24.9.
2021

OAJ KAINUU NYT
TIEDOTE JÄSENILLE

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvät kainuulaiset opettajat!
Syysauringon säteiden siivittämä tervehdys Teille kaikille.
Me eri koulutusalojen opettajat olemme tehneet viimeiset
puolitoista vuotta töitä hyvin poikkeuksellisissa oloissa.
Kukapa olisi alkuvuonna 2020 arvannut, millaiseksi pari
seuraava vuotta muodostuisivat. Poikkeusolojen alkaessa
kaikilla varmaan siinsi mielessä ajatus siitä, että kunhan
kuluvan lukuvuoden ja toimintakauden loppuun asti
jaksettaisiin, niin syksyllä kaikki olisi taas ennallaan. Noita
odotettuja virstanpylväitä on ehtinyt tulla ja mennä jo
useita ja harva uskaltanee ajatella, että palaamme
joskus entiseen. Kuka edes muistaa, millaista oli aika ennen
koronaa? Sitten kun joskus se ”entinen” aika koittaa, niin
uskon, että koronasta jää myös mukaan tulevaisuuteen
otettavia viisauksia ja käytänteitä. Toivon, että koronajakso
nostaa koko opettajien ammattikunnan arvostusta.
Kenellekään ei ole jäänyt varmastikaan epäselväksi
opettajien
työn
yhteiskunnallinen
merkitys.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö työskenteli keväällä 2020
etulinjassa, muiden siirtyessä etätöihin. Niin yleissivistävät
kuin ammatillisen puolen ja korkeakoulujen opettajat
osoittivat ammattitaitonsa ja joustavuutensa siirtyen
lennosta etäopetukseen. Tuossa muutoksessa opettajilla
säilyi kuitenkin kirkkaana mielessä lapsen, oppilaan ja
opiskelijan etu. Tämä, toivottavasti pian ohimenevä,
poikkeusolojen
aika
näytti
ammattikuntamme
mukautuvuuden vallitseviin oloihin lapsen ja nuoren etu
edellä. Selvisimme hienosti. Muuttuva maailma tarjoaa
meille vastaavia haasteita jatkossakin, mutta COVID-19
todisti sen, että me opettajat kutsumuksinemme
selviämme!
Juuri alkanut alueyhdistyksen toimintakausi vaikuttaa
hyvin antoisalta ja työntäyteiseltä. Alkukesästä pidetyt
kuntavaalit ovat täyttäneet Kainuunkin kuntien päättävät
elimet
niin
uusilla
kuin
vanhoilla
tutuillakin
kuntapäättäjillä. Ehdolla oli tänä vuonna ilahduttavan
paljon kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia. Onnittelut
kaikille valituille! Toivottavasti paikallisyhdistyksillämme on
mahdollisuus perehdyttää kuntapäättäjiä ja tarvittaessa
toimia asiantuntijoina paikallisissa kasvatus- ja
koulutuskysymyksissä.

Myös OAJ:n valtuustovaalit alkavat olla ajankohtaiset.
Uusi valtuusto valitaan ensi keväänä. Nyt on hyvä aika
miettiä, olisiko kenties sinulla innostusta asettua ehdolle
tai löytyisikö lähipiiristäsi ehdolle sopiva opettaja.
OAJ aloitti opettajuuden arvostushankkeen, jonka
tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta. OAJ
haluaa herätellä suomalaisia huomaamaan, miten
tärkeää OAJ:n jäsenten tekemä työ on koko
yhteiskunnalle.
Kun
onnistumme
vahvistamaan
opettajuuden
arvostusta,
luomme
toivottavasti
edellytyksiä sille, että poliitikot tekevät jatkossa hyviä
päätöksiä kasvatuksen ja koulutuksen resurssien suhteen.
Etenkin meillä Kainuussa on tärkeä saada opettajien työn
arvotus kohdilleen, koska rekrytoinnin haasteet kasvatusja koulutusajalla ovat Kainuussa valitettavaa arkipäivää.
Uskon opettajuuden lisääntyvän arvostuksen tuovan
alalle uusia opettajia, jopa täällä Kainuussakin!
Ensi keväänä on edessä uudet sopimusneuvottelut.
Toivottavasti
vastikään
uutisoitu
PISA-tulosten
romahtaminen, opettajuuden arvostushanke ja OAJ:n
työolobarometrin
tulokset
saavat
päättäjät
huomaamaan, että kasvatus ja koulutus eivät voi olla
jatkuvien leikkausten kohteena ilman näkyviä vaikutuksia.
Vaikka me opettajat olemmekin rautaisella kutsumuksella
varustettu ammattikunta, emme mekään kaikkeen pysty.
Kuluvalla toimintakaudella OAJ Kainuun alueyhdistys
seuraa tarkasti ja pyrkii vaikuttamaan OAJ:n
suunnitelmiin järjestönrakennemuutoksesta. Järjestö
kaavailee alueyhdistysten muuttamista alueverkostoiksi,
jolloin esimerkiksi pieni, mutta erittäin toimiva
yhdistyksemme liitettäisiin osaksi Pohjois-Pohjanmaan
verkostoa. Me OAJ Kainuussa olemme kuitenkin sitä
mieltä,
että
haluamme
säilyttää
nykyisen
järjestörakenteen ja teemme kaikkemme yhdistyksemme
säilyttämiseksi. Haluamme toimia lähellä jäseniämme
alueellisen ainutlaatuisuuden säilyttäen.

