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Onnea
40-vuotiaalle
HOAY:lle!
Onnea meille
kaikille
jäsenille!
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Näin varttuneeseen ikään mennessä
matka on varmasti ollut kiehtova ylä- ja
alamäkineen. Oma kokemukseni aktiivina
on alkanut vasta vuodesta 2008 lähtien.
Olen saanut kuulla legendaarisia tarinoita
HOAY:n historian edunvalvonnasta ja yrittänyt ottaa oppia niistä. Luottamusmiehet,
hallituksen jäsenet, työsuojelu ja yhteysopettajat ovat tehneet uskomatonta työtä
helsinkiläisten opettajien kanssa ja eduksi.
Tämä työ kannattaa ja kantaa. En ole katunut päivääkään asettumistani vaaliehdokkaaksi HOAY:n hallitusvaaleihin ystävieni
yllyttämänä vuosia sitten. Silloin en tiennyt, mitä kaikkea mielenkiintoista ja hyvää
tämä työ voisi tuoda mukanaan, enkä sitä,
jos meillä ei olisikaan näin voimakasta ja
aikaansaavaa edunvalvontaa.
Ikäväkseni olen kuullut joiltakin opettajilta, että he ovat pohtineet yhdistyksestä
ja järjestöstä eroamista, koska hyödyt ovat
olleet niin vähäiset. Näiden puheiden myötä olen miettinyt tätä nelikymmenvuotista polkua, mitä on tehty ja mitä koko ajan
tehdään. Ilman ammattijärjestöä ja – yhdistystä olisimme täysin erilaisessa työtilanteessa. Kuka kuulisi opettajien ääntä muun

muassa poliittisessa päätöksessä resurssien jakamisessa? Millainen arkemme olisi, jos kukaan ei välittäisi työhyvinvoinnista tai työssäjaksamisesta? Millainen
tilanne arjessa opettajilla voisi olla, jos
meillä ei olisi näin kattavaa ja järjestelmällistä edunvalvontaa? En uskalla edes
ajatella.
Ammattijärjestöön kuuluminen kannattaa, vaikka kaikkea sitä työtä, jota tehdään koko ajan, ei voi mitata tässä ja nyt.
40 vuoden historia ja ajan hengessä oleminen, tulevaisuuteen luotaaminen, ovat
osa niistä asioista, joita edunvalvonta
tekee päivittäin, jotta opettajilla olisi rauha tehdä koulutustaan vastaavaa, hienoa
työtä. Monen asian eteen on tehty ja tehdään, uskokaa pois ja paljon! Ilman tätä
työtä työskentelymme opettajina olisi jotain aivan muuta.
Kiitän ja kumarran Rihvelin päätoimittajan, edunvalvontavaliokunnan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen työstäni HOAY:ssä. Tämä pääkirjoitukseni on,
ainakin toistaiseksi viimeinen, koska jatkan opettajien edunvalvontaa OAJ:n toimistossa erityisasiantuntijana.

Olette kaikki lukijat mielessäni
päivittäin!
Voimia ja jaksamista upeaan työhönne
opettajina ja rehtoreina,
Päivi Lyhykäinen
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p u h e e n j o h ta ja lta

Onnea
40-vuotias HOAY
ja kaikki sen jäsenet!

Päiväni murmelina.
Näin sellaisen
elokuvan kauan sitten.
Päähenkilö heräsi
samaan aamuun kerta
toisensa jälkeen.
Minulle tuli sellainen
olo kun valmistelin tätä
kirjoitusta.
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Olemme HOAY:ssä koonneet
kaikki Rihvelit vuosien varrelta kovien
kansien väliin. Akavatalon remonttievakkomuuton jäljiltä nuo kirjat piti kaivaa
poikkeuksellisen syvältä kellarivaraston
uumenista. Löytyivät kuitenkin, pölyyntyneet aarteet. Ajatukseni oli lukea lehtiä
vuosilta 1984, 1994 ja 2004 ja tehdä läpileikkausta edunvalvonnan vuosista tekstiotteiden avulla.
Vanhoja pääkirjoituksia ja artikkeleita lukiessa en kuitenkaan enää tiennyt
itkisinkö vai nauraisinko. Ette voi uskoa,
miten samoja asioita ja teemoja lehtemme
noilta vuosilta käsittelivät. Siis aivan samoja kuin juuri viime viikonloppuna hallitusseminaarissamme pähkäilimme.
Tänä edunvalvontasyksynä
tapetilla ovat mm.
•
maan hallituksen rakennepoliittinen
ohjelma ja kehysriihen vaikutukset
opetuksen rahoitukseen ja valmisteilla
olevien lakiuudistusten läpivientiin
•
Helsingin kaupungin taloustilanne ja
opetustoimeen kohdistuvat säästöpaineet
•
toisen asteen opetuksen maan kattava
palveluverkkotarkistelu
•
opetussuunnitelman perusteet
•
lukion tavoite- ja tuntijakouudistus
•
resurssien väheneminen kouluilla
•
työmäärän lisääntyminen ja
työssäjaksaminen
•
erityisopetuksen tilanne
•
oppilas- ja opiskelijahuollon
toteutuminen lakimuutosten jälkeen
Mikä ei kuulu joukkoon? Mistä ei tavalla tai toisella murehdittu jo vuonna 1984?
Tosin, vuonna 1984 oli se kuuluisa lakko,
jollaista ei nyt ole näköpiirissä.
Pitäisikö olla?

Hyvät jäsenet.
En voi luvata, että aiheet jatkossakaan
kovasti vaihtuvat. Sen kuitenkin
lupaan, että tulevaisuudessakin
HOAY:n toimijat ponnistelevat – kuten
meitä edeltäneet toimijat – kaikkensa
sen eteen, että jäseniemme etuja
valvotaan parhaan osaamisemme
mukaan. Väsymättä. Turhautumatta.
Voimia säästelemättä.

Antoisaa uutta lukuvuotta jokaiselle!
Voimia vähenevien resurssien kanssa
pärjäämiseen. Älkää jättäkö kollegaa
yksin, tehkää töitä yhdessä.
Nostetaan yhdessä malja opetusalan
edunvalvontatyölle ja teille, parhaat
jäsenemme. Olkaa yhteydessä!

Laura Nurminen
l au r a . n u r m i n e n @ e d u . h e l . f i
p u h e e n j o h ta j a

	HOAY
	OAJ P ä ä k au p u n k i s e u t u

HOAY
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OAJ ja HOAY
– pirteitä
nelikymppisiä
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Helsinki ja helsinkiläiset
ovat monella tapaa näyttäneet ja näyttävät suuntaa koko Suomelle. Näin on ollut
myös opettajajärjestötoiminnan osalta.
Opettajien järjestötyön varhaisimmat
juuret johtavat maamme itsenäisyyttä
edeltävään aikaan. Vanhimmaksi opettajien ammatilliseksi yhdistykseksi mainitaan Helsingin kansakoulu- ja naisopettajayhdistys – Helsingfors lärare- och
lärarinneförening, joka oli saanut senaatilta toimiluvan jo vuonna 1887.
1973. Sen perustajina olivat silloiset
kansakoulun- ja oppikoulunopettajien
järjestöt SOL ja OK sekä ruotsinkielisten
opettajien SFL. Jäseniä uudessa järjestössä oli vajaat 40 000. Kun OAJ oli perustettu, ryhdyttiin tekemään työtä yhteisen
päämäärän eli OAJ-läisen edunvalvonnan

eteen. OAJ:n jäsenmäärä onkin jatkanut
kasvuaan ja on nyt jo yli 120 000.
OAJ neuvottelee kaikki jäsenkuntaansa koskevat virka- ja työehtosopimukset.
OAJ:lla on keskeinen ja näkyvä rooli myös
koko kunta-alan neuvottelutoiminnassa. Virka- ja työehtosopimusneuvotteluja
käydään Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon nimissä. Palkka- ja työsuhde-edunvalvonnan lisäksi järjestömme on viime vuosina nostanut profiiliaan
erityisesti koulutuspoliittisena vaikuttajana ja aloitteellisena yhteiskunnallisena
keskustelijana.
Keskeinen osa jäsenistön edunvalvonnasta tehdään aina paikallisella tasolla. Helsingissä kaupungin suuruus ja
monimuotoisuus tuovat monenlaista lisävirettä ammattijärjestötoimintaan.

