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Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta syksyä ja lukukautta!
Viime keväänä saatiin kuulla toinen toistaan hienompia vaalilupauksia
niiden ihmisten kertomana, jotka halusivat töihin Arkadianmäen
graniittilinnaan. Ääniä annettiin ja laskettiin ja lopulta saatiin selvyys,
ketkä meitä edustavat vuoteen 2023 asti.
Nyt saamme sitten mielenkiinnolla seurata mitkä näistä
annetuista lupauksista käyvät toteen. Uuden budjetin rustaamisen
myötä on jo käynyt selväksi, että useat lupaukset ovat unohtuneet tai
ainakin joistakin puhutuista euromääristä on yllättäen sulanut osa
jonnekin. Selityksenä tarjotaan, että me äänestäjät emme tajunneet
asiaa oikein, kun asia esitettiin meille vaalilupauksissa. Merkillistä on,
että yksikään puolue tai niiden eduskuntaan pyrkivät ehdokkaat eivät
kertoneet vaalilupauksissaan lisäävänsä huimasti ministerien
erityisavustajien palkkaamiseen käytettäviä varoja tai ajavansa roimia
korotuksia puoluetukeen. Näin opetusalalla työtä tekevänä tuntuu käsittämättömältä, että edellisen hallituksen
koulutukseen kohdistama kurjuus jatkuu uusista lupauksista huolimatta. Edellisen hallituksen aikainen oppositio arvosteli
koulutusleikkauksia ja lupasi koulutukselle kunnianpalautuksen. Nyt meille esiteltyjen lukujen valossa jää tämä
kunnianpalautus huomattavasti puhuttua vaisummaksi. Hallitusohjelmassa luvattiin yliopistoille ja ammattikorkeakouluille runsasta lisäystä perusrahoitukseen ja kun valtiovarainministeriön ensimmäinen ehdotus saatiin näkyville, niin
kolme neljännestä luvatusta olikin hävinnyt. Sitten kerrottiin, että lisää saa jos… ja jos. Yhtäkkiä lupaukset olivatkin
muuttuneet ehdollisiksi. Kaikille koulutussektorin osasille puhutut summat näyttäisivät jäävän puhuttua pienemmiksi.
Eipä koulunpitoon kohdennetut varat ole helpon takana omassa kotikaupungissamme. Aamulehti kirjoitti
pääkirjoituksessaan, kuinka erään tamperelaisen koululuokan oppilaiden vanhemmille lähetettiin Helmi-viesti, jossa
muistutettiin koulutarvikkeiden huolellisesta säilytyksestä. Jakotavaran tilalle ei ollut antaa uutta, jos ne olisivat
hukkuneet. Kaikki me tiedämme, että oppimateriaaleihin käytetyt varat ovat vain pieni osa verrattuna koulujen muihin
menoihin, esim. tilakustannuksiin. Aika moni koulurakennus voi huonosti Tampereella. Tänä syksynä n. 1700 perus- ja
esikoululaista aloitti kouluvuotensa väistötiloissa korjaustoimenpiteitä tai sisäilmaongelmia väistääkseen. Näistä
väistötiloista Aamulehden artikkelin mukaan kotikaupunkimme maksaa noin 350 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi useissa
kouluissa on mm. tilapäisratkaisuna käytössä erilaisia sisäilman puhdistimia, joiden käyttö ei sekään ole ilmaista.
Yksi elämään jonkinasteista jännitystä tuova tulevaisuuden aikaraja on maaliskuun viimeinen päivä
tulevana vuonna. Silloin JUKOn sopimusaloilla päättyvät työehtosopimukset. Kaikilla julkisen alan työntekijöillä on
muistissa muutaman vuoden takainen pakkotilanne Kiky- sopimukseen ja lomarahojen leikkaukseen liittyen. Nämä kaksi
asiaa nousevat takuuvarmasti esiin seuraavissa sopimusneuvotteluissa. Edellisen sopimuksen mukainen lomarahojen
leikkaus on nyt ohi. Kiky-sopimuksen sanamuodot sen pysyvyydestä tai päättymisestä ovatkin sitten aiheuttaneet nyt jo
monenlaisia tulkintoja. Jos nyt vielä sapeleita ei kalistella, niin ainakin niitä jo teroitetaan. Itse olen näitä kiky-tunteja
tehdessäni yrittänyt pinnistellä kuuloani. Kuvauksen mukaan ”kikyjen” ansiosta vienti vetää kohisten. Jostakin syystä
kohinan sijasta ei ole kuulunut kuin syvää hiljaisuutta.
Voimia kaikille TOAYn jäsenille loppusyksyyn ja pyrkikäämme tukemaan kaikkia niitä tahoja ja henkilöitä,
jotka joutuvat vääntämään asioista neuvotteluissa meidän kaikkien yhteisen asia puolesta.
Nyt lataamaan akkuja syyslomalle!
Aarno J. Lyly
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Pääluottamusmiehen näppäimistöltä
Ansaittu syysloma nurkan takana
Nykyinen virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 asti.
Teollisuusliitot ovat jo aloittaneet sopimusneuvottelut,
mutta julkisuuteen neuvotteluiden kulusta ei ole
kuulunut uutisia. Kunhan joku liitto saa uuden
sopimuksen tehtyä, niin siitä saataneen suuntaa tulevien
palkankorotusten
tasosta.
Paljon
keskustelua
herättäneet kiky-tunnit on yksi yhteinen teema kaikilla

