Alueyhdistystiedote 1/2021

Hyvä OAJ:n jäsen!
Tässä OAJ Etelä-Karjalan alueyhdistystiedotteessa on kahden alueemme OAJn valtuuston
jäsenen syysvaltuustoterveiset, tietoa kuntavaalikampanjasta sekä uudesta opettajuuden
arvostuksen vahvistamishankkeesta.
***
Kunnissa tehdään useita päätöksiä, jotka vaikuttavat
kasvatus- ja koulutusalalla työskentelevien arkeen.
Kasvatus, koulutus ja tutkimus edistävät kunnan
elinvoimaa. Koulutus pitäisi nähdä investointikohteena ja
sijoituksena
tulevaisuuteen,
minkä
johdosta
kuntavaaliehdokkaiksi
tarvitaan
koulutusmyönteisiä
henkilöitä.
OAJ:n
kuntavaalitavoitteet
on
koottu
osoitteeseen https://www.oaj.fi/kuntavaalit. Myös OAJn
vaalikone on julkaistu ja kuntavaaliehdokkaat saavat
puolueiltaan ohjeet sen käyttöön. Äänestäjille vaalikone julkaistaan maaliskuussa.
OAJ Etelä-Karjala tarjoaa niille kuntavaaliehdokkaille, jotka ovat alueemme
paikallisyhdistysten jäseniä, mahdollisuuden julkaista itsestään lyhyen esittelyn tai
mainoksen jaettavaksi OAJ Etelä-Karjalan some-kanavien kautta maaliskuun lopussa.
Linkki tai liitetiedosto esittelystä/mainoksesta on lähetettävä alueyhdistyksen tiedottajalle
viimeistään 15.3.2021 tiedottaja@oajetelakarjala.fi.
***

Alueyhdistyksen koulutustilaisuudet ja kokoukset järjestetään kevään ajan pääsääntöisesti
etäyhteydellä. Vuosikokouksen järjestelyistä tiedotamme vielä erikseen. Saat lisätietoa
ajankohtaisista tapahtumistamme nettisivuiltamme www.oajetelakarjala.fi sekä sähköpostitse.
Tarkistathan että yhteystietosi ovat ajan tasalla OAJn jäsenrekisterissä (kirjaudu jäsensivuille ->
omat tiedot -> yhteystiedot).

Anu Pohjamo, alueasiantuntija, OAJ Etelä-Karjala
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OAJ:n valtuutettujen terveiset
OAJ:n syysvaltuusto 18. – 19.11.2020
Kaksipäiväinen rupeama luurit korvissa oli oma kokemuksensa. Kolmipäivänen lähikokous
muuttui kaksipäiväiseksi etäkokoukseksi. Vaikka järjestelyjä oli pohdittu enemmän
etätyöskentelyyn sopivaksi, oli urakka melkoinen. Isoja ja tärkeitä asioita oli paljon.
Ensimmäinen päivä puheineen ja ponsineen venyi iltamyöhään. Aamulla taas aloitettiin
klo 8:30. Onneksi sai nukkua kotona omassa sängyssä, mutta oli oikeasti rankka reissu.
Ja niin, eihän se tekniikkakaan aina toiminut, mutta loppujen lopuksi yllättävän hyvin ja
äänestämäänkin jouduttiin.
OAJ:n ammatilliset opettajat eli OAO:n edustajat olivat jälleen kerran aktiivisia.
Kokoonnuimme omassa valtuustoryhmässä pari viikkoa ennen keskustelemaan
keskeisistä asioita ja teemoista. Järjestörakenne puhututtaa myös ammatillisella puolella,
samoin huolta herättää oppivelvollisuusiän nostaminen ja maksuton toinen aste.
Rahoituksen riittävyys muuttavassa tilanteessa herättää pelkoa. Voidaanko jatkossa pitää
lähiopetuksen määrä edes nykyisellä tasolla? Vai onko vaarana, että säästöjä etsittäessä
joudutaan karsimaan opetuksesta ja ohjauksesta siirtäen yhä enemmän oppimisen
vastuuta nuorille itselleen?
Puheenvuoroja pidettiin ja ponsiesityksiä pidettiin. Myös ammatillisen toisen asteen
vuosityöaikamalli herättää edelleen keskusteluja ja siihen liittyen esitettiinkin ponsi, jossa
edellytetään, että OAJ systemaattisesti kerää tietoa erilaisista käytänteistä koulutuksen
järjestäjien välillä. Tukea ja koulutusta myös luottamushenkilöille edellytettiin.
Poikkeusaika on kuormittanut kaikkia opetus- ja kasvatusalalla toimivia ja se näkyy sekä
luottamusmiesten että työsuojeluvaltuutettujen työmäärissä.
Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti siirtymässä kaikki Sivistan sopimuksen piiriin.
Neuvotteluasetelmat ovat usein olleet haastavia ja tähän liittyen toivotaan myös OAJ:n
vahvistavan sivistalaista työmarkkinaedunvalvontaa. Henkilöresurssien lisääminen voisi
vahvistaa myös OAJ:n asemaa neuvottelutilanteessa.
Järjestörakenteen kehittäminen herättää ammatillisissa opettajissa huolen omasta
edunvalvonnasta pitkällä tähtäimellä ja erityisesti korkeakoulukentällä. Tuleeko yksi
korkeakoululaki?
Tuleeko
ammattikorkeakouluille
ja
yliopistoille
yhteinen
työehtosopimus? Miten tässä tapauksessa käy duaalimallin? Ei ihan pikkujuttuja jos
ajattelee ammattikorkeakoulujen tulevaisuutta.
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Nyt mennään kohti kevätvaltuustoa ja asiat varmasti etenevät. Olemme ehkä viisaampia
toukokuun valtuuston jälkeen.

