
 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

   Heippa kaikki kainuulaiset opettajat! Syksy on lähtenyt 
itse kullakin varmaan reippaasti käyntiin. OAJ Kainuun hal-
litus aloitti oman toimintansa jo elokuun alussa, ennen 
varsinaisen syyslukukauden alkua. Tämä on näkynyt siinä, 
että olemme ehtineet pohtia ja tehdä paljon asioita heti 
tähän syksyn alkuun. Haluan nostaa muutamia ajankohtai-
sia asioita teillekin mietittäväksi: 
   VAALIT: Ensi kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Nyt olisi 
aika saada päättäjät ymmärtämään, että koulutuksesta 
säästäminen ei voi jatkua ikuisesti. Kannustamme kaikkia 
opettajia lähtemään myös itse ehdolle vaaleihin. Muistakaa 
äänestää koulutusmyönteisiä ehdokkaita keväällä. 
   KOULURAKENNUKSET: Meillä on Kainuussa edelleen 
liikaa huonokuntoisia rakennuksia. Kuntien vastuulla on, 
että kaikilla oppilaitoksissa työskentelevillä, niin oppilailla 
kuin opettajilla ja muulla henkilökunnalla, on turvalliset ja 
ajanmukaiset työskentelytilat. Oikeaan suuntaan on menty, 
kun on tehty uusien koulujen rakentamispäätöksiä. Niistä 
on ollut paljon iloa. Kuhmon Tuupalan puukoulun arkkiteh-
tuurin Finlandia-ehdokkuus on hieno asia! 
   TYÖHYVINVOINTI Suuret linjat, kuten lait, opetussuunni-
telmat ja reformit muuttuvat koko ajan. Jokainen meistä 
tietää, että oman työn sisällä tulee lisäksi jatkuvasti uutta 
omaksuttavaa. On omalla vastuulla huolehtia, että oma 
työmäärä pysyy kohtuullisena. Työhyvinvoinnista  pitävät  
huolta työnantajat ja työntekijät yhdessä ja sen ylläpitä-
miseksi tulee käydä jatkuvaa keskustelua. Ongelmatilan-
teissa   
      

voit kääntyä luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön 
puoleen.    
   KOULUTUKSET OAJ Kainuu pyrkii tarjoamaan jäsenilleen 
monenlaisia koulutuksia. Tämä syksy on lähtenyt tässäkin 
mielessä reippaasti liikkeelle. Tänä syksynä on kaikille 
avointa  OAJ:n      koulutusta mm.   Kainutlaatuinen veso     
-tapahtumassa lokakuun alussa. Samana päivänä, 6.10. 
juhlistamme myös Maailman opettajien päivää Olavi Virta -
elokuvan ja cocktailkutsujen merkeissä! Seuraa ilmoittelua 
koulutuksista ja tule rohkeasti mukaan! 
   Löydät OAJ Kainuun ja mm. hallituksen yhteystiedot tästä 
tiedotteesta ja osoitteesta www.oajkainuu.fi. OAJ Kainuu 
on myös Facebookissa. Käyhän tykkäämässä meistä ja saat 
tiedot tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista myös 
sitä kautta.   
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Syysterveisin, 

Teija Jääskeläinen 
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Vas: Meeri Mustonen, Kaisu Soukkala-Hekkala, 

Heikki Kallunki, Erika Mankinen, Ismo Karppinen, 

Marika Pylkkänen, Anita Räsänen, Heikki Nilkku, 

Maarit Oikarinen, Minna-Liisa Haverinen, Helena 

Kahl, Teija Jääskeläinen, Outi Piirainen, Eija Pekko-

nen ja Teuvo Heikura. Kuvasta puuttuvat Irene Hä-

mäläinen-Kölhi, Minna Kivivuori, Elisa Haataja ja 

Juha Salo. 