Helsinki on OAJ:n kannalta monella
tapaa Suomi pienoiskoossa. Keskeisten
tavoitteittemme on istuttava helsinkiläiseen toimintaympäristöön. Toisaalta Helsinki tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja
puitteita uusille kokeiluille ja ratkaisuille. Halutessaan Helsingin kaupungilla ja
lukuisilla Helsingissä toimivilla yksityisillä kouluilla on mahdollisuus uudistaa
niin sopimusedunvalvontaa kuin koulutuspolitiikkaakin. Kaupungin suuruus
tuo myös kankeutta ja byrokratiaa, ehkäpä tavallista enemmän politiikkaakin
kaupungin ratkaisujen valmisteluun. Toivoisikin, että hallinnollisten kiemuroitten
sijaan itse toiminnan kehittäminen olisi
kirkkaammin johtotähtenä.
Helsinkiläiset
järjestöaktiivit
ovat vuosien saatossa olleet aktiivisia

uudistamisen suhteen. On ollut hienoa
nähdä, että helsinkiläisten opettajien valitsemia edusnaisia ja -miehiä vahvasti
arvostetaan myös työnantajan puolelta.
Se kertoo sekä toimijoidemme vahvasta
osaamisesta että vastuullisuudesta.
HOAY:n jäsenet näkyvät monissa eri
rooleissa järjestömme eri toimielimissä.
Niin pitääkin olla. On tärkeää, että helsinkiläisten opettajien ja rehtoreitten ääni
kuuluu ratkaisuja tehtäessä. Ilman sitä
ei periaatteellisia merkittäviä suunnan
muutoksia ole mahdollista tehdä.
HOAY on erittäin tärkeä toimija
OAJ:n järjestökentässä. On tärkeää, että
sen toiminta säilyy vireänä ja vetovoimaisena myös jatkossa. Ei ole pienintäkään syytä epäillä, etteikö niin olisi
jatkossakin.

		

Olli Luukkainen

		P u h e e n j o h ta j a
		HOAY: n

jäsen
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Jooseppi
onnittelee
noin 40
-vuotiasta
peruskoulua

Viisikymmentäluvulla
suurten ikäluokkien täyttäessä koulutalot aamu- ja iltavuoroineen, alettiin nähdä, että koulutusastetta on nostettava.
Elettiin rinnakkaiskoulujärjestelmässä,
jossa osa kävi vain kansakoulun ja oppikoulu merkitsi lukukausimaksuja ja
oppikirjojen ja muun materiaalin omakustanteista hankkimista. Kuusikymmentäluvun vaihteessa vain 10 % ikäluokasta
saavutti ylioppilastutkinnon. Uudistusmieliset vetosivat mm. Ruotsin peruskoulu-uudistukseen haluttaessa muutoksia
maamme koulutusjärjestelmään. Koulutuksen saatavuus oli maan eri kolkilla hyvin epätasa-arvoista ja vain oppikoulu oli
väylä korkeakouluihin. Helsingissä oppikouluun meni liki 90 % ikäluokasta, kun
se Lapissa oli vain 10 %. Oppikouluväki
ja poliittinen oikeisto vastustivat peruskoulujärjestelmää: puhuttiin subventiosivistyksestä ja koulutussosialismista.
Väitettiin, että maallamme ei olisi varaa
kouluttaa yhtäläisesti koko ikäluokkaa.
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Lisäksi 1960 -luvun poliittisissa oloissa ja kansanrintamahallituksen aikana
(SDP, SKDL, Kesk ja TPSL) oikealla pelättiin yksityisten oppikoulujen kohtaloa.
Taistelu oli kovaa ja siihen liittyi huvittaviakin piirteitä kuten kirjan lukeminen
eduskunnan pöntöstä yömyöhällä tarkoituksella hidastaa lakialoitteen käsittelyä.
Vastustus vaimeni ja lopulta peruskoulua
vastusti vain 38, etupäässä Kokoomuksen
edustajaa.
Harva kumminkaan tietää, että
ensimmäinen yritys Ruotsin mallin mukaiseen peruskoululainsäädäntöön tehtiin jo 1940 -luvulla. Kansandemokraattien Yrjö Ruutu oli kouluhallituksen
pääjohtajaksi valittuna ajamassa Suomeen Ruotsin mallin tapaista peruskoulua. Kansakoulu ja oppikoulun keskikoulu
olisi yhdistetty 8- tai 9 -vuotiseksi peruskouluksi. Ehdotus oli samansisältöinen,
kuin minkä sosiaalidemokraatit ja liberaalit tahot olivat jo aikaisemmin esittäneet, mutta koska ehdotuksella oli selkeä

SKDL -yhteys, äänestettiin lakialoite
eduskunnassa kumoon syksyllä 1949.
Lisäksi asiaan vaikutti se, että suuri osa
oppikouluista oli yksityisiä ja lakialoitteen käytännön vaikutukset pelottivat
1940 -luvun poliittisesti epävarmoissa
oloissa. Ajatus jäi kuitenkin elämään ja
hallitus asetti 1963 peruskoulukomitean.
Monien vaiheiden jälkeen 1968 säädettiin
laki peruskouluista. Mallia otettiin etupäässä Ruotsista mutta koska muidenkin
maiden malleja oli keskusteluissa esillä,
on debateista jäänyt elämään joidenkin
puheissa väite, että malli olisi Itä-Saksan
koulujärjestelmästä.
Peruskoulu toteutui alkaen Lapin läänistä 1972 ja päätyen Etelä-Suomeen ja Helsinkiin 1977. Mitä etelämmäksi tultiin, sitä kiivaammaksi taisto
kävi ja hurjinta se oli Helsingissä, jossa
oli yli 50 yksityistä oppikoulua. Suomen
oppikouluista noin puolet oli yksityisiä,
loput valtion tai kunnan omistamia. Lakivalmistelun edetessä käytiin kamppailu myös kielipolitiikasta: opettaako peruskoululaiselle yksi vai kaksi pakollista
kieltä äidinkielen lisäksi. Rafael Paasion
hallituksen opetusministeri R.  H. Oittinen
toi eduskunnalle ehdotuksen, joka torjui
kahden kielen vaihtoehdon taloudellisin ja pedagogisin perustein! Johannes
Virolainen halusi peruskoulujärjestelmän toteutuvan syrjäseudun koulutusmahdollisuuksien paranemisen vuoksi
ja niinpä ministerityöryhmä, Virolainen
(Kesk) Teir (RKP) ja Tiekso (SKDL) esittivät
kompromissina, että kaikki opiskelisivat
kahta kieltä mutta mikäli ensimmäisessä
vieraassa kielessä menestyisi huonosti,
olisi mahdollisuus saada vapautus toisesta. RKP ei olisi tullut seuraavaan hallitukseen ilman kahta pakollista kieltä,
jotka olisivat ruotsi ja suomi. Myös Urho