sopimusaloilla. OAJ neuvottelee oman sopimuksen
sisällöstä,
mutta
varmasti
muiden
liittojen
neuvottelutuloksella on heijastusvaikutusta myös OAJ
neuvotteluihin. OAJ kokoaa jäsentilaisuuksissa tällä
hetkellä esityksiä neuvottelutavoitteiksi. OAJ:n hallitus
päättää
lopulliset
sopimustavoitteet joulukuun
kokouksessaan.
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Määräaikaisen lomaraha, kun palvelussuhde päättyy kuluvan lomanmääräytymisvuoden aikana
Lomanmääräytymisvuosi alkaa 1.4. ja päättyy 31.3.
Edellisen
lomanmääräytymisvuoden
2018-2019
lomaraha määräytyi kilpailukykysopimuksessa sovitun
erillisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 30 %:lla
leikattuna.
Kuluvan lomanmääräytymisvuoden 2019–2020 lomaraha maksetaan KVTES:n vuosilomaluvun 18 §:n

määräyksen perusteella 4–6 %:n suuruisena eikä nyt
kertyvää lomarahaa enää leikata.
Jos esimerkiksi perhevapaan sijaisena toimineen
viranhaltijan/työntekijän
palvelussuhde
päättyy
30.9.2019, lomaraha vuoden 2019 huhti-syyskuulta
maksetaan siis täysimääräisenä.
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Yhteissuunnittelutyöajan suunnittelutaulukko
Samalla kun yhteissuunnitteluaika muuttui vuotuiseksi,
tuli sen suunnitelmallisesta käytöstä yhä tärkeämpää.
Suunnitelmallisuus
tarkoittaa
yhteissuunnitteluun
kuuluvien tehtävien läpikäymistä yhdessä rehtorin ja
opettajan / opettajien kanssa sekä työajan
kohdentamista eri tehtäviin. Ensisijainen tavoite on
saada tehtävät mahtumaan sopimuksen mukaiseen
yhteissuunnittelutyöaikaan. Ylitysten mahdollisista
korvausperusteista tulee neuvotella paikallisesti jo
ennen kuin ys-aika on ylittynyt.
Yhteissuunnittelutyöajan käyttösuunnitelma toimi
rehtorin työnjohdollisena työkaluna, jonka avulla