Teija Launiainen, OAJ:n valtuutettu, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO

***
OAJ:n jäsenistön valitsema 150 varsinaisen jäsenen valtuusto kokoontui syysvaltuustoon
18.-19. marraskuuta 2020. Kevätvaltuusto oli koronan takia jo jouduttu siirtämään
syksyyn, ja syysvaltuusto kokoontui kaksipäiväisenä kokonaan etäyhteyksillä, Teamsin
välityksellä. Poikkeuksellinen vuosi niin koko Suomessa, opetusalalla kuin
ammattiyhdistystoiminnassakin jatkui odotetusti.
Opetusalan henkilöstön jaksaminen, korona ja järjestöuudistus puhuttivat valtuutettuja
syysvaltuustossa. Niihin liittyivät myös useimmat annetut ponsiesitykset. Kokouksessa
päätettiin myös OAJ:n strategiaan perustuvasta toimintasuunnitelmasta, jossa on
tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2021-2022. OAJ:n uuden strategian
toimeenpanon valmistelu on ollut yksi tärkeimmistä syksyn 2020 toimenpiteistä.
Toimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteita muun muassa jäsenten palkkauksellisen
aseman parantamisesta palkkaohjelmilla. Jäsenten työnhyvinvoinnin parantaminen sekä
perusjäsenten osallistumismahdollisuuksien lisääminen OAJ:n toiminnassa ovat myös
keskeisessä osassa toimintasuunnitelmassa.
Toimintasuunnitelman lisäksi valtuusto päätti esimerkiksi ammattijärjestötoiminnan
uudistamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä ensi vuoden talousarviosta.
Talousarviossa valtuusto päätti satsata isosti hankkeeseen, jonka tavoitteena on
vahvistaa opettajuuden arvostusta. Taustalla on valtuuston edellisessä kokouksessa
hyväksymään strategiaan kirjattu kehittymislupaus.
Syysvaltuusto päätti myös muuttaa OAJ:n sääntöjä, jotta valtuuston kokous on
jatkossakin mahdollista pitää etäyhteyksin. Puheenjohtajan valinnan ajankohdan siirto
valtuustokauden puoliväliin oli myös esityslistalla. Valtuutetuista ainoastaan yksi
kolmasosa oli muutoksen kannalla. Sääntömuutos olisi vaatinut kahden kolmasosan
äänienemmistön
OAJ:n viestintä uutisoi avoimesti, ajantasaisesti ja hyvin niin valtuuston päätöksistä kuin
muistakin jäsenistölle tärkeistä ajankohtaisista asioista oaj.fi-sivustolla, some-maailmaa
unohtamatta. Paljon on kuitenkin jokainen valtuutettu joutunut perehtymään,
osallistumaan seminaareihin ja kokouksiin etänä ja erilaisilla toiminta-alustoilla
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kokousasioita valmisteltaessa ennen varsinaista valtuustoa ja uutisoitavia
valtuustopäätöksiä.
Tänä poikkeuksellisena vuotena valtuutettu on ollut asiantunteva ääni eri yhdistysten
etäkokouksissa tai seminaareissa niin paikallisella, alueen kuin valtakunnan tasolla, sillä
perinteisiä yhteisiä tapaamisia ei ole voitu järjestää. Digiloikka on onneksi mahdollistanut
toiminnan siirtämisen verkkoon, ja siihenkin on ahkeralla harjoituksella jo syntynyt omat
rutiininsa. Yksi ammattiyhdistystoiminnan vetovoimatekijöistä, inhimillinen kohtaaminen,
on nyt kuitenkin hiipunut ääneksi kuulokkeissa tai mahdollisesti ehkä myös epäselväksi
kuvaksi tietokoneen näytöllä. Mukavat jutustelut kahvien tai ruokailun lomassa sekä
kuulumiset eri kotikunnista loistavat poissaolollaan. Uusia tuttavuuksia ei myöskään ole
mahdollista etäkokouksissa solmia, tärkeästä vertaistuesta tai verkostoitumisesta
puhumattakaan.
Jäsenistölle oma alueen valtuutettu on näinä päivinä entistäkin näkymättömämpi, sillä
oman jaksamisen äärirajoilla puurtavat opettajat eivät välttämättä jaksa tarjottuihin
webinaareihin osallistua tai tallenteita tuijotella. Yhdistystoimijat pohtivat kuumeisesti niin
valtakunnan, alue- kuin paikallistasolla, miten osallistaa jäsenistöään toimintaansa ja
kuulla heidän ajatuksiaan mahdollisimman hyvin. Jokaisen jäsenen ääni tulisi saada
kuuluviin hänen niin halutessaan. Valtuutetun tehtävä on olla viestikapulana
maakunnasta OAJ:n valtuustoon.
Toimin itse aktiivisesti OAJ Lappeenrannan puheenjohtajana, JUKO:n luottamusmiehenä,
alueella OAJ Etelä-Karjalan hallituksessa sekä YSI-jaostossa. Olen myös OAJ:n hallituksen
jäsen Petri Lajusen varajäsen hallituksessa. Olen jokaisen OAJ Etelä-Karjalan
yleissivistävän opettajan oma valtuutettu ja viestinviejä maakunnasta valtuustoon.
Kunnes jälleen kohtaamme kasvotusten, ota siis tarvittaessa rohkeasti yhteyttä minuun
joko sähköpostilla tai soittamalla.
Voimia arvokkaaseen työhösi! Muista myös huolehtia omasta työhyvinvoinnistasi ja
jaksamisestasi!

