
 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Hei kaikki kainuulaiset opettajat! Vuosi 2020 on 
syöpynyt ja jatkaa tallentumistaan meidän kaikkien 
mieliin varmasti kaikkein erikoisimpana 
työvuotena koskaan. Korona tuli ja muutti kaikkea 
totuttua voimakkaasti. Olemme joutuneet jokainen 
puntaroimaan omia käsityksiämme oppimisen ja 
opettamisen tavoista, rajoista ja ajoista!   
Joudumme edelleen jatkamaan työskentelyä jatkuvan 
epävarmuuden alla. Muutokset voivat olla hyvinkin 
rajuja ja nopeita. Epävarmuus voi olla ahdistavaa ja 
rajoittavaa mutta toisaalta se voi opettaa nauttimaan 
pienistä arjen hetkistä, jotka yllättäen voivat 
voimaannuttaa yllättävän paljon. Toivon teille kaikille 
paljon noita pieniä ilon pisaroita, joiden voimalla 
mennään eteenpäin.   
Toki yllätysten lisäksi meillä jokaisella tulee olla terve 
järki mukana. Oman työn rajaamisessa avainhenkilö on 
jokainen itse. Muistetaan pitää työ työnä ja hoidetaan 
se työajalla. Vapaa-ajalla ja muutenkin kannattaa 
tällaisina haastavina aikoina huolehtia itsestä erityisen 
hyvin. Parhaiten työn haasteita ymmärtävät omat 

kollegat, joten muistetaan vertaistuen merkitys 
-lähinä tai etänä! Erityisesti toivon, että kollegiaalista 
tukea annetaan uusille, vasta aloittaneille opettajille, 
jotta he eivät jäisi yksin haasteiden kanssa.  
Hyvä vuorovaikutus esimiesten ja työntekijöiden 
kesken takaavat hyvät edellytykset onnistua 
haastavissa tilanteissa. Kumpikin tahoillaan ovat oman 
alueensa asiantuntijoita. Haluamme kiittää kaikkia 
kainuulaisia kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen 
johtajia ja esimiehiä kevään poikkeusolojen 
työpanoksesta. Teitte valtavan työn, että kaikesta 
selvittiin kunnialla. 
Toivomme yhä edelleen kaikille näiden asioiden parissa 
askarteleville voimia tehdä viisaita päätöksiä. Niitä 
tarvitaan eniten nyt, jos koskaan.  
 
Hyvää syksyn jatkoa toivotellen,  
Teija Jääskeläinen  
OAJ Kainuun  

hallituksen puheenjohtaja

  

 

TERVEISET OAJ:N VALTUUSTOSTA

OAJ:n uutta strategiaa on valmisteltu yli vuoden ajan. 
Tällä kertaa valmistelun yhteydessä on kuultu laajasti 
jäsenistöä, aktiiveja ja erilaisia työryhmiä. Strategia 
pyrkii vastaamaan tulevaisuuden ay-toiminnan 
haasteisiin: työn murrokseen, väestörakenteen 
muutokseen, järjestötoiminnan veto- ja 
pitovoimatekijöihin sekä julkisen talouden 
epävarmuuteen. Uusi strategia konkretisoituu 
toimintasuunnitelmaksi, jonka valtuusto hyväksyy 
syyskokouksessaan marraskuussa.  
Yhtä aikaa strategiatyön kanssa on vedetty 
järjestötyön uudistamishanketta. Sen yhteydessä 
tarkastellaan kaikkia järjestön toimintoja, työtapoja ja 
menettelyjä uudistushenkisesti. Marraskuun 
valtuustoon tulee päätettäväksi yhdistyksen 

