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Tunnustusten 
jakoa
Riina Mäkelälammi, Vaasan 
paikallisyhdistyksen sihteeri

Vaasan opettajien am-
mattiyhdistys haluaa, että 

opettajien työolosuhteet ovat kun-
nossa. Siksi se järjestää keväällä 
ja syksyllä tapaamiset koulujen 
rehtoreiden ja perusopetuksen 
esimiesten kanssa.

Vuoropuhelu esimiesten ja 
ammattijärjestön välillä takaa 
toimivan perusopetuksen. Vaasan 
opettajien ammattiyhdistys tapaa 
säännöllisesti myös yhteysopetta-
jat, joiden kautta kentällä puhut-
tavat asiat kantautuvat parhaiten 
yhdistyksen toimijoille.

Paikallisyhdistys haluaa myös 
nostaa esiin paikallisia opetusalan 
osaajiaan. Joka toinen vuosi Vaa-
sassa valitaan vuoden opettaja. 
Viime vuonna tittelin sai Tervajo-
en koulun luokanopettaja Anssi 
Tervonen.”

Aktiivista media- 
vaikuttamista
Matti Helimo, OAJ Pirkanmaan 
puheenjohtaja

Pirkanmaan alueyhdistys 
puolustaa kaikin keinoin 

opettajien kelpoisuusasetuksia 
olemalla tiiviissä yhteydessä 
opetuksen järjestäjiin, paikallisiin 
päättäjiin ja kansanedustajiin.

Maailman opettajien päivän 
juhlassa Tampereen yliopistolla 
järjestettiin yhteistyössä SOOLin 
kanssa tilaisuus, jossa korostettiin 
opettajien merkitystä tulevaisuu-
den tekijöinä. Seuraavana päivänä 
Tampere-taloon kokoontui 700 
pirkanmaalaista opettajaa ja 
kutsuvierasta kunnioittamaan 
opettajan professiota. 

Yhdistys näkyy säännöllisesti 
alueellisessa mediassa ja tuo esiin 
opettajan työhön liittyviä tärkeitä 
asioita. Facebook-sivullamme 
on jo pitkälle yli toistatuhatta 
tykkääjää.”

Vala merkkinä 
arvostuksesta
Lauri Kurvonen, OAJ:n  
erityisasiantuntija

Opettajan työ on niin tärkeää, 
että se ansaitsee oman valan-

sa. Siksi OAJ:n opetusalan eettinen 
neuvottelukunta laati opettajan 
ohjeeksi Comeniuksen valan, johon 
on kirjattu opettajan ammattietii-
kan keskeiset periaatteet.

Ilmastonmuutos ja muut tule-
vaisuuden haasteet edellyttävät, 
että opettajan työtä tehdään jatkos-
sakin eettisesti kestävältä pohjal-
ta. Vala on otettu innostuneesti 
vastaan ja sen on vannonut jo 
yli kymmenentuhatta opettajaa. 
Opettajien maailmanjärjestö EI on 
esitellyt valaa myös maailmalla.

Valassa opettaja vannoo pää-
määräkseen uudistaa ja välittää 
ihmiskunnan yhteistä tieto-, kult-
tuuri- ja osaamisvarantoa. Sanat 
sopivat hyvin opettajan suuhun 
maasta ja kansasta riippumatta.” l

OAJ arvostaa
OAJ edistää opettajan ammatin arvos-
tusta. OAJ:n alue- ja paikallistoimijat 
osoittavat arvostavansa opettajien työtä 
järjestämällä jäsenilleen koulutusta ja 
virkistystä sekä jakamalla tunnustuksia. 
OAJ viestii aktiivisesti mediassa, jotta 
myös suuri yleisö ymmärtäisi opettajien 
työn arvon. Satavuotiaan Suomen 
kunniaksi OAJ perusti yhdessä Opetus-
hallituksen ja opetus- ja kulttuuriminis-
teriön kanssa Sivistysakatemian, johon 
kutsuttiin mukaan päättäjiä ja muita 
yhteiskunnallisia vaikuttajia.
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Seuraa sarjaa

 ⊲ Kymmenosaisessa 
juttusarjassa kerrotaan, miksi 
kannattaa olla OAJ:n jäsen.

 ⊲ Seuraavassa osassa, 
Opettajan numerossa 
20, kerromme 
neuvottelutoiminnasta.

 ⊲ Jäsenyys hellii lompakkoa. 
Kurkista netissä jäsenetujen 
rahapuuhun.
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