Kekkonen oli presidentinvaali-kampanjassaan 1968 pakollisen ruotsin kannalla
ja sen puolesta puhuivat myös elinkeinoelämän vaikuttajat. Se siitä ”pakkoruotsin” synnystä!
Suurimmat erimielisyydet Helsingissä koskivat yksityisten oppikoulujen tulevaa asemaa. Koulujärjestelmä-lain
mukaan yksityiset koulut saivat itse valita, halusivatko ne luovuttautua varoineen
ja velkoineen sijaintikuntansa koululaitoksen osaksi vai ryhtyä ns. peruskoulua
korvaavaksi kouluksi ja yksityiseksi lukioksi. Tässäkin asiassa poliittinen jako
oli oikeisto – vasemmisto -linjalla. Vasemmisto olisi halunnut muuttaa yksityiset koulut kunnan kouluiksi. Oikealla se
koettiin sosialisoinniksi.
Kun maassamme siirryttiin uuteen koulujärjestelmään, päättivät Kansakoulunopettajien liitto ja Oppikoulun
opettajien liitto joulukuussa 1973 yhdistyä Opettajien Ammattijärjestöksi, joka
ryhtyi kannattamaan luovuttautumista
kunnalle. Oppikoulun opettajilla usko
koulujärjestelmäratkaisuun oli horjuvaa, saivathan kansakoulunopettajat sitä
paitsi voiton, he pääsivät opettamaan
koko ikäluokan oppilaita aina kuudenteen luokkaan saakka. Häviäjiksi kokivat
itsensä entisen keskikoulun opettajat,
koska entinen viisivuotias keskikoulu kutistui kolmivuotiseksi ja he joutuivat nyt
opettamaan koko ikäluokkaa. Oppikoulustatus oli nyt mennyttä ja oppilaiden
suoritustaso muuttui epätasaisemmaksi.
Peruskoulu sai samalla perintönä rinnakkaiskoulujärjestelmän ajan opetusvelvollisuudet. Helsinki siirtyi peruskoulujärjestelmään 1977–78 siten, että ala-asteen
viisi ensimmäistä luokkaa ja yläasteen
ensimmäinen luokka alkoivat noudattaa
POPSia eli peruskoulun OPSia ja vuosi
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kerrallaan siirryttiin eteenpäin. Alkuajan
systeemiin kuuluivat yläasteen tasokurssit kielessä ja matematiikassa: oli laaja, keski- ja suppea kurssi, jota viimeksi
mainittua jotkut kutsuivat lapiolinjaksi.
Tasokursseista luovuttiin 1980 -luvun
alussa, koska järjestelmä nosti tien pystyyn esim. lukiomahdollisuuden puuttuessa suppean oppimäärän suorittaneilta.
Samalla vuosikymmenellä koulun sanastoon tuli myös tuntikehysjärjestelmä, jolla pyrittiin jakamaan koulutuksen resursseja erikokoisten koulujen kesken siten,
että niitä voitaisiin kohdella tasapuolisemmin. Ruotsin lisäksi jotain siis lainattiin Norjastakin.
Koulutaisto kävi kuumana Helsingissä ja organisoitaessa koulutointa
käytiin demareiden ja kokoomuksen kesken kovaa vääntöä koulutoimenjohtajan
nimityksestä. Lopulta kokoomus lupasi
demareille kaupungin henkilöstöjohtajan ja apulaiskoulutoimenjohtajan paikat ja sotakirveet haudattiin. Koulu-uudistuksen alkuvaiheissa kouluhallitus
ja pääjohtaja Erkki Aho pyrkivät tiukasti
valvomaan, että peruskoulujen opetussuunnitelmaa noudatetaan pilkun tarkasti kaikissa kouluissa; muistanpa että
kahdesti on lääninhallituksen tarkastaja käynyt 1980 -luvulla koulussamme ja
tunnillani. Silloinpa piti olla päiväkirjan
kirjoitettu tunnin ja käsiteltyjen asioiden
tarkkuudella ja se arkistoitiin. Kerran
muistan ahkeroineeni toista tuntia kevätjuhlapäivänä, jotta saisin päiväkirjamerkinnät kuntoon.
Peruskoulun tulo merkitsi
opetussuunnitelman virkamiesvalmistelua keskushallinnossa. POPS eli peruskoulun opetussuunnitelma oli asiantuntija- ja hallintoväen virkatyönä
valmisteltu ja opettajille jäi vain sen
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noudattamisvastuu.
Kouluhallituksen
matemaattisten aineiden ylitarkastaja,
Y. Yrjönsuuren vakaa usko matematiikan opettamiseen joukko-opin avulla sai
monet isät ja äidit ihmettelyn valtaan.
Useimmille matemaattiset termit kuten
leikkaus ja unioni toivat mieleen sairaalan ja bensa-aseman. 1970 – 1980 -luvuilla satsattiin oppimateriaaliin ja muistini
mukaan helsinkiläisissä kouluissa oli
lähes jokaisessa oppiaineessa työkirjat. Ainakin viisi kustantajaa houkutteli
opettajia lukuvuoden mittaan tutustumaan uusiin oppikirjoihin ja tarjoilu pelasi. Helsingissä toteutettiin Benjamin
Bloomin Mastery Learning -projekti ja
uskottiin, että tietyin opetusjärjestelyin
lähes kaikki oppivat substanssin keskeiset asiat. Oppimateriaaleissa vilahteli
myös Itä-Saksan pedagoginen ajattelu ainakin äidinkielen osalta, kun joensuulainen opettajakouluttaja Jaakko Salminen
osallistui oppikirjailijana materiaalituotantoon. Jyväskyläläinen Kalevi Kaipio
sai julkisuutta toteuttamalla koulukotikasvatusta Anton Makarenko -henkisellä yhteisökasvatushankkeellaan. Oma
nyt jo huvittava lisänsä oli ns. Pirkkalan monisteet, eli suomalaisen, renvallilaisen historiakäsityksen vaihtaminen
neuvostoliittolaiseen totuuteen 1900
-luvun vaiheista. Monisteet olivat hyvin
suppeassa käytössä mutta herättivät sitäkin enemmän moraalista närkästystä. Opetussuunnitelmapendeli heilahti
1990 -luvulla toiseen laitaan ja opettajat ”saivat” tehdä opetussuunnitelmansa itse. Kasvatussosiologian professori
Risto Rinne totesikin, että väliportaan
hallinnon purkaminen (lääninhallitusten kouluosastot) vapautti virkamiehiä
visioimaan koulutuksen tulevaisuutta.
Kansainvälinen opetusalan yhteistyö ja