sääntömuutoksia mm. puheenjohtajan valinnan 
ajankohta. Tähän asti puheenjohtaja on valittu 
nelivuotisen valtuustokauden alussa ja esityksenä on, 
että puheenjohtaja valitaan valtuustokauden keskellä. 
Valtuusto tulee käymään tästä vielä keskustelua 
puolesta ja vastaan. Uutena valtuutettuna kannatan 
puheenjohtajavalintaa valtuuston keskellä. 
Keväällä käydyt sopimusneuvottelut näkyivät 
alkuvuodesta hyvänä pöhinänä ja opettajilla oli 
tahtotilaa taistella paremmasta tulevaisuudesta. 
Neuvottelut ja tahtotila kuivuvat kuitenkin kasaan 
koronan myötä ja lopuksi sopimusta pidettiin hyvänä 
tuloksena, koska syksyksi siirtyessään neuvottelutulos 
olisi voinut olla surkea. Yleiskorotukset olivat saman 
suuruisia kaikilla palkansaajilla ja joitakin tavoitteita 
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sopimuspuolella saatiin vaikeasta tilanteesta 
huolimatta läpi.  
Isoimpana tuloksena varhaiskasvattajat siirretään 
opetusalan virka- ja työehtosopimukseen OVTES:iin. 
Muita tuloksia oli mm. kikyt saatiin pois ja 
luokanopettajat saivat pienen korotuksen 
lähtöpalkkaan.  
Kainuulaiset saivat mieluisia uutisia keväältä syksyyn 
siirretyn valtuuston kevätkokouksesta. Kajaanilainen 
ammatillinen opettaja Helena Kahl valittiin OAJ:n 

ammatillisten opettajien johtoon ja samalla Helenasta 
tulee OAJ:n 2. varapuheenjohtaja eläköityvän Päivi 
Koppasen tilalle. Toivomme Kainuussa Helenalle onnea 
ja menestystä vaativaan työhön OAJ:n johdossa! 
 
 
Aurinkoisin syysterveisin 
Marika Pylkkänen 
OAJ Valtuutettu 

 

ALUEASIAMIEHEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN 

TERVEISET 

Hei kainuulainen opettaja, miten jaksat? 

Kevään koronapandemia toi suuria muutoksia 
opettajien arkeen. Suurin osa opettajista siirtyi etätöihin 
ja joutui opettelemaan eri digitaalisissa ympäristöissä 
toimimisen lyhyellä varoitusajalla. Uudet tilanteet ovat 
vaatineet joustavuutta ja yhteen hiileen puhaltamista 
koko työyhteisöltä. Etäopetus on tarkoittanut 
opettajille uusien asioiden opettelua ja uudenlaisia 
työjärjestelyjä. Osalla työpäivät ovat venyneet 
normaalia pidemmiksi ja osalla opettajista 
riittämättömyyden tunne on kasvanut. 
OAJ on koronaepidemian ajan seurannut opetustyön 
sujumista ja jäsentensä jaksamista jäsenkyselyillä. 
Saatuja tuloksia on hyödynnetty 
vaikuttamistoiminnassa. Poikkeusolot ovat 
aiheuttaneet lapsille ja nuorille ikäryhmään katsomatta 
osaamis- ja oppimisvajetta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö onkin myöntänyt kunnille 
ylimääräistä valtionapua koronavaurioiden 
paikkaamiseen yli sata miljoonaa euroa. Sillä on voitu 
palkata lisää henkilöstöä, esimerkiksi resurssiopettajia 
ja erityisopettajia. Lisätyövoimalla on suuri merkitys 
myös opetushenkilöstön hyvinvoinnille. Paikallisten 
toimijoiden tehtävä on seurata, mitä toimia tehdään ja 
miten ne tilannetta korjaavat. Esimerkiksi lomautukset 
eivät voi kuulua keinovalikoimaan. Lomautukset estävät 
toteutuessaan tavoitteellisen ja opetussuunnitelman 
mukaisen koulutyön sekä heikentävät opiskelun 
turvallisuutta. Oppilailla on oikeus opetukseen 
jokaisena koulupäivänä erityisen korostuneesti 

