitarkastusta enää ylipäätään? Eikö
koetta voisi laatia niin, että ohjelma tarkistaisi
vastaukset automaattisesti ja kertoisi opiskelijalle
monivalintojen pisteet heti kokeen osakokeen sulkeuduttua? Kokelas saisi välitöntä palautetta osaamisestaan eikä hänen tarvitsisi jännittää tuloksia
seuraavaan viikkoon, saati sitten monta viikkoa.

Katoaminen

Tulevaisuus

Voiko käydä niin, että kokelas (tai joku muu)
onnistuu vahingossa hävittämään tai tuhoamaan
kaikki vastaukset tai osan niistä? Jos näin taitava
on, miten siitä palkitaan?

Mitä jos sähköinen yo-koe osoittautuukin sudeksi? Voidaanko joskus vielä palata kynään ja
paperiin? Entä kuka opettaa opiskelijoille ja tulevien polvien opettajille, miten oikeaa kynää
käytettiinkään?

Opettajan rooli
Tarkistetaanko jatkossakin sähköiset yo-kokeet
ensin alustavasti koulussa? Tekstinkäsittelyohjel-

Ks. ”Luetunymmärtämisen esimerkit” Digabin sivustolla. Saatavissa: <https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/
Luettu_esimerkit_printattava.pdf> [Viittauspäivä 13.10.2014. ]

3

Seppo saateltiin eläkepäiville

OAJ Pohjanmaan hallitus vieraili Seppo Heinosen läksiäistilaisuudessa Nurmossa 3.6.2014. Kuva: Lasse
Mansikka-aho
30

Lasten

(ja aikuisten) suusta

Päiväkodissa
askarrelin ja liimana
käytein
tapeliisteriä. Nuun
äi ihmeeli
hakiessaan Nuua
koin, eä miksi paita
on vaihdeu. Nuu
ilmoi: ”Siihen toiseen
paitaan kaatui
siideriä!”

Metsäretkellä Jennifer
esieli opeajalle
mus kanvarpua; ”Kato, tää
on ihan pikivihreä.”

Aatu metsässä:
”Ihaillaan noita
nakuja
puita!”(lehdeömiä)

”Mä syön
tästä kalasta
vain sielun”
– Mika

Opeaja keho Santeria:
”Nyt kirja pois ja
seuraavaksi tehdään
eskaritehtäviä”. Santeri:
”Selvä, velvollisuus
kutsuu!”

”Huh, huh,
olen hikinen
kuin
mandariini.”
- Leo

Santeri antoi
palautea
lastenhoitajalle:
”Kiitos, kun saatoit
meidät kaksi yksin
leikkijää yhteen.”

Kaksikielisen
ryhmän pöydässä:
Joel, 2v.: Knäkke!
Aikuinen:” Sano:
Saisinko näkkärin."
Joel miei hetken:
”Joo, du få nog ta!”

Päiväkodissa edotein ulko-ovessa vanhempainillasta. Kutsussa
mainiin lopussa, ainakin ennen vanhaan, eä ”Tarjoilua”.
Tieäväs ainakin yksi vanhemmista on huomannut tarkistaa
tarjoilun laadun: ”Voiko sinne tulla autolla?”
Letkautukset kokosi lastentarhanopettajien jaosto verkostoineen
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Ammatillinen opetus
säästökurimuksessa
Säästöjen vaikutukset näkyvät ja tulevat näkymään tulevina vuosina voimakkaina. Tällä
hetkellä ammatillisella ”rintamalla” on tapahtumassa kaikki se negatiivinen, minkä jo
kaksi vuotta sitten ennakoimme.
Pidän tärkeänä kuitenkin sitä, että edunvalvontatyössä on tavoitteita. Näitä tavoitteita konkretisoivat mielestäni erittäin hyvin OAO:n koulutuspoliittiset linjaukset viime
toukokuulta.
OAO:n piirikokous hyväksyi alla esitetyt OAO:n
koulutuspoliittiset linjaukset 14.5.2014. Linjaukset ovat melko yleisluontoisia, ja ne ovat
voimassa OAJ:n valtuustokauden 2014–2018.
Linjausten pohjalta OAO:n toimintasuunnitelmat täsmentävät ja konkretisoivat linjauksia
vuosittain. Hallitus täsmentää linjausten pohjalta OAO:n näkemykset OAJ:n kannanottoihin,
lausuntoihin ja vaikuttamistoimintaan OAJ:n
valmistelu- ja päätöksentekoelinten kautta.
Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan
näissä linjauksissa ammatillista peruskoulutusta,
ammatillista aikuiskoulutusta, ammattikorkeakoulutusta, vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta.