Tässäpä pieni katsaus OAJ Kainuun alueyhdistyksen
tämän toimintakauden teemoihin.

Työniloa ja tsemppiä niin luku- kuin
toimintavuoteenne!

Laittakaa jo kalentereihinne ylös lauantai 26.2.2022.
Tuolloin OAJ Kainuu järjestää
työhyvinvointitapahtuman Vähän häävimpi päivä II,
#openkroppajakoppakuntoon.

Erika Mankinen
OAJ Kainuu, puheenjohtaja

ALUEASIANTUNTIJAN TERVEISET
Sopimus- ja edunvalvonta-asioita
Poikkeusaikojen
ja
etäopetuksen
vaikutuksia
oppimiseen pidetään pääosin huonona. Kaikilla asteilla
on syntynyt oppimisvajetta ja mm. ammatillisilla
opettajilla on huoli siitä, etteivät opiskelijat saavuta
työelämän edellyttämää ammattitaitoa. Opetusalalla
on kuitenkin selviydytty hyvin koronakriisistä. Monet
opettajat ovat aloittaneet uuden lukuvuoden
ainoastaan osittain palautuneina ja korona-aika on
saanut suuren joukon opettajia pohtimaan alan
vaihtoa. Onkin erityisen tärkeää, että jokainen
muistaa pitää huolen omasta jaksamisestaan. On
hyvä pitäytyä perustyössään ja syntyneitä puutteita
korjataan sitten tulevaisuudessa. Esimerkkinä
perusopetuksen luokasta saattaa osa oppilaista seurata
lähiopetustuntia suoratoiston päässä. Opettaja
suunnittelee ja pitää lähiopetustunnin ja ainoastaan
napsauttaa etäyhteyden päälle, ei hybridiopeta.
Paikallisyhdistysten tehtävä on vaikuttaa siihen, että
oma kunta panostaa tulevaisuudessa oppimisvajeiden
paikkaamiseen resursseja. Opettajamäärän lisäämisen
myötä voitaisiin pienentää opetusryhmiä ja samalla
lisätä oppimisen tukea. Kyse on monen vuoden
urakasta.
Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja
päiväkodin johtajien virka- ja työehtosopimukset
siirrettiin opetusalan sopimuksiin 1.9.2021 alkaen.
Siten kunta-alan koko opetushenkilöstön palkoista ja
palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan jatkossa
yhdessä ja samassa pöydässä kuntatyönantajien KT ja
OAJ:n välillä. Kuntatasolla paikalliset neuvottelut käy
jatkossa ainoastaan opetusalan pääluottamusmies,
eikä mukana enää ole muiden pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiehet. Tämä selkiyttää ja parantaa
neuvotteluasetelmaa kunnissa oleellisesti.