Suomen liittyminen EU :iin vaikutti samaan suuntaan: hankkeita on riittänyt ja
niiden suunnittelu ja toteutus on valunut
kouluihin!
Ensimmäistä opetussuunnitelmakierrosta pääsin miettimään 1980
-luvun lopulla, seuraavaa jo 1994. Atk
pukkasi kouluihin jo 1980 -luvun puolivälissä. Oli Logo -kielistä ohjelmointia
ja suurta innostusta. Herttoniemen alaasteella melkein kaikki oppilaat kuuluivat luokka-asteensa atk-kerhoon ja koulun nykyinen rehtori Ilkka Olkkonen oli
puuhamiehenä. Omaankin kouluuni Mac
-pöntöt ilmestyivät vanhempainyhdistyksen rahoittamana vuosikymmenen
lopussa. Varsinainen koulujen varustaminen ATK -laitteilla pääsi kunnolla
alkuun vasta 1990 luvulla opetustointa
johtaneen Lauri Turjan aikana ja nyt koneita on kouluissa n. 14 tuhatta. Opetustoimen oli ryhdyttävä hallinnoimaan
sairaala- ja harjaantumisopetusta ja sosiaalitoimesta oli siirtynyt sen ylläpitämiä lastenkotien kouluja opetustoimen
huomaan. Työelämään tutustuminen
TET -jaksoineen ehti käynnistyä peruskouluissa vielä ennen 1990 -lukua

Entinen

pääluottamusmies H-L
Hintsa totesi joskus, että koulun tehtävien
määrä on lisääntynyt ja pois on jäänyt vain
yksi tehtävä: opettajan ei enää tarvitse jakaa kunnan monoja vähävaraisille lapsille. Paljon muutoksia on peruskoulujärjestelmän mukana tullut ja lukiokin muuttui
kurssimuotoiseksi. Onneksi ei sentään
peruskoulu – sinnekin kurssimuotoisuutta ajoivat jotkut tahot. Kun nykyinen opetustoimenjohtaja oli yhteysopettajatilaisuudessa v. 2001, hän totesi puheeseen
työmäärän lisääntymisestä, että priorisoikaa! Sanonpa vaan, että niin kauan, kun
opetustehtävien lisäksi opettajalle kuuluvat lisäksi ”muut rehtorin määräämät
tehtävät” olisi priorisoinnin tapahduttava jossain muualla kuin opettajan päässä. Peruskoulujärjestelmä on osoittanut
vahvuutensa, samoin suomalainen opettajakoulutus. Mahdollisesti suppenevien
resurssien vuoksi olemme tienhaarassa:
kykenemmekö tulevaisuudessa huolehtimaan erityistä tukea tarvitsevista, olipa
kysymys kielellisistä, kulttuurillisista tai
käyttäytymiseen liittyvistä oppilaan vaikeuksista. Ellemme kykene, olemme opettajina ja oppilaamme vaikeuksien edessä.

Hyvää

l u k u v u ot ta

j a v o i m i a ko l l e g at ,
to i v o o

Jooseppi

-
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Helsinkiläisopettajien
jämpti
keulakuva
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Määrätietoisesti neuvotteluissa ja
ostoksilla
Määrätietoinen, työteliäs,
nopea, jämpti. Tällaisilla adjektiiveilla
opettajat kuvailivat kysyttäessä
minkälainen HOAY:n puheenjohtaja
Laura Nurminen on työssään. Laura
tuli HOAYn hallitukseen kymmenen
vuotta sitten ja noiden mainittujen
ominaisuuksien arvo huomattiin
pian. Kun avautui mahdollisuus
hakeutua luottamusmieheksi
tai asettua ehdolle HOAY:n
puheenjohtajaksi, Laura vastasi
haasteeseen ja tuli valituksi.

Laura tekee päätöksiä nopeasti ja se on
varmaan määrätietoisuuden ansiota.
Laura on miettinyt asiat valmiiksi, sanoi
pääluottamusmies Jaana Alaja Laurasta.
” Laura oppii tuntemaan organisaatiot ja
toimintaympäristöt salamavauhtia. Laura on kympin tyttö, eikä jää kakkoseksi.
Tavoitteet ovat korkealla ja hän saavuttaa
ne omalla työllään.” kuvaili Jaana Alaja
Lauraa. ”Samalla päämäärätietoisella ja
sujuvalla tavalla Laura etenee myös vaikkapa Hulluilla Päivillä. Tämä ei tarkoita,
etteikö Laura osaisi levätä ja rentoutua.
Hulluilla Päivilläkin kahvin paikka on
sitten, kun koko Stockmann on haravoitu
järjestelmällisesti läpi ylimmästä kerroksesta alkaen.”
Kiista- tai kilpailutilanteessa Laura
on sovittelevainen, eikä henkilöi kiistoja.
”Huomaan Lauran joskus pettyvän taktikoinnista tai kilpailussa käytetyistä keinoista” sanoi Jaana Alaja. ”Lauran nopeus
saa varmaan aikaan sen, että toisten hitaudessa näyttää olevan joskus sietämistä. Perusteeton valittaminen suorastaan
ärsyttää häntä, samoin kuin työnteon
huono jälki” Jaanan Alaja kuvailee. ” Määrätietoisuus ja halu edetä tavoitteiden
saavuttamisessa näkyy siinäkin, että hän
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osaa muuttaa menettelytapaansa nopeastikin. Jos kokeiltu työtapa ei tuota tulosta, Laura ei jää odottelemaan kärsivällisesti. Hän ei puuhastele jotakin tavoitteen
suuntaan vaan tekee nopean ratkaisun ja
muuttaa suunnitelmaa. Laura on tinkimätön varsinkin itselleen asetetuissa tavoitteissa – ja tavoitteet ovat korkealla”.
Vaikuttavaa työtä
Mikä Lauraa sitten ajaa, minkä hän ajattelee olevan työnsä tavoite? Jaana Alajan
käsityksen mukaan Laura haluaa päästä
vaikuttamaan asioihin. Hän uskoo opettajan työn tärkeyteen ja haluaa muuttaa
joitakin asioita yhteiskunnassa. Oppilaita pitää kasvattaa vastuullisiksi ja yritteliäisiksi. Meidän täytyy pitää huolta
yhdessä niistä, jotka eivät pärjää. ”Meillä
opettajilla on aihetta ammattiylpeyteen.
Vaikka opettaminen on jossakin mielessä
kutsumustyötä, rahasta voi puhua reilusti ja avoimesti. Työntekijä on palkkansa
ansainnut” tuntuu Laura ajattelevan Jaana Alajan mukaan.
Lauran
suurimpia
menestyksiä
työssä on Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen perustaminen yhteistyössä
pääkaupunkiseutulaisten
kollegoiden
kanssa. Tulevaisuus näyttää, onko toiminnan pääpaino pääkaupunkiseudun
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yhteistyöllä vai kunkin kaupungin omilla
yhdistyksillä. HOAY on sekin Laura Nurmisen puheenjohtajakaudella kehittynyt
ammatilliseksi, tavoitteellisesti ja saumattomasti toimivaksi, paikkansa tietäväksi yhteistyökumppaniksi työnantajalle tai muille tahoille. Onko kynnys tulla
mukaan toimintaan käynyt sitten jo liian
korkeaksi? Toivottavasti ei. Kehitys on
vain kulkenut niin, että moni on tullut
mukaan toimintaan, tarttunut haasteisiin, kehittänyt ammattitaitoaan - ja astunut suurempiin saappaisiin, sanoi Jaana Alaja.
Kuinka kukaan voi jaksaa tuollaisella työtahdilla? Täytyyhän jokaisella olla
työlleen vastapainoa. ”Vaikka Laura on
niin työteliäs, on turha luulla, ettei hän
vietä vapaa-aikaa. Lauran organisointikyky ja loistava ajankäyttötaito takaavat
hauskoja hetkiä ystävien kanssa, matkoilla, kuntosalilla ja sisustaessa” sanoi Jaana Alaja
Mitä toivottaisit Lauralle puheenjohtajana? Työniloa ja pilkettä silmään
jatkossakin, sanoo Jaana Alaja ja iskee
silmää.
Ystävä ylistää jämptiä kollegaa
Englannin lehtori Minna Salakari tutustui Laura Nurmiseen työssä Vartiokylän