AMMATILLISEN OPETTAJAN
MONIMUOTOINEN TYÖ:
vastuu ja vapaus
Positiivinen/toivottava tulevaisuudenkuva ammatillisen opettajan työstä. Tätä OAO haluaa:
Tulevaisuudessa oppimisympäristöinä ovat
oppilaitoksen ajanmukaiset ja monimuotoiset
opetustilat ja entistä enemmän ja tehokkaammin myös ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän tarjoamat ympäristöt. Opiskelijat opiskelevat opettajan johdolla myös oppilaitoksen ulkopuolella.
Sähköiset välineet ovat aktiivisina yhteydenpitovälineinä opetustilanteissa, palautteen
antamisessa ja ryhmän yhteistyössä. Opetusja oppimateriaalit ovat aikaisempaa enemmän
pilvipalveluissa tai vastaavissa järjestelmissä.
Opettajat tekevät ja käyttävät materiaalia yhdessä. Kaupallisilta materiaalien tuottajilta hankitaan ”pohjia”, joita opettajat pystyvät muokkaamaan omiin tarpeisiinsa. Kun opettaja tekee
materiaalia myös muiden käyttöön, sovitaan
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sen käytöstä ja korvauksista automaattisesti.
Erilaiset luovat ja osallistavat menetelmät lisääntyvät opetuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä pienryhmäopetuksen ja -ohjaustilanteiden
lisääntymistä. Oppimistulosten paraneminen,
osaamistaso ja normiajassa valmistuminen kompensoivat pienistä ryhmistä aiheutuvat lisäkustannukset. Erilaisilla oppijoilla on säädöksiin
perustuva oikeus tarpeidensa mukaiseen ja riittävään opetukseen ja ohjaukseen. Tämä tarkoittaa
myös erityisopetuksen laadukasta toteuttamista
sitä tarvitseville.
Opettajalla on vapaus valita opetusmenetelmänsä ja hänellä on mahdollisuus käyttää aikaa
riittävästi opetuksen ja ohjauksen valmisteluun
ja toteutukseen sekä arviointiin niin, että kaikki opiskelijat oppivat. Opiskelijat motivoituvat,
koska he huomaavat oppivansa ja selviytyvänsä
haastavistakin tehtävistä, kun he saavat opettajan apua ja ohjausta riittävästi.
Opettajalla on mahdollisuus tehdä työnsä
hyvin ja hänen ammattitaitoaan arvostetaan.
Opettaja pystyy pitämään osaamisensa ja ammattitaitonsa ajan tasalla. Työantaja panostaa
merkittävästi opettajien osaamiseen, erityisesti
muutostilanteissa.
Keväällä 2014, kun näitä linjauksia valmisteltiin, valtiovallan toimet eivät olleet tavoitetilan suuntaisia. Merkittävistä resurssileikkauksista on jo päätetty ja koulutuksen rakenteelliset
muutokset karsinevat ammatillisen koulutuksen
verkostoa kovalla kädellä. Näistä linjauksista
huolimatta OAO:n tehtävänä on kertoa OAJ:n
kautta päättäjille, miten heidän tulisi päätöksensä tehdä, jotta koulutuksen laatu ja riittävä
tarjonta pystytään takaamaan jatkossakin ja jotta
yksialaiset, pääosin yksityiset oppilaitokset säilyttävät toimintamahdollisuutensa osana kou-