 

 



ALUEASIAMIEHEN KATSAUS 

   Tiivistän alueasiamiehen katsaukseen lähinnä ajankohtai-
sia sopimus- ja lakiasioita. Lisätietoja antavat työpaikkasi 
luottamusmiehet. Koettakaahan kestää. 
  Karvin arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
(Karvi) toteuttaa syyskuussa 2018 A-englannin oppimistu-
losten arvioinnin perusopetuksen 7. vuosiluokalla. Siltä 
osin kuin arviointiin kuuluvat taustakysely, harjoitustehtä-
vät, kielitaitoa mittaavat tehtävät, itsearviointi ja oppilas-
palaute aiheuttavat opettajalle lisätyötä, ylimääräinen työ 
pitää korvata joko työaikana tai rahana. Vaikka kyseinen 
arviointi ei kuulu opettajan tavanomaisiin virkatehtäviin, 
on se kuitenkin opettajan työtä eikä siitä voi kieltäytyä. 
   Tammikuun kertaerä. Kunnan/kuntayhtymän työntekijäl-
le ja viranhaltijalle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeis-
tään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut vähintään sunnun-
taihin 18.11.2018, maksetaan tammikuun 2019 palkan-
maksun yhteydessä erillinen 9,2 prosentin suuruinen ker-
taerä. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla 
ei ole kyseisenä ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Pal-
kallinen päivä on esimerkiksi vuosiloma tai palkallinen vir-
ka-/työvapaa. 
   Minimissään erän maksamisen edellytykset täyttää sa-
tunnainen ulkopaikkakuntalainen työhön ajalle 3.9.–
18.11.2018 palkattu sijainen. 20 vuotta kunnassa tunnolli-
sesti työuraa tehnyt syksyn vuorotteluvapaalla oleva vuo-
rotteluvapailija puolestaan jää ilman kertaerää. Halutes-
saan työnantaja voi palkata esimerkiksi palkattomalla per-
hevapaalla tai vuorotteluvapaalla olevan työntekijänsä ko. 
ajanjaksona yhdeksi päiväksi töihin ja samalla varmistaa 
myös hänelle kertaerän maksaminen. Kyse on kunnan har-
joittamasta henkilöstöpolitiikasta. 
   KVTES:n epäpätevyysalennus ja palkkasaatavan vanhen-
tuminen. Vuodesta 2012 alkaen ei ole ollut perustetta 
käyttää koulutuksen puuttumisesta johtuvaa automaattista 
epäpätevyysalennusta. Työsopimuslain mukaan työnteki-
jän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua 
erääntymispäivästä. Työsuhteen päätyttyä saatava raukeaa 
kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. 
Viranhaltijan palkkasaatava vanhenee kolmen vuoden ku-
luessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomai-
nen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annet-
tava. Mikäli sinulle on tehty automaattinen epäpäte-
vyysalennus, varmista palkkasaatavan vanhenemisen kat-
kaiseminen olemalla yhteydessä työnantajaasi. 
   Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevien 
opettajien palkat perustuvat OVTES:n palkkamääräyksiin 
eikä opettajiin sovelleta KVTES:n palkkamääräyksiä.    Ope-
tusalan tehtävään edellytetään opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusasetuksen mukaista tutkintoa ja palkat ovat si-
doksissa tähän kelpoisuusasetukseen. OVTES:n epäpäte-
vyysalennusta sovelletaan ammatillisen koulutuksen sekä 
taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajiin, 
joilta puuttuu kelpoisuusasetuksen mukainen tutkinto tai 
tutkinnon osa. Sen sijaan yleissivistävien oppilaitosten 
opettajiin ei sovelleta epäpätevyysalennusta vaan palkat 
määräytyvät suoraan opettajien tutkintotasosta. 
   Tammikuun järjestelyerät. Tammikuun alusta 2019 lu-
kien kunnissa ja kuntayhtymissä on opetusalalla käytettävä 
paikallisesti järjestelyerä, jonka suuruus on 0,9 % opetus-
henkilöstön palkkasummasta. KVTES:n paikallisen järjeste-
lyerän suuruus on 1,2 % palkkasummasta. Erän kohdenta-
minen neuvotellaan paikallisesti. Erää voidaan käyttää mm. 
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittämiseen 
ja paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. 
   Järjestölliset toimet. OAJ on ryhtynyt valmistelemaan 
järjestöllisiä toimia työntekijöiden irtisanomissuojan hei-
kentämistä vastaan. 29.8. päättyneen budjettiriihen yhtey-
dessä ilmeni, ettei hallitus ole luopumassa heikennysesi-
tyksestään. 

   Toivotan voimia ja jaksamista alkaneelle työvuodel-
le! Toivotus koskee erityisesti Kainuun ammattiopiston 
opetushenkilökuntaa, joka siirtyy vuosityöaikaan ensi vuo-
den alusta. Olemme uuden edessä ja opettelu vaatii väis-
tämättä oman aikansa. MUISTAKAA PITÄYTYÄ RESURSOI-
DUSSA TYÖAJASSA. Tsemppiä! 