Yhteistyöterveisin
Jaana Burman, OAJ:n valtuutettu, YSI-opettajat
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Kiinnostaisiko osallistua opettajuuden
arvostuksen vahvistamiseen?
Hei,
Olen Sami Kettunen ja toimin Etelä-Karjalan alueen opettajuuden arvostuksen
vahvistamishankkeen
koordinaattorina.
Työskentelen
Myllymäen
koululla
luokanopettajana ja siinä sivussa hoidan myös tätä koordinaattorin hommaa. OAJ kokoaa
tällä hetkellä hankkeeseen liittyen henkilöitä viestijäverkostoon, jotka voivat omalta
osaltaan olla mukana vahvistamassa opettajuuden arvostusta. Olisi huippua saada
mahdollisimman moni mukaan!

OAJ kokoaa opettajuuden arvostuksen vahvistamiseen tähtäävän hankkeen
yhteydessä jäsenistään uudenlaista verkostoa. Tavoitteena on luoda yhteisö, joka
on innostunut ja sitoutunut omilla teoillaan vahvistamaan opettajuuden arvostusta
hankkeen aikana.

Haluatko sinä osaksi yhteisöä, joka pieni viestintäteko kerrallaan rakentaa Suomesta
maailman parasta paikkaa opettaa, oppia ja tutkia? Olisitko valmis käyttämään hieman
omaa aikaasi yhteisen hyvän eteen?

Jos olet vähääkään kiinnostunut pääsemään osaksi tällaista viestijäverkostoa,
voit
olla
yhteydessä
alueyhdistyksesi
tiedottajaan
(tiedottaja@oajetelakarjala.fi), joka välittää viestisi minulle. Älä huoli, et vielä
sitoudu mihinkään. Olemme yhteydessä sinuun ja kerromme lisää!

Terveisin Sami Kettunen
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