ala-asteella. Minnasta ja Laurasta tuli
kollegat ja myöhemmin, Tyhjien tuolien järjestämän Kuuban matkan jälkeen
ystävät. Ystävyksiä yhdistää muun muassa huumorintaju, samanlaiset asiat
naurattavat.
Opettajana Laura on jämpti, pätevä
ja järjestelmällinen, kuvailee Minna Salakari Lauraa. Kollegana hän on reilu, aina
valmiina auttamaan ja vaikkapa jakamaan oppimateriaalia. Laura onkin vanha partiolainen. Hän ei valita koskaan,
eikä muutenkaan hätkähdä vähästä.
Laura on nopea työssään, kuvailee
Minna Salakari Lauraa. Ärsyttääkö toisten hitaus Lauraa? Ei varmaan suoranaisesti ärsytä, mutta kyllä hän joskus odottaa toisten työn valmistumista. Entä jos
joku jättää tehtävänsä kokonaan tekemättä? - Hyvänen aika, en tullut ajatelleeksi,
että sellainen olisi mahdollista! nauraa
Minna Salakari
Matkoja ja hämähäkkejä työn
vastapainoksi.
Kuuban matkalta täytyy kertoa kyllä yksi
juttu, Minna hymyilee. Laura kammoaa hämähäkkejä. Yhtenä iltana olimme
valmistautumassa lähtemään ulos, ehkä
illanviettoon salsaklubille. Laura nosteli vaatteita matkalaukusta ja kevyet
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kesätennarit olivat kenkäpussissa. Pussista kenkien lisäksi putosi lattialle
nyrkin kokoinen, karvainen hämähäkki.
Nuoret naiset loikkasivat sängyilleen
kirkuen. Mielessä kävi ajatus, että nyt
saadaan aihe naureskella herkkähipiäisille eurooppalaisille. Laura kuitenkin
soitti vastaanottoon ja apuun riensi mies
pikkuruisen paperin palan kanssa, jonka
avulla hän oli kuvitellut nostavansa hämähäkin ulos huoneesta. Kengällä hakaten vastaanottovirkailija listi lopulta hämähäkin. Oppaana matkalla ollut Folke
West kertoi jälkeenpäin, ettei hämähäkki
ollut hengenvaarallinen, vaikka pistosta
olisi kyllä kipeäksi tullutkin.
Ystävykset ovat matkustelleet monissa paikoissa Kuuban jälkeen. ”Viimeksi olimme New Yorkissa kuukauden
verran ja aiemmin Australiassa. Lauralla on ystäviä ulkomailla ja heidän luokseen hän matkustaa usein”, kertoo Minna Salakari. Laura lukee paljon, katselee
tv:stä Sinkkuelämää tai Vain elämää ja
viettää vapaapäiviä kaupungilla. Silloin
vain nautitaan kavereiden seurasta, käydään ostoksilla ja kahviloissa ja ihaillaan ihanaa Helsinkiä. Liikunta on vielä
yksi Lauran rentoutumiskeino ja työn
vastapaino.

Vaikeita valintoja ja tsemppiä
Opettamisen jättäminen taisi olla Lauralle vaikea juttu, arvelee Minna Salakari. ”Hän pohti asiaa pitkään, mutta sanoi
myöhemmin tehneensä oikean ratkaisun.
Luulisin, että oikeudenmukaisuuden halu
ajaa Lauraa ja hän todella suhtautuu intohimoisesti edunvalvontaan ja ammattiyhdistystyöhön” kertoo Minna. Hyvät
opettajan ominaisuudet sopivat myös
edunvalvontaan. Neuvotteluissa Lauran
viilipyttymäinen rauhallisuus ja järkevät,
perustellut linjaukset tuottavat hyvän tuloksen. ”Lauraa ei taida työssä harmittaa
juuri mikään muu, kuin että se tahtoo viedä niin paljon aikaa. Iltoja kuluu kokouksissa” arvelee Minna Salakari.
Mikä sinun mielestäsi on Lauran
paras saavutus työssä? - Laura ei kerro
yksityiskohtia työstään, Minna vastaa,
salassapito säilyy ihan ehdottomasti. Sivusta ole kuitenkin seuraillut ja arvelen,
että monien asioiden hoitaminen peräkkäin ja suhteellisen nopeasti on ollut Lauran paras saavutus työssä.
Ystävälleni Laura Nurmiselle toivotan tsemppiä jatkossakin. Toivon, että
hän saa kaiken haluamansa! huikkaa
Minna Salakari.
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Miten helsinkiläisten opettajien
asiat ovat?
Jaana Alaja työskenteli viime keväänä
OAJ:ssä. Miltä näyttää keskusjärjestöstä
käsin, miten helsinkiläisten opettajien asiat ovat? - Ainakaan meillä ei ole lomautuksia. Lakia ja sopimuksia noudatetaan
tarkasti. Niin ei ole välttämättä kaikkialla,
joka tilanteessa, kertoi Jaana Alaja.
Helsinkiläisten opettajien asiat tulevat kuulluiksi. Työnantajan kanssa meillä on säännölliset tapaamiset ja asioihin
pystytään vaikuttamaan. HOAY on varteenotettava toimija ja pääkaupunkiseudun yhteistyö toimii. Saamme äänemme
kuulumaan tiedotusvälineissä ja Rihveliäkin luetaan laajasti.
Minna Salakari katselee asiaa ruohonjuuritasolta, koululta. Hänenkin mielestään helsinkiläisten opettajien asiat
ovat suhteellisen hyvin. Isossa kaupungissa on aika paljon byrokratiaa ja se näkyy opettajan työssä.
Helsingin taloudellinen tilanne on
huolestuttava ja ensitiedot opetusalalla
tehtävistä säästöistä kuulostivat hurjilta. Avustajaresurssin väheneminen ja sijaisten palkkaamiskiellot huolestuttavat
todella.

18

Tiedän, että HOAY on neuvotellut ja
tehnyt voitavansa säästöjen kohdentamiseksi ja paljon hyvää on saatu aikaiseksi. Ymmärrän, että koulujen sulkeminen
kuohuttaa, mutta toisaalta ymmärrän
senkin, että on parempi säästää seinistä
kuin opetuksesta, Minna Salakari toteaa.
Opetusta ja kasvatusta ei saisi leimata
tuottamattomaksi työksi!
Työnantaja kiittää rakentavasta
yhteistyöstä
Opettajayhdistyksen puheenjohtajana ja
nyttemmin myös varapääluottamusmiehenä Laura Nurminen on osoittautunut
asialliseksi ja asiantuntevaksi opetustoimen ja opettajien edunvalvojaksi, toteaa
Rauno Jarnila.
” Vaikka meillä on joissakin yksityiskohdissa ollut erilaisia painotuksia, yhteistyö hänen kanssaan on sujunut rakentavasti. Viisautta ei ole pelkästään, mitä
asioita nostaa esiin, vaan myös, miten sen
tekee. Mielestäni Laura on ollut viisas
valinta opettajayhdistyksen johtotehtäviin." kiittelee opetustoimen johtaja Rauno Jarnila.