lutuskenttää. Työelämä saa hyvin koulutettuja
ammatti-ihmisiä ja opettajat selviytyvät kunnialla tehtävistään, jaksavat ja jatkavat pitempään
terveinä työelämässä.
Ammatillinen koulutus ei ole muusta koulutusjärjestelmästä irrallinen saareke. OAO kantaa
huolta myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tilasta. Jos ne eivät pysty hoitamaan tehtäviään laadukkaasti, on seuraavilla asteilla, myös
ammatillisessa koulutuksessa, ongelmia.

KOULUTUSPOLIITTISIA
LINJAUKSIA vuosille 2014–2018
KOULUTUKSEN RAKENTEET
Monipuolista ammatillista koulutusta on oltava
helposti saatavana koko maassa. Koulutustarjontaa on tarkasteltava maakunnan ja valtakunnan
laajuisesti. Oppilaitosverkoston ja -rakenteiden
muutokset tulee tehdä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti sekä ottaen huomioon työelämän
mutta myös opiskelijoiden ja opetushenkilöstön
tarpeet. Toisen asteen osalta ammattiopistostrategia on edelleen kannatettava.
Ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus tarjoavat elinikäisiä
koulutusmahdollisuuksia osaamisen ja kansalaistaitojen ajan tasalla pitämiseen, uuden ammatin hankkimiseen ja eri-ikäisten aktivoimiseen.
Koulutuksen on oltava kaikkien saavutettavissa.
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
maksujen on pysyttävä käyttäjille kohtuullisina.
Duaalimallin säilyttäminen toisella asteella ja
korkeakoulussa on perusteltua, koska ammatillisen koulutuksen ja AMK:n profiilit ovat erilaiset
kuin lukion ja yliopiston. Duaalimallin lisäksi
opiskelijoilla on oltava mahdollisuuksia suorittaa kaksois- ja kolmoistutkintoja ja valita opintoja muiden koulutuksenjärjestäjien tarjonnasta.
Oppilaitosten välistä yhteistyötä on myös tiivistettävä. Toisen asteen kokoaminen saman koulutuksenjärjestäjän hoidettavaksi on mahdollista.
Siitä on jo kokemuksia, jotka tulee hyödyntää.
Myös korkeakoulusektorin tiivis yhteistyö on
kannatettavaa erityisesti tilojen, laitteiden ja
muun infran osalta. Myös opetustarjontaa voidaan rakentaa osaksi yhdessä. Eri asteiden ja sektoreiden yhteiset kehittämis- ja tutkimus- sekä
muut hankkeet ovat kannatettavia.
Tähän asti on korostettu korkeakoulujen yhteistyötä. Sen lisäksi ammatillisen koulutuksen
eri sektoreilla ja asteilla on paljon annettavaa
toisilleen. Yhteistyömahdollisuudet on otettava
käyttöön. Niitä ovat esimerkiksi yhteisten tilojen
ja laitteiden käyttö ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden mahdollisuus ottaa opintoja ammattikorkeakoulusta. Samalla opiskelijat
saavat tietoa jatko-opintomahdollisuuksistaan.