koronavaurioiden paikkaamisajankohtana. OAJ jatkaa 
kyselyitä edelleen syksyn aikana. Vastaathan, mikäli 
kysely kopsahtaa sähköpostiisi! 
Kunta10-tutkimuksen mukaan myös (luokan)opettajien 
eettinen kuormitus on kasvanut huolestuttavasti. 
Eettinen kuormitus tarkoittaa sitä, että opettaja joutuu 
pohtimaan toimintansa ja valintojensa oikeellisuutta 
ilman selvyyttä siitä, mikä olisi oikea tapa toimia, ja jopa 
toimimaan vastoin arvojaan. 
Vaikka varsinainen OAJ:n työhyvinvointi lukuvuosi 
loppui, Fiilismittari on käytössä myös tänä vuonna. 
Joitakin eroja voidaan -asioita voidaan jo nyt havaita 
vuoden 2019 ja kuluneen 2020 syksyn osalta: 
Työpaikoilla on vähentynyt ihmisten kohtaaminen ja se 
vaikuttaa työn tekemiseen. Työtä joudutaan tekemään 
eri tavoin, kuin mitä aikaisemmin on totuttu. 
Tulevan kevään aikana neuvotellaan virka- ja 
työehtosopimusten mukaisesti paikallisesti jaettavasta 
erästä.  Siinäkin riittää tekemistä paikallisille 
toimijoille. Poikkeuksellinen tilanne jatkuu ja 
epävarmuus heijastuu väistämättä meihin kaikkiin. 
Muista pitää huolta itsestäsi ja 
toisistamme! 

Heikki Kallunki 
OAJ Kainuun alueasiamies 
 
Kaisu Soukkala-Hekkala 
OAJ Kainuun YT-yhteyshenkilö 
Työsuojeluvaltuutettu, 
Kajaanin kaupunki 

 



TERVEISIÄ PAIKALLISYHDISTYKSILTÄ 

OAJ:n Hyrynsalmen paikallisyhdistys on yksi Ylä-Kainuun 

paikallisyhdistyksistä. Yhdistyksemme koostuu luokan- ja 

aineenopettajista. Jäsenetuna tarjoamme jäsenillemme 

30 euron virkistysrahan. Tämän voi käyttää esim. 

urheiluun, kulttuuriin tai hemmotteluun. Maailman 

opettajainpäivänä työpaikoilla on ollut kakkukahvit. 

Viime vuonna jäsenistöä osallistui OAJ:n ”Vähän 

häävimpään päivään” Kajaanissa. Tämä päivä sai paljon 

kiitoksia ja kehua järjestäjiltä. Joten vielä iso kiitos tästä. 

Se jäi mukavana muistona mieleen. Yhdistyksemme 

järjesti pikkujoulureissun teatteri Retikkaan. Tähän oli 

liitetty jouluruokailu Kiannon Kuohuissa. Keväällä 

tarjosimme viikonloppureissua Rukalle, mutta tämä 

peruuntui koronatilanteen takia. Viime syksynä 

järjestimme jäsenillemme hyvinvointitapahtumia 

frisbeegolfin ja keilauksen merkeissä. Tänä syksynä 

jatkamme samantyylisiä pieniä virkistysiltapäiviä.  

Yhdistyksemme tarkoituksena on toimia opettajien 

edunvalvojana. Olemme yhteydessä kuntapäättäjiin ja 

olemme vuosien kuluessa järjestäneet 

edunvalvontatilaisuuksia, joissa olemme tavanneet 

kunnan luottamushenkilöstöä ja valtuutettuja. 

Kunnassamme on kaksi perusopetusta antavaa koulua. 

Koulut toimivat lähikoulu-periaatteella ja toivottavasti 

meillä on jatkossakin mahdollisuus säilyttää nämä 

yksikkömme. Molemmat koulurakennukset ovat 

saneerattuja.  

Olemme huolissamme opettajan muuttuneesta 

työnkuvasta, joka ei ole enää pelkästään opettamista. 

Toisinaan tuntuu, että opettaminen jää miltei 

sivuseikaksi. Koululle on siirretty vastuuta, joka kuuluisi 

kodeille. Myös muuten muuttunut ja lisääntynyt 

opettajan toimenkuva saa pohtimaan jaksamista. Sijaisia 

on vaikea saada ja poissaolot kuormittavat paikalla olevia. 

Syksyn alettua lähiopetuksena huomasi lähiopetuksen 

merkityksellisyyden oppilaan kohtaamisen kautta. 

Opettajan etätyössä tahtoivat myös päivät pidentyä 

välillä jaksamisen rajoille saakka ja kesäloma oli 

enemmän kuin paikallaan voimavarojen kannalta. 

Toivottavasti jokainen on nauttinut tästä 

hyvän sään tarjonneesta Suomen kesästä 

ja saanut kerättyä voimia alkaneeseen 

lukuvuoteen. Jospa korona saataisiin 

aisoihin ja arki normalisoitumaan.  

OAJ:n Hyrynsalmen paikallisyhdistys ry. 