JUKOn kunnan neuvottelukunta on päättänyt
luottamusmiesten kauden jatkamisesta vuodella.
Kuntien
luottamusmiesten
voimassa
oleva
luottamusmieskausi jatkuu 31.7.2023 saakka.
Päätöksen perusteena on hyvinvointialueiden
perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan
lainsäädännön
hyväksyminen
eduskunnassa
23.6.2021.
Kunta-alalla pitää järjestää työsuojeluvaalit vuoden
loppuun mennessä. Uudet työsuojeluvaltuutetut
aloittavat työnsä 1.1.2022. Huomioitavaa on, että
työsuojeluvaltuutetut
toimivat
oman
palvelussuhteensa ehdoin eikä heitä siirretä
työsuojelutehtävän vuoksi toiseen palvelussuhteeseen
tai asian vuoksi anota esimerkiksi virkavapaata.
Jokaisessa
kunnassa
on
tärkeää
saada
työsuojeluvaaleihin ehdolle ja valituksi opettajia asettukaapa ehdolle!
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa
helmikuun 2022 loppuun saakka. OAJ ei enää tunnusta
vientiteollisuuden
määrittämää
yleistä
palkankorotuslinjaa. Olli Luukkaisen mukaan OAJ
katsoo, ettei yleistä linjaa ole enää olemassa, kun
työnantajat ajavat voimallisesti paikallista sopimista ja
teollisuudessa
rapautetaan
keskitettyä
neuvottelutoimintaa. Kierroksen
valmistelua
on
aloitettu
jo
nyt.
Luvassa
on
vaikeat
sopimusneuvottelut, johon tarvitaan varmasti myös
jokaisen meistä tuki.
Voimia ja jaksamista normaalia tilannetta kohti
siirtymiseen!
Heikki Kallunki
OAJ Kainuu, alueasiantuntija

OAJ KAINUUN HALLITUS
Fordell Mira
OAJ Kainuu, YSI-jaoksen pj
OAJ Kajaani, luottamusmies
Kajaanin lyseo
Karppinen Ella
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Kuhmo, puheenjohtaja
Tuupalan yhtenäiskoulu, Kuhmo
Kemppainen Katriina
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen,
pääluottamusmies
Edukai Oy, Kajaani
Keränen Sonja
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Kajaani, sihteeri ja jäsensihteeri
Lohtajan koulu, Kajaani
Kivivuori Minna
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Sotkamo, varapj ja pääluottamusmies
Salmelan koulu, Sotkamo
Komulainen Marja-Riitta
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Kajaani, 2. varapj, VO-jaoksen pj ja
luottamusmies
Pikku-Ketun päiväkoti, Kajaani
Liikanen Anu
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Puolanka, puheenjohtaja ja
pääluottamusmies
Puolankajärven koulu ja Puolangan lukio
Mankinen Erika
OAJ Kainuu, puheenjohtaja
OAJ Kajaani, puheenjohtaja ja
varaluottamusmies
Kätönlahden koulu
Mustonen Meeri
OAJ Kainuu, tiedottaja
OAJ Sotkamo, sihteeri ja varaluottamusmies
Sotkamon lukio
Nilkku Heikki
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Suomussalmi, puheenjohtaja
Suomussalmen lukio

Oikarinen Maarit
OAJ Kainuu, taloudenhoitaja
OAJ Hyrynsalmi, sihteeri ja taloudenhoitaja
Hyrynsalmen yhtenäiskoulu
Pekkonen Eija
OAJ Kainuu, sihteeri
Kainuun-Koillismaan kauppa- ja
kulttuuriopettajat ry, puheenjohtaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Pylkkänen Marika
OAJ:n valtuutettu
OAJ Kainuu, koulutusvastaava
OAJ Kajaani, koulutusvastaava
Soidinsuon koulu, Kajaani
Räsänen Anita
OAJ Kainuu, 2. varapj ja VO-jaoksen pj
OAJ Kajaani, hallituksen jäsen
Huuhkajavaaran päiväkoti, Kajaani
Salo Juha-Antero
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Ristijärvi, puheenjohtaja
Ristijärven keskuskoulu
Sirviö Arja
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
Kajaanin Tool ry, puheenjohtaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tajakka-Haapaniemi Erika
OAJ Kainuu, hallituksen jäsen
OAJ Paltamo, puheenjohtaja
Korpitien koulu, Paltamo
Virkkunen Arja
OAJ Kainuu, 1. varapj ja OAO-jaoksen pj
Kainuun ammatilliset opettajat ry, varapj
Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Tulossa
5.10.2021 Maailman opettajien päivä (MOP),
perinteiset pullat ja jotain uutta
#opettajuudenarvostushanke
26.2.2022 Vähän häävimpi päivä II,
työhyvinvointitapahtuma
#openkroppajakoppakuntoon