Tavoitteena on saada nykyistä enemmän opiskelijoita ammattikorkeakouluun ammatillisen
väylän kautta. Ammatillisen koulutuksen käyneillä on perustiedot ja -taidot alaltaan. Tämän
päälle on hyvä rakentaa korkeakoulutasoinen
opetus ja oppiminen. Perustietojen ja -taitojen
hallinta on hyväksi myös esimies- ja kehittämistehtävissä: ymmärretään, mitä ja ketä johdetaan.
Tämä edellyttää ammatillisen peruskoulutuksen
laadusta, erityisesti yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta, huolehtimista kaikissa tilanteissa.
Ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon
tutkintonimikkeeksi tulee säätää maisteri-AMK.
Yli alojen menevät ylemmät tutkinnot on sallittava ja niitä on rakennettava. Niiden nimikkeeksi on tultava ammattikorkeakoulututkinnon
mukainen tutkintonimike. (Esimerkiksi kun sairaanhoitaja-AMK suorittaa yhteisen johtamisen
ylemmän AMK-tutkinnon, on nimikkeen oltava maisteri-AMK, sairaanhoitaja, on toteuttaja
mikä koulutusohjelma hyvänsä.)
Elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti osaamista tulee päivittää säännöllisesti ja
vahvistaa mahdollisuuksia kouluttautua tarvittaessa uuteen ammattiin ja hankkia lisäosaamista
aikuiskoulutuksen kautta. Jatko- ja täydennyskoulutukseen on rakennettava joustavia opiskelupolkuja, joita myös opettajat voivat hyödyntää.
Täydennyskoulutuksen tulee olla säännöllistä ja
jatkuvaa.

RAHOITUS
Tulevaisuudessa on oltava ekonomisteja, jotka
tutkivat koulutuksen taloudellisia vaikutuksia ja
kokonaistuloksellisuutta pitkällä tähtäimellä.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen on
jatkossakin tultava suoraan koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksen riittävä taso ja vakaus ovat
oleellisia koulutuksen pitkäjänteiselle suunnittelulle, toteuttamiselle ja kehittämiselle.
Päättäjien on opittava ymmärtämään rahoituksen riittävyyden ja vakauden merkitys ammatilliselle koulutukselle. Ammatillinen koulutus
on sijoitus, jonka tuotot tulevat vuosien kuluttua. Se on parasta nuorisotakuuta ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Julkinen rahoitus on tulevina vuosina kriisissä, eikä ole realistista odottaa tilanteen paranevan nopeasti. Työelämän/yritysten on alettava
omalta osaltaan rahoittaa ammatillista koulutusta. Se voi alkaa siitä, ettei harjoittelun ja työssäoppimisen korvauksia peritä. Myös oppilaitosten kanssa yhteisten tilojen ja laitteiden hankinta
olisi järkevää.
Rahoituskriteerien on kaikilla asteilla otettava jatkossa huomioon myös koulutuksen laatu ja
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eri koulutusalojen kustannukset. Pelkkiä määriä
mittaamalla saadaan vain määrää. Viranomaisten
on analysoitava rahoitusuudistusten vaikutuksia
koulutuksen tuloksiin.
Opiskelijoitten sitoutuminen opintoihin on
varmistettava myös valtiovallan toimin, esim.
edullisemmilla tuilla normiajassa valmistuville.
Myös opiskelijoiden vastuuta omasta oppimisestaan ja valmistumisestaan on korostettava aikaisempaa enemmän.
Ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä
on kehitettävä aktiivisesti. EU- ja ETA-alueen
ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan kerätä lukukausimaksuja. Samaan aikaan on kuitenkin kehitettävä apurahajärjestelmä vähävaraisille opiskelijoille ja esimerkiksi verokannusteita
Suomeen työhön jääville ulkomaalaisille.