  
     
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Heikki Kallunki, alueasiamies 

 



KUULUMISIA PAIKALLISYHDISTYKSISTÄ  

  

 

 

 

 

 
   Kuhmolainen puukoulu 
   28.2.2018 Kuhmossa vihittiin käyttöön uusi CLT-levystä 
rakennettu Tuupalan puukoulukeskus. Keskus tarjoaa mo-
dernin, viihtyisän ja ennen kaikkea terveellisen oppimis-
ympäristön yli 400 esioppilaalle ja alakoululaiselle. Näin yli 
vuosikymmenen kestäneet sisäilmaongelmat entisen Kon-
tion alakoulun oppilaitten ja henkilökunnan keskuudessa 
jäivät enää ikäväksi muistoksi historiaan. 
   Koulun rakentaminen oli kuhmolainen voimannäyte. CLT- 
levyjen puu, jota tarvittiin kouluun n. 100 rekkakuormaa, 
on kaadettu lähialueen metsistä. CLT -levyt toimitettiin 
koululle kuhmolaiselta Crosslam- tehtaalta. Koulu myös 
lämmitetään paikallisella Kuhmon Lämpö OY:n bioenergial-
la. 
   Uuden koulun rakentamisen kustannusarvio on ollut noin 
11.9 miljoonaa euroa. Se on taloudellisesti suuri satsaus 
pienen kunnan tulo- ja menoarviossa terveelliseen ja tur-
valliseen kouluympäristöön. Jo nyt voi sanoa, että koulu on 
hintansa väärti. Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi henkilös-
tön keskuudessa on parantunut merkittävästi. Oppilaitten 
kokemukset koulusta ovat erittäin positiivisia ja kaikkien 
mielestä koulussa on parempi hengittää. Lisäksi koulun 
muunneltavat tilat saavat kiitosta kaikilta käyttäjiltä.  
   Syyslukukauden 2018–2019 aluksi uuden koulukeskuksen 
pihalle saatiin lähiliikunta-alue, jossa on uudet välineet 
oppilaitten välituntirientoja varten: keinuja, kiipeilytelinei-
tä, volttikone, pelikenttiä ja skuuttirata. Näin koulu saatiin 
lopullisesti valmiiksi ja koulun arki on lähtenyt rullaamaan.  
Jotta koulu säilyisi edelleen terveenä ja turvallisena, on 
koulun huoltoon ja ylläpitoon panostettu. Koulun raken-
teissa on mm. antureita, joista voidaan tutkia rakennuksen 
kosteuskäyttäytymistä ja ylimmässä kerroksessa olevia 
ilmanvaihtokoneita seurataan tietokoneella. 
   Tuupalan puukoulukeskuksen rakentamispäätös oli kuh-
molaisille kuntapäättäjille helppo. Kuhmossa halutaan pa-
nostaa lapsiin ja nuoriin ja heidän koulutukseen. Siitä kiitos 
päätöksentekijöille. Suuri   kiitos myös   hankevastaavalle       

rakennusmestari Markku Pääkköselle, joka kuhmolaisläh-
töisenä ammattimiehenä osasi ottaa paikalliset tarpeet 
huomioon. Lisäksi kiitos perusopetuksen esimiehelle, reh-
tori Seppo Vilénille, joka on tehnyt valtavan työn kaikissa 
rakennusprosessin vaiheissa. 
                                          OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys ry. 
 
   Kuulumisia Suomussalmelta 
   Syyslukuvuoden alussa 2018 jäsenmäärämme on 92. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Heikki Nilkku ja vara-
puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Arja Pänkäläinen. 
Akavalainen työsuojeluvaltuutettu on Päivi Tolonen. Pää-
luottamusmiehenä on Ulla Sivonen. Varapääluottamus-
miehenä Helena Verälä. 
   Yhdistys järjestää aika ajoin virkistystoimintaa jäsenistöl-
le. Esimerkiksi 22.9. retkeilemme Laidunkauden päättäjäis-
ten merkeissä Hossassa ja Julmalla Ölkyllä.  
   Koulutyöt on aloitettu upouusissa konteissa. Kontit sijait-
sevat keskellä Suomussalmen kunnan kuntakeskusta, enti-
sellä Ämmänsaaren ala-asteen pihalla. Oppilaita on yh-
teensä noin 230 (1.-6.lk) ja esikoululaisia on 38. Esikoulu-
laisten tilat sijaitsevat Pitämällä kahdessa eri tilassa. Toinen 
ryhmä on Taivalkehdon päiväkodin yhteydessä ja toinen on 
Hakakadun kerrostalon tiloissa.  
   Koulullamme työskentelee 22 opettajaa ja yhdeksän kou-
lunkäynninohjaajaa.  
   Kuntaan on perustettu työryhmä, joka suunnittelee uutta 
koulua Ruukinkankaalle. Arvioitu uuden koulun valmistu-
misaika on vuonna 2022. 
   Uutta koulua odotellessa koulua käydään konttikoulussa. 
 