OAJ Kainuun kokouksiin kutsuttavat asiantuntijat

Kahl Helena
OAJ:n II varapuheenjohtaja, OAO:n
puheenjohtaja, JUKO:n hallitus
OAJ:n valtuutettu, OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittinen
toimikunta
AO:n hallitus
Kainuun ammatilliset opettajat ry, puheenjohtaja
Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Kallunki Heikki
OAJ Kainuu, alueasiantuntija
OAJ Kajaani, pääluottamusmies
Kajaanin kaupunki

Soukkala-Hekkala Kaisu
OAJ Kainuu, YT-henkilö ja OAO ammatillisen
jaoksen jäsen
Kainuun ammatilliset opettajat ry,
hallituksen jäsen
OAJ Kajaani, asiantuntijajäsen
Kajaanin kaupunki

YHTEYSTIEDOT
ALUEYHDISTYS
OAJ Kainuu aluetoimisto, Louhikatu 8A 3, 87100 Kajaani
www.oajkainuu.fi
Puheenjohtaja
Mankinen Erika
041-3178931 erika.mankinen@edukajaani.fi
1. vpj (OAO-jaoksen pj) Virkkunen Arja
040-5265161 arja.virkkunen@kao.fi
2. vpj (VO.jaoksen pj)
Räsänen Anita
0400-572804 marasanen@gmail.com
YSI-jaoksen pj
Fordell Mira
040-5059973 mira.fordell@edukajaani.fi
Sihteeri
Pekkonen Eija
050-5723882 eija.pekkonen@kamk.fi
Alueasiantuntija
Kallunki Heikki
050-0582453 heikki.kallunki@edu.kajaani.fi
YT-yhdyshenkilö
Soukkala-Hekkala Kaisu
044-7100404 kaisu.soukkala-hekkala@kajaani.fi
Koulutusvastaava/
Pylkkänen Marika
040-7063259 koulutusvastaavakainuu@gmail.com
OAJ Valtuutettu
Tiedottaja
Mustonen Meeri
044-5052359 tiedottaja.oajkainuu@gmail.com
PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT
Hyrynsalmi
Kyllönen Virpi
040-5399770 virpi.kyllonen@hyrynsalmi.fi
Kajaani
Mankinen Erika
041-3178931 erika.mankinen@edukajaani.fi
Kuhmo
Karppinen Ella
040-5553632 ella.karppinen@kuhmo.fi
Paltamo
Tajakka-Haapaniemi Erika
040-5894489 erika.tajakka-haapaniemi@paltamo.fi
Puolanka
Liikanen Anu
040-5112082 anu.liikanen@puolanka.fi
Ristijärvi
Salo Juha-Antero
050-3097187 juha.salo@edu.ristijarvi.fi
Sotkamo
Kankainen Janne
040-5352925 janne.kankainen@sotkamo.fi
Suomussalmi
Nilkku Heikki
040-8224627 heikki.nilkku@edu.suomussalmi.fi
KAJAANIN PAIKALLISYHDISTYKSEN JÄSENYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT
KAO
Kahl Helena
050-5639688 helena.kahl@kao.fi
KKO
Pekkonen Eija
050-5723882 eija.pekkonen@kamk.fi
SMOL
Salo Mikko-Pekka
040-5280098 mikko-pekka.salo@kajaani.fi
TOOL
Sirviö Arja
044-7101245 arja.sirvio@kamk.fi
PÄÄLUOTTAMUSMIEHET (JUKO)
Edukai Oy
Kemppainen Katriina
040-0594609 katriina.kemppainen@kao.fi
Hyrynsalmi
Kemppainen Marjokaisa
040-5472672 marjokaisa.kemppainen@hyrynsalmi.fi
Kainuun opisto
Oikarinen Miia
044-5790745 miia.oikarinen@kainuunopisto.fi
Kajaani
Kallunki Heikki
050-0582453 heikki.kallunki@edu.kajaani.fi
Kajaanin amk
Mustonen Raimo
044-7101362 raimo.mustonen@kamk.fi
Kuhmo
Karppinen Ismo
044-3742261 ismo.karppinen@kuhmo.fi
Paltamo
Tuohimaa Tiina
044-7500952 tiina.tuohimaa@paltamo.fi
Puolanka
Liikanen Anu
040-5112082 anu.liikanen@puolanka.fi
Ristijärvi
Klemetti Sanna
044-7159740 sanna.klemetti@ristijarvi.fi
Sotkamo
Kivivuori Minna
044-7502512 minna.kivivuori@sotkamo.fi
Suomussalmi
Sivonen Ulla
044-7773295 ulla.sivonen@edu.suomussalmi.fi