KOULUTUKSEN LAATU
Ammatillisen koulutuksen laatu tarkoittaa sitä,
että opiskelijat ovat valmiit siirtymään koulutuksen jälkeen työelämään ja heillä on hyvä oman
alan perusosaaminen, yleiset työelämätaidot ja
halu kehittää omaa työtään ja osaamistaan sekä
oppia koko ajan uutta. Opiskelijoilla on oltava
tosiasiallinen jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet jatkaa opintoja niin halutessaan. Ammatillinen koulutus tuottaa osaavaa ja motivoitunutta
henkilöstöä yrityksiin ja julkiselle sektorille. Ilman osaavaa henkilöstöä elinkeinoelämä ei pysty
tuottamaan laadukkaita tuotteita tai palveluita.
Laadukas ammatillinen koulutus on yhteiskunnan investointi tulokselliseen tulevaisuuteen.
Opiskelijan saama ammattitaitoisen opettajan riittävä opetus ja ohjaus mahdollistavat ja
takaavat laadukkaat osaamis- ja oppimistulokset.
Tietoja ja taitoja opitaan erikokoisissa ryhmissä
sekä oppilaitoksessa että aidoissa työelämätilanteissa. Myös erityisopetusta on tarjottava sitä
tarvitseville ammatillisissa oppilaitoksissa ja eritysoppilaitoksissa.
Opettaja–opiskelijamäärän suhde on yksi
laadun mittari. Suhteen on kehityttävä niin,
että jatkossa opettajaa kohti on nykyistä vähemmän opiskelijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa
esim. kohtuukokoisia opetus- ja ohjausryhmiä.
Samalla opettajien työhyvinvointi ja jaksaminen
paranevat. Opiskelijoiden työllistyminen koulutuksen jälkeen koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin kohtuullisessa ajassa kertoo myös koulutuksen onnistumisesta. Kaikilla asteilla tulee toteutua laadukas ja opiskelijoiden tarpeet huomioon
ottava opinto-ohjaus.
Koulutuksen järjestäjien toimintaa tulee arvioida kriittisesti ja selvittää, mihin niiden käytössä oleva rahoitus käytetään, kun opetukseen ja
ohjaukseen käytettävä osuus vähenee koko ajan.
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Suunta on saatava kääntymään, ja opetukseen
ja ohjaukseen käytettävän osuuden tulee alkaa
kasvaa.
Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on tärkeää
ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Työelämältä toivotaan aktiivista otetta alueen ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opiskelijat tarvitsevat hyviä ja monipuolisia työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja ja
niihin koulutetut työpaikkaohjaajat. Työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen laatu on varmistettava esim. laatukriteereillä. Koulutusvastuuta
ei kuitenkaan voi siirtää työpaikoille. Siellä ei ole
aikaa eikä osaamista opiskelijoiden opettamiseen
ja arviointiin.
Opettajien osallistumismahdollisuudet oppilaitosten päätöksentekoon on turvattava lainsäädännöllä ja muilla normeilla oppilaitoksen omistajasta riippumatta. Näin opettajien asiantuntijuus tulee käyttöön oppilaitosten hallinnossa.
Ammatillisen koulutuksen tutkimukseen on
panostettava merkittävästi nykyistä enemmän.
Tutkitun tiedon pohjalta voidaan entistä paremmin parantaa koulutuksen laatua, kehittää opetusmenetelmiä ja kohdentaa koulutusta oikein.
Ammatillisilla opettajilla tulee olla mahdollisuus
ja riittävät resurssit osallistua ammatillisen koulutuksen ennakointityöhön.
Ammatillisen koulutuksen vetovoiman tulee
pysyä kaikilla asteilla korkeana. Vetovoimaan
vaikuttavat oppilaitoksen laadukas opetus, työelämän hyvät esimerkit, osaava oppilaanohjaus
peruskoulussa ja lukiossa sekä perusopetuksen
jälkeisen nivelvaiheen koulutus, jolla helpotetaan alan valintaa ja varmistetaan osaamista.
Oppilaitokset ja työelämä suuntaavat voimavaroja eri ammattien ja koulutusalojen imagon
jatkuvaan parantamiseen. Ammattitaitokilpailut
toimivat työvälineinä koulutuksen laadun esille
nostamisessa ja imagon kohottamisessa. Kilpailutoiminnan tulee olla osa oppilaitoksen normaalia toimintaa (esim. Taitajat, Taitaja+, Taitaja9, WorldSkills, EuroSkills ja SAKUstars sekä
eri taidealojen omat valtakunnalliset tai kansainväliset kilpailut).