                             OAJ:n Suomussalmen paikallisyhdistys ry. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 



   Kuulumisia Paltamosta 
   Paltamon paikallisyhdistyksessä jäseniä on 49. Yhdistys 
on edunvalvonnan lisäksi järjestänyt jäsenilleen virkistys-
toimintaa mm. yhteisiä teatteri- ja konserttimatkoja.  
   Paltamossakin koulua käydään osittain konttikoulussa, 
sillä Korpitien koulun sisäilmaongelmaisen osan tilalle ol-
laan suunnittelemassa uutta koulurakennusta. Rakennus-
töiden on tarkoitus käynnistyä noin vuoden kuluttua, kun 
suunnitelmat on saatu valmiiksi. 
   Yhdistyksen puheenjohtajan Teuvo Heikuran siirtyessä 
Korpitien koulun ja Paltamon lukion rehtoriksi puheenjoh-
tajan tehtäviä hoitaa loppuvuoden varapuheenjohtaja Anu 
Leinonen. 
                                    OAJ:n Paltamon paikallisyhdistys ry. 

YHTEYSTIEDOT 

ALUEYHDISTYS       OAJ Kainuu aluetoimisto, Louhikatu 8A 3, 87100 Kajaani          www.oajkainuu.fi 
Puheenjohtaja Jääskeläinen Teija 044-9781528 teija.jaaskelainen@edukajaani.fi 

1. vpj Kahl Helena 044-2944506 helena.kahl@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 markettu@gmail.com 

PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT 
Hyrynsalmi Kyllönen Virpi 040-5399770 virpi.kyllonen@hyrynsalmi.fi 

Kajaani Virkkunen Arja 040-5265161 arja.virkkunen@kao.fi 

Kuhmo Karppinen Ismo 044-3742261  ismo.karppinen@kuhmo.fi 

Paltamo Leinonen Anu 040-5479860 anuleino@gmail.com 

Puolanka Hämäläinen-Kölhi Irene 040-8247249 irene.hamalainen-kolhi@edu.puolanka.fi 
Ristijärvi Salo Juha 050-3097187 juha.salo@ristijarvi.fi 

Sotkamo Kivivuori Minna 044-7502512 minna.kivivuori@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 
KAOK Kemppainen Katriina 040-0594609 katriina.kemppainen@kao.fi 

KKO Pekkonen Eija 050-5723882 eija.pekkonen@kamk.fi 

KLTOY Komulainen Marja-Riitta 040-7350688 marrii@luukku.fi 

KOAY Mankinen Erika 044-7100889 erika.mankinen@edukajaani.fi 

SMOL Salo Mikko-Pekka 040-5280098 mikko-pekka.salo@kajaani.fi 
TOOL Sirviö Arja 044-7101245 arja.sirvio@kamk.fi 

 PÄÄLUOTTAMUSMIEHET 

Educa Kemppainen Katriina 040-0594609 katriina.kemppainen@kao.fi 

Hyrynsalmi Kemppainen Marjokaisa 040-5472672 marjokaisa.kemppainen@hyrynsalmi.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 ja Ristijärvi Leinonen Ulla 040-7219756 ulla.leinonen@paltamo.fi 

Puolanka Hämäläinen-Kölhi Irene 040-8247249 irene.hamalainen-kolhi@edu.puolanka.fi 

Sotkamo Kivivuori Minna 044-7502512 minna.kivivuori@sotkamo.fi 

Suomussalmi Sivonen Ulla 044-7773295 ulla.sivonen@edu.suomussalmi.fi 

 

 

 
Paltamon opettajat ”kikyilivät” rakentamalla sählyareenan 
koulun pihalle sekä tekemällä pihamaalauksia erilaisia pi-
hapelejä varten. 