voidaan tasata työtehtävien määrää opettajien kesken
sekä estää työajan ylitykset. Suunnitelman avulla myös
opettajan on helpompaa hahmottaa lukuvuoden aikana
eri työtehtäviin käytettävä työaika.
Yhteissuunnittelutyöajan suunnittelusta tulee tehdä
rehtoreille ja opettajille mahdollisimman vaivatonta.
OAJ:n
verkkosivuilla
on yhteissuunnittelutyöajan
suunnittelutaulukko, jonka voi ottaa käyttöön. Ys-aikataulukko on tarkoitettu yhteissuunnittelutyöajan
suunnittelun tueksi. www.oaj.fi > Jäsenyys > OAJ:n
verkkopalvelut > Työajan suunnittelu ja seuranta
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Koulun lyhytaikaista lomaa edeltävän palkattoman virkavapaan vaikutus palkkaan
Muistutuksena vielä, että jos opettajalle on myönnetty
alle kuuden työpäivän palkaton virkavapaa ennen
syyslomaa, niin tällöin virkavapaalla ei ole vaikutusta

syysloman palkkaan. Syysloman jälkeen myönnetyillä
virkavapaille (ei ole pituusrajoitusta) ei ole vaikutusta
syysloman palkkaan.

”Terve järki on kokoelma ennakkoluuloja, jotka henkilö hankkii ennen kahdeksatoista vuoden ikää”
ALBERT EINSTEIN
Syysterveisin
Heikki Tanskanen
Pääluottamusmies
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Tiedottajan kynästä
Keväällä 2019 OAJ:n valtuusto valitsi ammattijärjestölle
uuden hallituksen. Hallituksessa ovat edustettuina kaikki
OAJ:n eri jäsenryhmät. Meitä ysiläisiä eli yleissivistävän
puolen opettajia edustaa ainoana tamperelaisena

opettajana Antti Hiitti, joka toimii samalla myös OAJ:n
hallituksen
varajäsenenä
ja
opettajankoulutustyöryhmän puheenjohtajana toimintavuosina 2019 ja
2020.

Ohessa Antti Hiitin haastattelu tiistailta 1. lokakuuta 2019.
1. Mitä ajankohtaista kuuluu OAJ:n hallituksen opettajankoulutustyöryhmään ja opettajankoulutukseen yleisemmin?
Toimittuani työryhmän puheenjohtajana pian vuoden ajan voin
sanoa, että olen opetellut tuntemaan opettajankoulutuksen laajaa
kenttää
paremmin,
esimerkiksi
ammatillisen
puolen
opettajankoulutus ei ollut minulle entuudestaan kovinkaan tuttu.
Opettajankoulutustyöryhmän keskiössä on toistaiseksi ollut
Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä kysymys siitä tulisiko
erilaisia opettajankoulutus-ohjelmia tulevaisuudessa yhdenmukaistaa niin, että tulevaisuudessa meillä Suomessa olisi vain
yhdet laaja-alaiset pedagogiset opinnot, vai tulisiko olemassa
olevien
opettajankoulutusohjelmien
eriytyä
pidemmälle?
Työryhmämme tehtävänä on löytää OAJ:n kanta tähän aiheeseen.

