Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n jäsenkirje 29.3.2020
Hyvä jäsen, elämme jännittäviä aikoja. Olen eristyksissä perheen kanssa niin kuin melkein kaikki
suomalaiset. Päivät kuluvat lasten etäkouluasioissa virallisena valvojana ja opastajana sekä keittäjänä.
Samalla yritän pysyä kärryillä maailman asioista ja uusista poikkeustoimista. Olen samalla kerännyt
tiedonmurusia teille lähetettäväksi ja kokoan ne nyt tähän yhteen.

Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry
8.5. kevätkokous on peruttu. Hallitus ei vielä ole miettinyt korvaavaa päivää. Kuten muillakin yhdistyksillä,
joudumme kokoustamaan sääntöajan ulkopuolella hallituksen päätöksellä. Hallitus kokoustaa etänä 15.4. ja
miettii tulevaa, kun saadaan pääsiäisen jälkeen valtioneuvostolta tietoa, miten epidemia etenee ja
vaikuttaa elämäämme.
Seuraamme etäopetustilannetta jäsentemme näkökulmasta. Tilanne nyt: Salpauksessa ei ole lomautuksia,
Harjulan setlementti sulki opetuksen, Wellamo-opisto lähti etäopetukseen hieman viiveellä ja Heinolan
kansalaisopisto siirsi heti opetuksen verkkoon, mikäli opettajille sopi. Jäseniämme on myös muissa
työpaikoissa ja saa olla yhteydessä, miten poikkeusolot vaikuttavat. Olkaa esihenkilöihinne yhteydessä
ja/tai luottamusmieheen ongelmatilanteissa. PHAO hallitus kerää tietoa työnne sujumisesta nyt ja voit olla
lähimpään/tutuimpaan hallituksen jäseneen yhteydessä tai minuun, jos haluat kertoa jotain. Käsittelemme
näitä 15.4. kokouksessa. Katso hallituksen jäsenet: https://www.phao.fi/

Aikuisopettajien liitto AKOL ry
Vuosikokous pidetään Oulussa, mutta 15.-16.8.2020. Sormet ristiin! Islannin opintomatka on peruttu. Uusi
opintomatka on aikaisintaan vuoden päästä. Saimme 5 ehdotusta matkastipendin saajiksi ja käsittelimme
hallituksessa ne ja arvoimme lähtijän. Salasimme tuloksen, kun AKOL:n hallitus ei ollut vielä silloin
kokoontunut. Emme siis julkista sitä, sillä matkaa ei siirretä, vaan järjestetään uusi. Sitä vastoin muut
stipendit ovat tietysti edelleen haussa 30.3. asti edellisen jäsenkirjeen mukaan.
https://www.akol.fi/uploads/2020/02/okka-akol_stipedirahaston_ohje.docx
Opettajien työttömyyskassan kanssa olisi tarkoitus järjestää koulutus Akava-talolla vapaan sivistystyön
opettajille 27.5. aiheena 1.4.2019 voimaan tullut maksuperustaisuuden ongelmat työttömyyskorvauksissa.
Jännitetään sen toteutumista vielä. Toivottavasti kaikki ovat lukeneet AKOL:n jäsenkirjeen, seuraa
nettisivuja. https://www.akol.fi/ajankohtaista/
Myös AKOL ry seuraa tiukasti Suomen tilannetta etäopetuksen järjestämisessä ja sen sujumisessa. Välitän
teidän antamia tietoja AKOL:n hallitukseen, jotta pysytään kartalla. OAJ:n hallitus, mihin
puheenjohtajamme Maarit Rahkolakin kuuluu, on tietoinen asioistamme koko maassa. Kuhina on kova.
Minuun on oltu yhteydessä OAJ:n toimistolta vapaan sivistystyön opettajien asioista, koska olen OAO:n
hallituksen VST vastaava sekä aikuiskoulutustyöryhmän jäsen. Kirjoitimme blogin, jonka tarkoitus oli nostaa
esiin vapaan sivistystyön merkitystä poikkeusoloissa. Nostin positiivisena esimerkkinä esiin Heinolan
kansalaisopiston ripeän toiminnan. Hyviä esimerkkejä tarvitaan nyt Suomessa. Joissain opistoissa on kaikki
tuntiopettajat irtisanottu ilman irtisanomisaikaa. Blogiin pääset tuolta:
https://www.akol.fi/blogit/korona-kurittaa-kansalaisopistojakin/

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys ry
Alueyhdistys on myös perunut kaikki tapahtumat. Tämäkin on harmi, sillä ohjelmassa oli kaikkea kivaa.
Tiedote on liitteenä. Jotain kivaa on kuitenkin tilalle, kun alueyhdistys antoi meille liikuntahaasteen
huhtikuuksi. Ota haaste vastaan! Liitteenä mainos ja taulukko liikuntasuoritusten kirjaamiseen. Nyt
minullekin koitti se maanantai, kun ei ole mitään muuta tekemistä, kuin aloittaa kuntoilu. Hah. Alueyhdistys
palkitsee jonkun aktiivisen. Oletko se sinä? Vai Minä? PHAO haluaa myös palkita jonkun haasteeseen
osallistuneen oman jäsenen toukokuussa. Tietoa enemmän hallituksen kokouksen jälkeen.

OAJ
Emojärjestömme on siis myös perunut kaikki kevään tapahtumat ja koulutukset. OAJ:lla on ollut kova
homma neuvotteluiden kanssa. Toivottavasti olette saaneet ja lukeneet puheenjohtajan tiedotteet.
Ajantasaista viestiä on meille lähetetty tiuhaan. Myös OAO:n hallituksessa meille on annettu koko
lukuvuoden ajan kerran kuussa tilannekatsaus. Perjantaina 27.3. julkistettiin Sivistan hyväksytty sopimus.
Onnea meidän sivistalaisille jäsenillemme. Toivottavasti olette tyytyväisiä.
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/yksityiselle-opetusalalle-sopimus-kiky-poisyleisen-linjan-palkankorotukset/
Ilman sopimusta on siis vain kuntapuoli. Neuvottelut ovat olleet hankalat ja katkenneetkin KT:n toimesta
hoitajien vaatimuksiin. Toivottavasti pian ollaan viisaampia. Sopimukseton aika alkaa 1.4. Korona ja
neuvottelut eivät ole hyvä yhdistelmä. Tässä linkki 28.3. viestiin.
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/oajn-neuvottelutavoitteet-pysyvatkoronakriisista-huolimatta/
Pysykää terveinä ja noudattakaa ohjeita. Voimia kaikille etäopetukseen ja meille muille työttömiksi jääville.
Kevät tulee, linnut laulavat ja aurinko paistaa, kaikesta huolimatta.

Terveisin puheenjohtajanne Mari Keituri