Kuka?
Laura Nurminen on helsinkiläinen,
kaksoiskelpoinen luokanopettaja
Puheenjohtaja,
Helsingin Opettajien Ammattiyhdistys ry
(HOAY) vuodesta 2007 alkaen
HOAY:n hallituksen jäsen vuodesta 2004
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ry.:n (JUKO)
varapääluottamusmies, toimiala yleissivistävät opettajat
1.8.2005 alkaen
Harrastaa kokoustamista, matkustamista, lukemista, rentoja
kaupunkipäiviä ystävien kanssa ihanassa Helsingissä

19

Arkistot
aukeavat
III

2005
HOAY vietti 30-vuotisjuhlaansa
Valkoisessa salissa kahteen

2006

kertaan: huhtikuussa oli
kutsuvierastilaisuus ja

Muutoksen tuulia oli ilmassa

syyskuussa kaikki jäsenet oli

niin valtakunnallisella kuin

kutsuttu juhlimaan.

paikallisellakin tasolla.
Kokonaiskoulupäivä-hanke,

Uudet opetussuunnitelmat valmistuivat
keväällä. Kouluverkko, tuntikehyksen
laskenta ja kolmas yt-tunti puhututtivat
syksyllä.

kouluverkko, yhtenäistyvät
peruskoulut, tuntikehys,
oppilaiden koulukuntoisuus
ja opettajien työolot
keskusteluttivat opettajia
laajalti.
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2007

TVA-kriteereitä (Työn vaativuuden
arviointi) työstettiin ja HOAY:n työryhmä
laati ehdotuksensa ensimmäistä
paikallista TVA-neuvottelukierrosta
varten. Loppuvuodesta saatiinkin
ensimmäinen TVA-erä jakoon.
Syyskuussa HOAY isännöi 15 suurimman
kaupungin ammattiyhdistysten
neuvottelupäiviä, jossa mm.
opetusministeri Sari Sarkomaa,
apulaiskaupunginjohtaja Tuula
Haatainen ja OAJ:N puheenjohtaja Erkki
Kangasniemi käyttivät puheenvuorot.
Rihveli sai uuden, raikkaan ilmeen.

2008

2009
Vuoden alussa HOAY sai uusia jäseniä,
kun osa Sipoota liitettiin Helsinkiin.
Keväällä rehtorin tai lähiesimiehen
kanssa käydyssä kehityskeskustelussa
arvioitiin henkilökohtainen työsuoritus,
TSA, jonka perusteella voitiin maksaa
lisää palkkaa.
Marraskuussa HOAY
järjesti historiallisen
yhteistyöseminaarin,

TVA-järjestelmän ja .-kriteeristön

jossa HOAY:n hallitus

kehittämistä jatkettiin

työskenteli kokonaisen päivän

edellisten neuvottelukierrosten

opetusviraston ylimmän

ja palautteen pohjalta.

johdon ja opetuslautakunnan

Kouluverkon muutosprosessit,

edustajien kanssa. Päivän

yhdistyvien koulujen tilanne

aikana visualisoitiin ideaalia

ja näiden seuraukset opettajien

helsinkiläistä koulua.

työllisyyteen puhututtivat.
Kevään Rihveli kertoi laajasti
monikulttuurisesta koulusta ja
syksyn Rihveli koulukiusaamisesta,
sen ehkäisystä ja vähentämisestä.
Samat aiheet olivat esillä myös
yhteysopettajapäivillä.
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2010
HOAY:n 35-vuotistaivalta muisteltiin
työn lomassa. OAJ:n Pääkaupunkiseudun
alueyhdistyksen valmistelut etenivät
huimaa vauhtia.
Kattojärjestössämme, OAJ:ssä, alkoi uusi
kausi, kun puheenjohtajan tehtäviin astui
Olli Luukkainen.
Kevään Rihvelissä kerrottiin
laajasti valmistavasta ja
samanaikaisopetuksesta.

2011
Akavatalossa pidettiin 6.4.
OAJ:n Pääkaupunkiseudun
perustamiskokous.
Syntynyt yhdistys kattaa
kaikki opettajaryhmät
varhaiskasvatuksesta

2012
Keväällä yhteysopettajien
koulutustilaisuuteen
yhdistettiin ensimmäistä kertaa
vaikuttamisseminaari, jolloin
yhteysopettajilla oli mahdollisuus
tavata helsinkiläisiä poliittisia päättäjiä
”pikadeittien” muodossa.
Valtioneuvosto antoi asetuksen
perusopetuksen tavoitteista
ja tuntijaosta, joilla on
vaikutuksensa jäsenistön
työhön.
Perusopetuslinjan rakenne muuttui, kun
aluepäällikkömalli otettiin käyttöön
syyslukukauden alussa. Myös kaupungin
lukioiden jakautumista kolmeen
kampukseen ennakoitiin keskusteluissa.

perusopetuksen kautta toiselle
asteelle ja korkeakoulu- ja
yliopisto-opetukseen asti.

2013

Yhdistykseen kuuluvat
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja
Vantaan alueella työskentelevät
lähes 16 000 opettajaa
työnantajasta riippumatta. Tässä
joukossa on voimaa!

Kevätkokous päätti yhdistyksen
sääntömuutoksista, jotka laadittiin OAJ:n
mallisääntöjen mukaan.
Lukuvuosi 2013-2014 oli järjestön
kannalta varsinainen vaalivuosi: HOAY:n
hallitus-, työsuojelu- ja valtuustovaalit
käytiin yhden kouluvuoden aikana.
Niin paljon tärkeää tiedotettavaa
edunvalvonnasta jäsenille oli, että
Rihveleitä julkaistiin kolme numeroa.
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2014
HOAY:n 40-vuotisjuhlia
vietettiin huhtikuussa G 18 –
juhlasalissa, jossa esiintyi mm.
hallituksen bändi Harvoin
tarjolla sekä yhdistyksen oma
kuoro.

Juhlamaljoja kilisteltiin myös
yhteysopettajaseminaarissa
sekä perinteissä Soft-bileissä
Korjaamolla.
Palveluverkon tarkistaminen, leikkaukset
opetustoimessa, sisäilmaongelmat sekä
uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain
vaikutukset puhuttivat jäsenistöä.
Akavatalon peruskorjaus alkoi. Myös
HOAY:n toimisto muutti väistötiloihin
korjauksen ajaksi.

ARKISTO
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HOAY:n
40-vuotisjuhlissa
”Rakkaus työhön on rakkautta elämään,
sen juhlaan ja arkeen”, kirjoitti Sylvi
Kekkonen mietelmäkokoelmassa Kiteitä. Opetus- ja edunvalvontatyö on ammattiyhdistyksen aktiiveille tärkeää ja
rakasta, mutta arjen piristykseksi tarvitsemme juhlia ja olemme tänä vuonna
saaneet viettää Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen juhliessa 40-vuotista
taivaltaan.
Juhlavuoden vietto alkoi maaliskuussa yhteysopettajaseminaarissa, jossa yllätysohjelmanumerona osallistujille tarjottiin HOAY-täytekakkua ja kuohuviiniä.
Yhdistyksen merkkipäivää juhlittiin kutsuvierastilaisuudessa 11.4.2014
G 18-juhlasalissa, jonne oli kutsuttu
yhdistyksen entisiä ja nykyisiä aktiiveja sekä yhteistyökumppaneita mm.
OAJ:stä, eri opettajayhdistyksistä sekä
opetusvirastosta.
Puheenjohtaja Laura Nurmisen tervetulotoivotuksen jälkeen esiintyi viime
syksynä perustettu Helsingin opettajakuoro. Juhlapuheen piti yhdistyksen
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entinen puheenjohtaja, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos. Kuvakavalkadissa
nähtiin tuttuja ja jo tuntemattomia ayaktiiveja ja jäseniä. Syksyn 2013 yhteysopettajapäivillä debytoi hallituksen bändi Harvoin tarjoilla. Toisella keikallaan
40-vuotisjulissa bändi tanssitti juhlaväkeä pikkutunneille asti.
Yhteysopettajapäiville ja kutsuvierasjuhlaan on mahdollisuus kutsua rajallinen määrä osallistujia. Sen sijaan
Soft-bileet on avoin juhla kaikille yhdistyksen jäsenille. Soft-bileitä vietettiin
koulujen päättäjäispäivä kulttuurikeskus
Korjaamolla. Happy hourin aikana saapuneet vieraat skoolasivat yhdistykselle ja
kesälle.
Kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kevään juhliin. Toivomme
kuitenkin näkevämme jäseniä HOAY:n
järjestämissä ja sponsoroimissa jäsentapahtumissa sekä koulutuksissa ja kokouksissa niin tänä vuonna kuin tulevinakin vuosina.
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Vuonna