 

 

OAJ:n Suomussalmen paikallisyhdistykseen kuuluu 78 

jäsentä. Puheenjohtajanamme on Heikki Nilkku ja 

sihteerinämme Arja Pänkäläinen. Hallituksessa ahertaa 

kahdeksan opettajaa kuntamme eri kouluista. 

Yhdistyksemme järjestää muutamia tapahtumia 

vuosittain. Syksyllä 2019 matkustimme päiväreissulle 

Haaparantaan, ja saman vuoden pikkujouluja juhlimme 

yhteisen tekemisen merkeissä: valmistimme aterian 

jälkiruokineen yhdessä ja nautimme porukalla tehdyistä 

esityksistä. Tänä vuonna tapahtumien järjestämistä on 

hankaloittanut korona, mutta hyvää kannattaa odottaa. 

Suosituimpana jäsenetunamme meillä on hyvinvointiraha 

40 €, jonka turvin jokainen jäsen pääsee hyödyntämään 

kainuulaista hyvinvointipalvelua.  

Suomussalmelle nousee parasta aikaa uusi koulu, joka 

on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Peruskivi on jo 

muurattu. Rakennustyömaakuvat eivät vielä hivele 

silmää, joten esittelemme tällä kertaa Karhulanvaaran 

koulun, joka sijaitsee Suomen ensimmäisen presidentin  

K. J. Ståhlbergin synnyinmaisemissa Suomussalmen 

kirkonkylällä. Koulurakennus oli alun perin emäntäkoulu, 

joka remontoitiin kuin uudeksi vuonna 2015, ja koulussa 

on parhaillaan 138 oppilasta eskarilaisista 

kuudesluokkalaisiin, kymmenen opettajaa ja kahdeksan 

koulunkäynninohjaajaa.  

Kuudennen luokan oppilas Tomi kertoo koulustaan näin: 

”Koulumme on tosi viihtyisä, koska lähiympäristö on 

hyvin toteutettu. Koulun sijainti on myös sopiva ja 

koulumatka hyvä. Koulussamme ei kiusata ketään! 

Välitunneilla ei tekeminen lopu kesken, koska kaikille on 

jotain.  Koulun pihalle on kasvatettu tarpeeksi 

erilaisia kasveja, kuten marjapensaita ja ruusupuskia. 

Puita ei ole kaadettu turhan takia. Ståhlbergin 

muistomerkin kasvit ovat hienoja ja tekevät taatusti 

vaikutuksen jokaiseen kävijään.  Välitunneilla on 

paljon tekemistä, koska tavaroita ja välineitä on 

monenlaisia. Jalkapallojen laatu voisi olla vielä parempi, 

koska palloihin tulee jostain kumman 

syystä kuhmuja. Loppujen lopuksi kouluun on mukava 

mennä opiskelemaan!”   

OAJ:n Suomussalmen paikallisyhdistys ry. 

Kuva 2 Karhulanvaaran koulu (kuva: 
Mikko Turunen) 

Kuva 1 Hallituksen jäseniä 
ja pääluottamusmies 
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ALUEYHDISTYS       OAJ Kainuu aluetoimisto, Louhikatu 8A 3, 87100 Kajaani          www.oajkainuu.fi 

Puheenjohtaja Jääskeläinen Teija 044-9781528 teija.jaaskelainen@edukajaani.fi 
1. vpj Virkkunen Arja 040-5265161 arja.virkkunen@kao.fi 
2. vpj Räsänen Anita 0400-572804 marasanen@gmail.com  
Sihteeri Pekkonen Eija 050-5723882 eija.pekkonen@kamk.fi 
Alueasiamies Kallunki Heikki 050-0582453 heikki.kallunki@edu.kajaani.fi 
YT-yhdyshenkilö Soukkala-Hekkala Kaisu 044-7100404 kaisu.soukkala-hekkala@kajaani.fi 
Koulutusvastaava/ 
OAJ Valtuutettu 

Pylkkänen Marika 040-7063259 koulutusvastaavakainuu@gmail.com 

PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 
Hyrynsalmi Kyllönen Virpi 040-5399770 virpi.kyllonen@hyrynsalmi.fi 
Kajaani Mankinen Erika 044-0749835 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 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 044-2944506 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 
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 
 