Opettajien osaaminen, sen ylläpito ja
kehittäminen
Opettajien kelpoisuuksista tulee säätää asetuksella ja kelpoisuusehdot on säilytettävä vähintään nykytasolla. Tulevaisuuden tavoitteena
on, että kaikilta ammatillisilta opettajilta edellytetään joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vankka työkokemus ja pedagogiset
opinnot. Koulutustason saavuttamiseen on
rakennettava joustavia järjestelmiä ja otettava

huomioon eri alojen tarpeet.
Opettajien korkea koulutustaso takaa opetustehtävän lisäksi monipuolisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen ammatillisen
koulutuksen eri asteilla. Opettajilla on valmiudet toimia monialaisissa kehittämishankkeissa ja
projekteissa kotimaassa ja ulkomailla sekä opetustyössä eri asteilla.
Ammatillisten opettajien pedagogista perus-,
jatko- ja täydennyskoulutusta on oltava tarjolla,
ja niitä on kehitettävä niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin opettajan työn luonteen muutokseen. Opettajille on oltava räätälöityjä mahdollisuuksia nostaa koulutustasoaan ja laajentaa
osaamistaan. Myös opettajien työelämäjaksoja
muualla kuin opetustyössä tarvitaan. Ammatillisen opettajan on oltava edellä aikaansa, ja siihen opettaja tarvitsee tulevaisuusorientaatiota ja
-osaamista. Koulutuksenjärjestäjän tulee huolehtia ja mahdollistaa opettajan ammattitaidon ajan
tasalla pysyminen.
Opettajan työn mitoituksen ja ajan hallinnan
osaaminen ovat tärkeitä opettajan ja esimiehen
ammattitaidon osia. Opettajan on osattava myös
itse rajata ja priorisoida työtään käytettävissä olevan työajan mukaan.
YT-lain edellyttämä henkilöstösuunnitelma
ja sen pohjalta laadittava henkilöstön koulutussuunnitelma on saatava säädöksiin nykyistä velvoittavampana.
Muutosturvaa tulee kehittää nopeasti koulutusalan ja opettajien tarpeisiin muiden alojen
esimerkkien mukaisesti. Sen toteuttamiseen on
saatava erillisrahoitus ja lisäkoulutuspaikkoja.
Ammatillisen opettajan työn on oltava kaikilta osin vetovoimaista, koska siihen tullaan
useissa tapauksissa muualta työelämästä usean
vuoden työkokemuksen jälkeen: parhaat voimat
ammatillisiksi opettajiksi.

AIKAISEMMIN OAO:N
JA OAJ:N LINJAAMIA
YKSITYISKOHTAISIA TAVOITTEITA
KOULUTUSPOLIITTISTEN
LINAJSUTEN MUKAISESTI
Toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa
OAO on linjannut, että opiskelijalla tulee olla
oikeus saada opetusta ja ohjausta 32 h/OV tai 22
h/osaamispiste. Ryhmäkokotavoitteena toisen
asteen koulutuksessa on enintään 16 opiskelijaa.
Antti Ylinen
OAJ Pohjanmaan OAO-jaoston pj.