1974
Watergate

Öljykriisi

Waterloo

Hurriganes
Kekkonen

Neuvostoliitto

Katso, millaiseen
maailmaan
HOAY syksyllä
1974 syntyi!
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Tammikuu
Edellisvuonna öljyn tuotannon
leikkauksista alkanut öljykriisi vaikutti
edelleen suomalaisten arkeen. Voimassa oli
energiansäästöön tähtääviä määräyksiä,
joiden rikkomisesta olisi seurannut jopa
sakkoja. Muun muassa yksityisten uimaaltaiden veden lämmittäminen oli kielletty
ja asuin- ja toimistotilojen lämpötila sai olla
korkeintaan 20 astetta. Tammikuussa 1974
Suomen hallitus korotti polttonesteiden
hintoja ja bensiini kallistui 25 prosenttia.

Helmikuu
Kirjailija Alexandr Solženitsyn
karkoitettiin Neuvostoliitosta.
Solženitsyn neuvostojärjestelmän
epäinhimillisiä puolia paljastanut
teos Vankileirien saaristo oli
ilmestynyt edellisenä syksynä.
Solženitsylle oli myönnetty Nobelin
kirjallisuudenpalkinto jo vuonna
1970, mutta hän pääsi noutamaan
sen vasta karkoituksensa jälkeen
joulukuussa 1974.

Maaliskuu
Presidentti Urho Kaleva Kekkonen
aloitti poikkeuslailla pidennetyn
kautensa tasavallan presidenttinä.
Alun perin vuonna 1974 oli ollut
tarkoitus järjestää presidentinvaalit,
mutta Kekkosen tympäännyttyä
vaaleihin ”turhina” ja myös Suomen
suhteiden vaalimiseksi erääseen
isoon naapurivaltioon eduskunta
oli tammikuussa 1973 säätänyt
poikkeuslain, jolla Kekkosen vuonna
1968 alkanutta kautta jatkettiin
vuoteen 1978.

Huhtikuu
Ruotsalainen ABBA-yhtye voitti
Euroviisut kappaleellaan Waterloo.
Ruotsalainen lehdistö ei ollut innoissaan;
sitä kismitti voittoisan kappaleen
otsikko, joka ikävästi toi mieleen liki
60 000 kaatunutta aiheuttaneen taistelun.
ABBA nousi voittonsa myötä maailman
maineeseen ja on nykyään museotavaraa,
kuten HOAY:n yhteysopettajat ovat
voineet tänä vuonna koulutusristeilyn
oheisohjelman aikana todeta.
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Toukokuu
Moni suomalainen matkailija
jäi lomakohteeseensa jumiin,
kun legendaarinen suomalainen
matkatoimisto Keihäsmatkat teki
konkurssin, ja Suomen hallitus
kuitenkin haetutti kovaonniset turistit
lentokoneilla takaisin kotiin.

Kesäkuu
Yhdysvaltain presidentti
Richard Nixon vieraili
Neuvostoliitossa.

Heinäkuu
Suomessa tulivat
voimaan tiekohtaiset
nopeusrajoitukset.

Elokuu
Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon
erosi tehtävästään demokraattien
kampanjatoimistonaan käyttämään Watergatehotelliin kohdistuneen salakuuntelun
paljastuttua, ja kielenkäyttöön ilmiintyi
uusi, skandaalia merkitsevä suffiksi -gate.
Suomessakin pääministeri on joutunut
eroamaan Irakgaten (2003) takia, ja toimittajan
pääsyn epääminen suositun artistin
levynjulkistuskeikalle synnytti Cheekgaten
(2013). Parhaillaan on käynnissä Pesuainegate
(2014), joka liittyy siihen, saako pesuaineita
myydä asiakkaan omiin täyttöpulloihin vai ei.
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Syyskuu
Bangladesh, Grenada ja
Guinea-Bissau hyväksyttiin
YK:n jäseniksi.

Lokakuu
Neuvostoliiton
presidentti valtiovieraili
Suomessa. Ohjelmassa
oli muun muassa SuomiNeuvostoliitto Seuran
30-vuotisjuhlallisuuksiin
osallistuminen

HOAY

Marraskuu
HOAY perustettiin
kauppakorkeakoulun
juhlasalissa 28.11.1974.

Joulukuu
Hurriganesin
pseudoenglanniksi
esittämä kappale Get On
voitti eurooppalaisten
yleisradioyhtiöiden
järjestämän äänestyksen,
European Pop Juryn.

Teksti

Eevu Kivimäki-Sandgren
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Miikka
Paajanen
38-vuotias
itähelsinkiläinen luokanopettaja
ja satunnainen kuvittaja.
On luovimmillaan kuulaina
kesäiltoina merenrantahuvilansa
patiolla kuunnellessaan Chopinia
sekä Eddie Meduzan tuotantoa,
leikattua konjakkia siemaillen.
Saa parhaat piirrosideansa
opettajainkokouksissa,
mutta valtaosa niistä on
julkaisukelvottomia.
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Eila Tanner

Olen Eila Tanner ja toimin matemaattisten aineiden lehtorina Pakilan yläasteen
koulussa. Työtoverini, joka tiesi ristikkoharrastuksestani, kysyi halukkuuttani laatia Rihveliin ristikko. Suostuin
ilomielin, koska olin jo ”rasittanut”
laadinnoillani isoa joukkoa sukulaisia
ja ystäviä. Muistan itse ratkoneeni ristikoita vuosikausia, ja ensimmäiset omat
laadinnat lienevät ajalta, jolloin ”toimitimme” kavereiden kanssa omaa lehteä.
Ristikoitani ei ole julkaistu muualla,
vaikka olen niitä joihinkin julkaisuihin
tarjonnutkin.
Mielestäni parhaat ratkottavat
ristikot ovat visaisia – ei ”läpikirjoitettavia”. En itse ratko ristikoita, jotka ovat
kirjoitusasultaan suttuisia tai kuvista ei
saa selvää. Ristikko tulisi voida ratkoa
ilman kalenteria tai karttakirjaa.
Muita harrastuksiani ovat kävely,
pyöräily, mökkeily, leipominen ja lukeminen. Ristikkoharrastus syö valitettavasti
aikaa erityisesti lukuharrastukselta.
Hyvän ristikon ratkontaan uppoutuu
huomaamattaan tuntikausiksi. Lisäksi
käyn paljon teattereissa, näyttelyissä ja
konserteissa.
Kuva/sanaristikkoharrastajia lienee
todella paljon. Uusia ristikkojulkaisuja
ilmestyy koko ajan lisää. Ei hassumpi
harrastus!
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Terhi Hautamäki