Toinen laaja aihe, josta olemme keskustelleet
työryhmässä paljon, on joustavan esi- ja
alkuopetuksen malli, jossa päiväkoti ja peruskoulun
ensimmäiset
kaksi
vuosiluokkaa
toimivat
saumattomasti yhdessä. Uusi malli herättää
kysymyksen siitä millaisia valmiuksia se edellyttää
varhaiskasvatuksen-opettajilta ja alkuopetukseen
erikoistuneilta
luokanopettajilta.
Samalla
molempien osapuolien tulisi saada parhaat
mahdolliset keinot kehittää omaa ammattitaitoaan
esimerkiksi niin, että aineenopettajilla on
tulevaisuudessa
mahdollisuus
laajentaa
pätevyyttään
luokanopettajapuolelle.
Lisäksi
varhaiskasvatuksenopettajat pitäisi saada saman
työehtosopimuksen piiriin luokanopettajien kanssa.
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2. Miten kommentoisit seuraavaa väitettä: opettajan ammatin vetovoima on laskussa?
Opettajankoulutustyöryhmän keskustelun alkupuolta
kuluvana toimintavuotena leimasi vahvasti keskustelu
juuri tästä samasta aiheesta. Päällimmäisiä kysymyksiä
ovat olleet yhtäältä se mitä muutettavaa opettajankoulutuksessa on ja toisaalta mitkä tekijät opettajan
ammatissa laajemmin vaikuttavat tähän opettajan
ammatin vetovoiman laskuun. Opettajankoulutuksen
yksi näkyvimmistä haasteista on se, että opettajankoulutuksen pitäisi pystyä vastaamaan siinä tahdissa
kouluissa tapahtuviin muutoksiin kuin missä eri
muutokset ja trendit ilmenevät kouluissa ja
koulutuksessa. Juuri tästä syystä opettajien täydennyskoulutus muodostuu erittäin tärkeäksi osaksi opettajankoulutusta ja opettajankoulutuksen kehittämistä
tulevaisuudessa.
Ensimmäinen opettajan ammatin vetovoimaan
vaikuttava tekijä on nähdäkseni opettajan ammatin
ympärillä käyty keskustelu. Mediassa koulu näyttää
usein ajautuvan kriisistä toiseen samalla kun
koulutuksen vaatimuksia, tavoitteita ja opetussuunnitelmia uudistetaan ja muutetaan kerta toisensa
jälkeen. Tämä ei nähdäkseni voi olla vaikuttamatta
opettajan ammatin houkuttelevuuteen.

Toinen opettajan ammatin vetovoimaan vaikuttava
tekijä on viime vuosien talouden varovainen
noususuhdanne. Perinteisesti opettajan ammatti
houkuttelee erityisen hyvin silloin kun taloudessa menee
huonosti. Kun taloustilanne on edes kohtalaisen hyvä ja
kun työpaikkoja löytyy kohtuullisen paljon myös
muiltakin aloilta kuin koulutuksesta ja kasvatuksesta niin
opettajankoulutus menettää luonnollisesti osan
potentiaalisista hakijoistaan. Taloudellisesti vaikeampina
aikoina on luonnista, että haetaan varmempaa ja
pysyvämpää ammattia kuin talouskasvun kannalta
vauraampina aikoina.
Kolmantena selittävänä tekijänä näkisin sen, miten hyvin
opettajien työolot, työehdot ja palkka vastaavat
opettajien todellista työpanosta: mikäli ammatissa
toimiva opettaja kokee työnsä raskaaksi, onko silloin
kyse ongelmallisista tai puutteellisista työoloista vai siitä,
että opettajan saama koulutus ei vastaa työn
vaatimuksiin, missä tapauksessa herää myös kysymys
siitä onko työssään väsyvällä opettajalla asianmukaisia
mahdollisuuksia hankkia täydennyskoulutusta työssään
toimimiselle.
Nähdäkseni
opettajan
ammatin
vetovoiman laskuun ei voi puuttua pohtimatta ensin
näitä kaikkia kysymyksiä yhdessä ja erikseen.

3. Mitä opettajan ammatin laskevalle vetovoimalle on tehtävissä ja
mitä OAJ:n pitäisi tehdä asialle?
Mielestäni jokaisen opettajan vastuulla on tuoda esiin myös oman
työnsä positiivisia puolia, joista erinomaisen hyvänä esimerkkinä
tahtoisin mainita hiljattain julkaistun TALIS 2018 tutkimuksen1, jossa
selvisi muun muassa sellainen seikka, että nyt jo vuosia ammatissaan
toimineista suomalaisista opettajista yli 79 prosenttia valitsisi edelleen
opettajan ammatin. Ruotsissa vastaava luku oli huomattavasti
pienempi, vain noin 63 prosenttia. Oma osuutensa opettajan ammatin
vetovoiman nostamisella tulee lähitulevaisuudessa nähdäkseni
olemaan myös nykyisen hallituksen pyrkimyksellä nostaa koulutuksen
määrärahoitusta, josta voi samalla puhua suomalaisen koulutuksen
eräänlaisena kunnianpalautuksena.