Kuntokorttikamppanja
K

untokorttikamppanjaan osallistui 97
jäsentä ja arvonnassa 50 euron arvoisen lahjakortin voittivat; Elina Sandell
Evijärveltä, Kirsi Huttu-Nevanperä Alajärveltä, Jutta Wargelin Lapualta ja Minna
Nummijärvi Vaasasta.
Yli 100 tuntia liikkuneet 10 viikon aikana;
Jukka Soini Kurikka
Maija Onnela Kauhava
Hanna Perälä Ilmajoki
Tiina Sjöblom Teuva
Eija Vannesluoma Seinäjoki
80-100 h liikkuneet 10 viikon aikana;
Esko Hyyppä Vimpeli
Raija-Liisa Hakala Kauhava
Sari Länsivuori-Laine Kristiinankaupunki
Minna Nummijärvi Vaasa
Heli Kallio-Heimonen Kauhava
Antti Leiviskä Kauhava
Tanja-Tupuna Kumara Laihia
Kaisa Isotalo Seinäjoki
Riitta Koukkari Kannus
60-80 h liikkuneet 10 viikon aikana;
Terttu Ojala Seinäjoki
Paula Risikko Kauhava
Tuula Sillanpää Veteli
Airi Mäkinen Kauhava
Taina Huusko Vaasa
Miia Raunio Isokyrö
Laura Rintala Laihia
Jutta Wargelin Lapua
Satu Korkea-aho Kauhava
Anu Kotola Kuortane
Ritva Kuoppamäki Seinäjoki
Päivi Perälä Kauhajoki
Isabel Auren Kokkola
Matti Viinikka Kauhajoki
Saara Kokko Kauhava
Irja-Leena Nieminen Seinäjoki
Mervi Anttila Kokkola
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Liikuntaa
paikallisyhdistyksissä
O

AJ Pohjanmaa on Koululiikuntaliiton
(KLL ry) jäsen. Koululiikuntaliitto tarjoaa
jäsenilleen paljon erilaista liikuntaa opettajien
hyvinvoinnin edistämiseksi lähinnä valtakunnallisella tasolla. Tapahtumista löytyy tietoa KLL:n
nettisivuilta Open Keidas -palkista. Alueellisella tasolla OAJ Pohjanmaa on järjestänyt supersuositut Liikettä keholle -päivät, joille on jatkoa
luvassa ensi keväänä maaliskuussa. Lisäksi on
järjestetty vaellus ja golf-kisa sekä kuntokorttiarvontaa. Paikallisella tasolla opettajien liikuttamisella on vain mielikuvitus rajana yhdistyksissä.
Tässä muutamien paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan esittelyä.
Jalasjärvellä opettajilla on oma sählyporukka,
joka harjoittelee tiistai-iltapäivisin puolentoistatunnin ajan. Kunta tarjoaa uimahallikäyntejä ja
kuntosalia. Opettajat itse ovat aktiiviliikuttajia
ohjaamalla lapsia ja nuoria eri harrasteryhmissä;
sählyä, jalkkista, pesistä, voimistelua jne. Yhdistys on välillä tarjonnut jäsenilleen kulttuuri- ja
liikuntatempauksia, joissa on tutustuttu eri lajeihin esim. ratsastukseen, hydrobiciin, lentopalloon ja vatsatanssiin.
Alajärven liikuttajana on yhdistyksen sihteeri. Viime vuosina on ollut miesten- ja naisteniltoja, joissa on ollut liikunnallista toimintaa.
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Miestenillassa on oltu pelaamassa kaukalopalloa
ja keilaamassa. Naistenillassa on oltu hiihtoreissulla ja kerran kokeiltiin ”kulttuurin kinttupolkua”, jossa oli ensin vähän ulkoilua ja sitten
kiertelyä museossa. Viime keväänä järjestettiin
kuuden kerran kuntosalikurssin, jossa ohjaajana
toimi lukion opiskelija. Näiden lisäksi yhdistys
sponsoroi jäsenistön liikkumista 40 eurolla/kalenterivuosi. Tämän summan saa takaisin kuitteja vastaan, mistä tahansa itsensä liikuttamisesta.
Vetelissä on yhdistyksessä oma liikuttaja. Paikallisyhdistyksellä on oma liikuntakerho, jossa
on mukana myös muita kaupungin työntekijöitä. Kerho toimii kolmatta vuotta. Aluksi kerho
toimi liikunnanopettajien toimesta, mutta nyt
vetäjäksi voi ilmoittautua kuka vaan ja päättää
lajin. Kerho on ilmainen ja kunta tarjoaa salivuorot. Tänä syksynä kerhossa on ollut mm.
oli Prancercise-ponihyppelyä ja makkaranpaistoa laavulla, kahvakuulailua ja sitten kuntopiiri
joka kerralla eri vetäjän pitämänä. Tarkoituksena
on, että kynnys lähteä liikkumaan on matala. Lisäksi jäsenille on tarjottu 20 euron liikuntaetu
Vetelin liikuntakeskukseen ja uimahallille.
Jaana Talja
liikuntavastaava OAJ & KLL Pohjanmaa