HOAY:n
toimistossa

Virve Björklund
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Terhi Hautamäki
52 v., avoliitossa asuva, 15 v. pojan äiti.
Pyöräilen töihin Vantaan Varistosta. Harrastelen puutarhanhoitoa, käsitöitä ja
ristisanatehtäviä.
Olen täydellinen ”pilkunviilaaja” kirjanpitäjä, jota sieppaa suunnattomasti,
jos joku on siirtänyt työpöydälläni millinkin jotain tavaraa, jonka paikka on tarkoin harkittu.
Vastaan siis kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Hoitelen kyllä myös jäsenasioita, joten niissä asioissa voi soitella
myös minulle. Samoin Virve näppäränä
ihmisenä osaa kyllä vilkaista esim. palkkamapista onko jokin palkkio maksettu vai ei. 14 vuodessa, jotka olen yhdistyksessä työssä ollut, tietotekniikka on

muuttanut toimenkuvaa huomattavasti.
Tapahtumiin ilmoittautuminen hoituu
järjestelmän kautta entisen sähköpostiviestittelyn ja siitä johtuneen maksuliikenteen seuraamisoperaation sijaan.
Paperipostia ei enää lähetetä vaan lähes
kaikki hoidetaan sähköpostilla. Tämä on
mahdollistanut sen, että voimme Virven
kanssa keskittyä olennaiseen eli teihin
jäseniin.
Viihdyn työssäni, koskaan ei ole ollut kahta täysin samanlaista päivää. Saan
olla tekemisissä mukavien ihmisten kanssa niin puhelimitse kuin täällä työpaikallakin. Parhaimpia asioita kuitenkin on
päiväkahviseura, fiksu ja huumorintajuinen työparini Virve. Me pelaamme hyvin
yhteen, joskus jopa puoli kahteen.

Virve Björklund
Hoayn toimistossa päävastuualueenani
ovat jäsenasiat, mutta tartun kyllä hommaan jos toiseenkin tarpeen mukaan.
Moni asia hoituu yhdessä Terhin kanssa
ilman työnjakoa sinun ja minun hommiin,
joten jäsenet voivat olla yhteydessä kumpaan vaan.
Koulutukseltani olen liiketalouden
tradenomi ja työhistoriaan kuuluu toimimista niin vakuutus-, rahoitus-, kuin
liike-elämän palveluksessa. Hoay:hyn
siirryin kesällä 2007 ammattikorkeakoulumaailmasta, jossa toimin mm. Laurea
ammattikorkeakoulun opinto- ja hakusihteerinä. Koulumaailma oli siis tuttu
minulle entuudestaan, ammattiyhdistystoiminta sen sijaan vain oman jäsenyyteni kautta. Siksi onkin ollut näinä Hoay:n
vuosina mielenkiintoista nähdä miten

jäsenien edunvalvontaa ja asioita ammattiyhdistyksessä hoidetaan.
Jäsenrekisterimme on yhtä kuin
OAJ:n valtakunnallinen jäsenrekisteri
Lyyti, mitään erillistä omaa rekisteriä
emme käytä. Koska OAJ:n jäsenrekisteri on usein todella kiireinen, toivonkin,
että HOAY:n jäsenet ottavat yhteyttä suoraan meihin, minuun tai Terhiin neuvoa
kaivatessaan.
Viime vuosina kehitetyt OAJ:n sähköiset palvelut ovat muuttaneet työnkuvaani ja helpottaneet jäsenistöä pitämään
itse jäsenasioitaan (esim. osoitemuutokset, yhdistyksen vaihdot, työnantajavaihdokset) ajan tasalla, mutta edelleen toimistosihteeriä tarvitaan etenkin
neuvomaan ja auttamaan niin jäsenyyden hakemisessa tai sen päättämisessä
kuin jäsenmaksuasioissa. Kiitettävästi
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toimiston sähköposti laulaa ja puhelin
soi – varsinkin alkusyksystä kiireeksi
asti, mutta juuri sitä varten me täällä toimistossa olemme. Auttamassa ja neuvomassa Hoayn jäseniä heitä ja yhdistystä
koskevissa asioissa mahdollisimman nopeasti ja sillä tiedolla jota meillä on.
Jäsenrekisterin
lisäksi
työhöni
kuuluu Hoay:n netti- ja jäsensivujen ja
ilmoittautumisjärjestelmän
päivittämistä. Yhdessä Terhin kanssa hoidamme
myös jäsenistölle tarjottavien liikunta- ja
kulttuuritarjontaan liittyviä töitä sekä
Hoay:n eri työryhmien kokousjärjestelyjä.
Joissakin näissä tapahtumissa on ilo tavata myös HOAY:n jäsenistöä.
Työ Hoay:n toimistossa on mukavan
monipuolista, eikä täysin samanlaista

päivää ole juuri koskaan. Vaihtelevuus,
jäsenistön yhteydenotot niin ongelmissa
kuin iloisissakin tapahtumissa on tämän
työn ja työpaikan suola. Hurttia huumoria viljelemme päivittäin. Siinä missä
Terhi tunnetaan upeista korkkareistaan,
minun intohimoni on matkustelu. Kun
Terhi pähkäilee aamuisin, mitkä kengistä
laittaisi jalkaansa, minä mietin, että mihin sitä seuraavaksi matkansa suuntaisi.
Aikuistuneiden lasten äitinä työelämän ulkopuolella aikaa jää myös itselle.
Vapaa-aika ja lomat kuluvatkin usein ulkoilun merkeissä; pyöräilyä, retkeilyä,
pitkänmatkan kävelyä niin kotimaassa
kuin ulkomailla. Reppu ja reissu – ne ovat
kuuluneet ja kuuluvat vääjäämättömästi
elämääni.

Virve
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Terhi

HOAY

Opettaja Olivia Lehto:
Ihan ensiksi opettaisin kuinka korvia heilutetaan
ja miten voi tuosta vaan puhjeta laulamaan.
Opettaisin päiväunien ihanuutta
ja kieltä outoa, ihan uutta.
Kirjastoon veisin oppilaani ainakin viideksi yöksi
ja kaikenlaisen laskemisen tekisin kiinnostavaksi työksi.
Pyöräretkiä tehtäisiin ja kokeiltaisiin uimista,
opettaisin tietysti myös asioiden puimista.
Nauramista harjoiteltaisiin aina maanantaina
niin ei tylsyys koskaan enää meitä paina.
Haaveilulle jättäisin aika paljon tilaa
ja huolta siitä pitäisin, ettei kiire miettimistä pilaa.
Jos olisin joskus surkeana, ei nolottaisi itkeä,
tahtoisin opettaa olemaan aito sekä sitkeä.

Eppu Nuotio, Hyttysenkesyttäjä ja muita haaveammatteja. Tammi, 2006.
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Opettaminen saa aikaan paljon,

HOAY
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mutta kannustaminen
saa aikaan kaiken.
Goethe
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Kallion kumpurata
aurinko hautoikos?
Lapsen silmiä sata
sulatti naamios.
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Kalliota vasten
aallot on läikkyneet.
Sielut tuhanten lasten
on sua huuhdelleet.
Miss’ oli opettajat?
Miss’ oli oppilaat?
Vaikea sanoa. Rajat
joskus on mutkikkaat.
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Lasten oppilas
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Tiedät: sielusi talon
raivasit puhtaammaks,
tuhanten silmien valon
vastaanottajaks.
Aaro Hellakoski
Uusi runo 1943
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