1

Jos tahdot lukea lisää TALIS 2018 -tutkimuksesta niin tässä on suora linkki siihen:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opetuksen_ja_oppimisen_kansainvalinen_tutkimus_talis_2018_2.pdf
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Mitä tulee OAJ:hin, niin luonnollisesti opettajien
ammatillinen edunvalvonta eli työoloihin ja työehtoihin
vaikuttaminen tulee olla OAJ:n toiminnan ytimessä.
Toisaalta myös koulun kehityksen mutta myös opettajan
ammatin ympärillä käytävään mediakeskusteluun
vaikuttaminen kuuluu OAJ:n toimintakenttään. OAJ:n
viime kesän SuomiAreenalla sama positiivinen näkyvyys
on mielestäni hyvä esimerkki onnistuneesta
mediavaikuttamisesta.
Tilanteessa, jossa opettajien työoloissa ja työehdoissa on
paljon korjattavaa, OAJ:n tulee tehdä aktiivisesti töitä
sen eteen, että opettajan työ olisi sellaista, jota on
mukava tehdä ja että se näyttäytyy mukavana,
arvostettuna ja palkitsevana työnä myös ulospäin. Tämä
tavoite tarkoittaa samalla myös sitä, että opettajien

palkkauksen on oltava kunnossa ja että opettajien työ
organisoidaan paikallisella tasolla oikeudenmukaisesti.
Toisaalta opettajankoulutustyöryhmän näkökulmasta
korostuu myös kysymys siitä, mitä on se osaaminen, jota
opettaja
tarvitsee
pärjätäkseen
työssään
mahdollisimman hyvin. Laadukkaan opettajan peruskoulutuksen lisäksi on pidettävä huolta myös
täydennyskoulutuksessa eli siitä, etä jokaisella
opettajalla on valmiudet ja mahdollisuudet kehittyä
ammatissaan ja saada tarvitsemaansa täydennyskoulutusta. Opettajankoulutuksesta ei saisi myöskään
muodostua eräänlaista ”toiveiden tynnyriä”, jolle
annetaan tehtäväksi milloin minkäkin laisia tavoitteita.
Opettajankoulutus joutuu jo nykyisellään vastaamaan
käytännössä välittömästi niihin samoihin toiveisiin ja
tavoitteisiin, jotka on asetettu koululle alati muuttuvissa
ja päivittyvissä opetussuunnitelmissa.

4. Helsingin Sanomien mukaan Opetusministeriö haluaa nostaa korkeakoulututkintojen määrää kahdeksalla
tuhannella vuosittain 2020-luvun alkupuolella – mitä tämä tarkoittaa opettajankoulutuksen näkökulmasta?
Opetusministeriöllä ja tietenkin hallituksella on
tavoitteenaan koulutustason yleinen nostaminen ja sitä
kautta entistä parempi vastaaminen tulevaisuuden
haasteisiin. Tavoitteen ollessa 2020-luvun alkupuolella
en kuitenkaan usko, että tämä koulutustason yleinen
nostaminen tulee mitenkään näkymään opettajankoulutuksessa. Juuri tällä hetkellä opetustyön kentällä on
kasvanut tarve varhaiskasvatuksenopettajille.
Jos katsomme suomalaista koulutusta 50 vuotta
eteenpäin voimme olettaa, että syntyvyys tulee
alentumaan nykyisestä. Tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä,
että OAJ:n on huolehdittava siitä, että meillä on
tulevaisuudessa jatkuvasti oikea määrä opettajia
kentällä ja että opettajat ovat oikealla tavalla