Professori Juha Siltala
Seinäjoella
Teksti: Miia Raunio. Kuva: Lasse Mansikka-aho
ka ovat kokeneet turvattoman lapsuuden. Sen
sijaan turvatun lapsuuden kokeneet pystyvät
odottamaan, säästämään ja elämään kohtuullisesti. Siltala muistutti, että yksi hyvin- tai pahoinvoinnin mittari on nuoren alkoholin ja tupakan käyttö.
Professori Siltalan mukaan keskustelu vanhemman kanssa vähentää lapsen stressiä paremmin kuin lapsen tai nuoren keskustelu ystävän
kanssa. Keskustelu vanhemman kanssa on lisäksi helpompaa nyt 2000-luvulla kuin edellisellä
vuosisadalla, ja Suomen erityissaavutus on isien
läsnäolo. Puhutaanko kotona kokonaisia lauseita kuunnellen, keskustellen ja arvostaen? Ovatko oppimisen esteet aivoperäisiä vai tunne- ja
kokemusperäisiä? Saimme kuulla myös helikopterivanhemmuuden määritelmän.
Kansantalouden laskukaudella haetaan turvaa niistä asioista, jotka ovat omalla toiminnalla vakautettavissa: perheestä, parisuhteesta ja
ystävistä. Siltalan mukaan olemme palaamassa
ubiikkiyhteiskunnasta yhteisöön, jossa sukulaiset ja verkostot ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti
riippuvaisia toisistaan. ”Eivät nuoret ole rappiolla, nuoret ovat hirveän konservatiivisia”, summasi professori Siltala. Nuoret ovat perustaneet
örnäväsalin auditorioon olisi mahluottamuksen ryhmiä, kuten What´s
tunut kuulijoita rutkasti lisää.
app ja Facebook-ryhmiä. LupaukPaikalle saapuneet opettajat saisen pitäminen on tärkeää. Nuovat jälleen kerran nauttia asianKOTOILU,
ret harrastavat ”kotoilua, marttuntevasta, johdonmukaisestailua ja tuunailua”, koska toiMARTTAILU,
ta, kiinnostavasta ja ennen
minta on hyvää, positiivista
kaikkea rauhallisesta luenja helppoa ja koska siihen
TUUNAILU –
totunnelmasta. ”Nuoretko
voi itse vaikuttaa. Maailrappiolla?”, pohti professori
manpolitiikkaan on sen si”Nuorten
Juha Siltala Helsingin ylijaan hyvin vaikea vaikuttaa.
opistosta. Professori Siltala
nykypäivää”, väittää Nuoret hakevat jatkuvuuden
tarkasteli puheessaan taloutunnetta, identiteettiä, joka ei
professori
den ja työelämän muutosten
ole niin helposti menetettäviskautta nuorisoa ja opettajien
sä kuin esimerkiksi asema työpaineita muutoksessa. Siltalan nämarkkinoilla tänä päivänä. ”Kiitos
kökulma oli hyvin perhekeskeinen,
tästä rauhallisesta tunnelmasta ja luenja karaistut tutkimusviittaukset selvensinosta, jossa ei ollut häiriötekijöitä”, yleisöstä
vät ajatusta kuulijan mielessä: Eletäänkö kuin
kiitettiin runsaitten aplodien kera. Juha Siltala
viimeistä päivää vai huomista ajatellen? Siltalan
kiitti yleisöä: ”Kun se on vastaanottavainen ja
mukaan kuin viimeistä päivää elävät nuoret, jotrento, niin olen minäkin.”
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