Stefan Smirnov
TOAY:n tiedottaja

koulutettuja. Mikäli opettajankoulutuksen sisäänottomäärien pitäisi määräytyä syntyvyyden mukaan
lukumäärää pitäisi tulevaisuudessa vähentää nykyseistä.
Toisaalta Suomen kilpailuvaltti on nyt mutta myös
tulevaisuudessa korkeasti koulutettu väestö. Siksi
tulevaisuudessa vaadittu osaaminen voi toteutua vain
korkeakoulutuksen kautta ja siksi koulujen tulee vastata
tähän tavoitteeseen entistä kouluttautuneemmalla
väestöllä, mikä puolestaan tulee väistämättä
heijastumaan myös muuttuvaan opettajankoulutukseen.
Toisin
sanoen
lapsilukumäärän
pienentyessä
kansallisella tasolla pitäisi mielestäni tavoitteena olla
luokka- ja ryhmäkokojen pienentyminen. Näin ollen
opettajien määrä ei tulisi vähenemään samassa
suhteessa lapsilukumäärän kanssa.
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Työsuojeluasiaa
Ajankohtaista sisäilmasta
Keskustelua käydään yhä ilmanvaihdon jaksottamisesta
ja iv-koneiden jatkuvasta käyntiajoista. Pääsääntöisesti
yleisilmanvaihto on rakennuksen käyttöajan mukaisesti
päällä. Tilojen epäpuhtaudet huuhdellaan hengitysilmasta kaksi tuntia ennen toiminnan alkua ja samoin
tehdään huuhtelua rakennuksen käytön jälkeen.
Tapauskohtaisesti vaihtelua on paljon eri kohteissa.
Toisaalla mennään joku aika puolitehoilla käytön
ulkopuolella ja toisaalla huuhdellaan pidempään. On
myös rakennuksia, joissa ilmanvaihtoa pidetään päällä
24/7. Näitä on esim. uudiskohteet ja tietyt
sisäilmaprosessissa olevat rakennukset, joissa on
varmistettu
ilmanvaihtojärjestelmän
vaikutus
rakennuksen paineolosuhteisiin ja ilmavirrat säädetty

tasapainoon. Näissä sisäilmakohteissa sisäilmatutkija
määrittää ilmanvaihdon käytön. Ilmanvaihdossa
korostetaan ilmavirtojen säätöä ja painesuhteiden
hallintaa.
Sisäilmaongelmien takia Tampereella käy koulua
väistötiloissa yli 1 500 oppilasta. Tammelan koulun
väistötila on muuttovalmiina syysloman jälkeen.
Peltolammin koulun väistötilan valmistuminen ajoittuu
vuoden vaihteeseen. Koivikkopuiston koulutalon
väistötila Vuorekseen valmistuu seuraavan lukuvuoden
alkuun. Yksikkökohtaisia sisäilmastotyöryhmiä on
perusopetuksessa sisäilmaprosessin eri vaiheissa
kaksikymmentä.

Mitä menossa sisäilmassa?
Osassa kouluyksiköitä on teetetty THL:n sisäilmakyselyä
3.-9.luokkien oppilaille. Kysely oli vapaaehtoinen,
oppitunnin aikana sähköisesti suoritettu ja se
kohdistettiin tällä kertaa sekä sellaisiin kouluihin, joissa
on sisäilmastotyöryhmä että myös yksiköihin, joissa ei
koeta sisäilmaongelmaa. Jatkosta kuullaan myöhemmin.
Tampereella on aloitettu Suomen Akatemian rahoittama
tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa
koulujen sisäilmaongelmien vaikutuksesta oppilaiden
psykososiaaliseen hyvinvointiin ja kouluyhteisön
toimintaan. Tutkimuksessa ei tehdä mittauksia eikä
selvitetä, mitkä tekijät rakennuksessa aiheuttaa oireilua,
vaan keskitytään ihmisten omiin kokemuksiin
sisäilmasta. Mukana tutkimuksessa on myös
tamperelaisia kouluja.
Tietoisuus rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta
on lisääntynyt ja samoin rakennusvaiheen kosteudenhallintaa on kehitetty monipuolisesti. Paljon on vielä
tehtävää
Raimo Laaksonen
työsuojeluvaltuutettu

korjausten onnistumisen ja laadun valvonnan ja
varmistuksen suhteen.
Työsuojelun näkökulmaani vien tomerasti eteenpäin.
Päiväkotien ja koulujen toiminnallisiin tiloihin on saatava
ilmanvaihdon kokonaismäärät, painesuhteet ja
hiilidioksidimittausten perusteella määriteltyä sisäilman
kannalta turvallinen henkilömäärä tilaa kohden ja
tuotava tieto julkisesti esille tiloihin. Uusissa
koulurakennuksissa tämä käytäntö on jo näkyvissä.
Työsuojeluvaltuutettuna
olen
mukana
kaikissa
yksikkökohtaisissa moniammatillisissa sisäilmastotyöryhmissä. Sen lisäksi kuulun kaupunkikohtaiseen
sisäilmanohjausryhmään. Käytännössä teen päivittäistä
yhteistyötä sisäilma-asiaintuntijan ja sisäilmatutkijoiden,
terveysviranomaisten ja työterveyslääkärin kanssa.
Kuulun myös sisäilmaperusparannus- ja –uudisrakennuskohteiden työryhmiin. Työterveys-neuvotteluissa olen
sisäilmaoirehtivan työntekijän tukihenkilönä. Ole
rohkeasti yhteydessä!

TOAY TOIMII-TIEDOTUSLEHTI

OAJ SuomiAreenassa 15.–19.7.2019
OAJ oli tänä vuonna ensimmäisenä ammattijärjestönä
SuomiAreenan pääyhteistyökumppanina. Kasvatuksen,
koulutuksen ja tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä
nostettiin aiempaakin vahvemmin yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Porissa saattoi päästä itse kokemaan, mitä
opetus tänä päivänä on!
OAJ toi keskusteluissa, pop up -koulussa ja Kansalaistorin
paviljongissa isosti esiin opettajien työn merkitystä ja
sitä, miksi siihen kannattaa satsata. OAJ:n paviljongilla
tapahtuman kävijät lähettivät opetusministerille yli 500
korttia, joissa pyydetään pitämään opettajien puolia.
Keskiviikkona OAJ:n pop up -koulu keräsi parituhatpäisen
yleisön tutustumaan opettajien työhön eri koulutusasteilla. Opettajat olivat ideoineet ja

Heikki Pölösen tekstiä mukaillen Salme Halme

toteuttaneet pop up -kouluun yli 30 oppimistuokiota.
TOAY:n toimijoista pop up -koulun toteutukseen
osallistuivat Jouni Kaipainen ja Salme Halme.
– Ihmiset tulivat sillä mielellä, että he oikeasti halusivat
tutustua eri oppimispisteisiin ja ymmärtää, millainen
nykykoulu on. He ottivat eri paikoissa itselleen aikaa,
istuivat alas, kokeilivat ja tekivät tehtäviä ihan tosissaan,
OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman kertoi.
SuomiAreena keräsi Poriin lukuisia kansanedustajia ja
muita koulutuspoliittisia vaikuttajia. Oppimiselämykset
avasivat myös heille opettajien työn arkea, ja OAJ:n
toimiston väki keskusteli lisäksi päättäjien kanssa
opetuksen haasteista ja siitä, miten ongelmia kannattaisi
ratkaista.
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Nuorten opettajien ilta ti 29.10.2019 TOAY:n toimistolla
Hei sinä nuori (alle 35-vuotias) tai urasi alkutaipaleella oleva ope!
Huokaise ja helpotu. Tule vaihtamaan ajatuksia, saamaan verratonta vertaistukea ja nauttimaan
pientä iltapalaa muiden nuorten opettajien kanssa.
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 MITÄ: Nuorten opettajien ilta
 MISSÄ: TOAY:n toimisto, Otavalankatu 9 (Akavan summeri, sisäpiha)
 MILLOIN: Tiistaina 29.10 klo 16:30 alkaen
Sitovat ilmoittautumiset 24.10 mennessä oheisen linkin kautta:
https://my.surveypal.com/Nuorten-opettajien-ilta-29.10.2019-uNhMvNx85WH3XhhX

Terveisin,
Nuorten opettajien toimikunta
Mikä mietityttää? Voit lähettää ennakkokysymyksiä tai terveisiä järjestäjälle. Otamme niistä selvää!
Ennakkokysymykset osoitteeseen talous@tampereenopettajat.fi

