Ajatuksia sateen vihmoessa Opintien
ikkunaa (5.10.2012)

Syksy on taas ehtinyt pitkälle. Minä en.

Kiirettä on ollut. Työntäyteistä aikaa koko hallituksella.
Paitsi että hallitusvastuussa… huom. ja puhun siis vain
LOOPY:n hallituksesta, joutuu ja saa tehdä päätöksiä,
joutuu niitä melkoisella varmuudella myös itse toteuttamaan. Tämä toteutuspuoli on vallankin
pitänyt hallitusta kiireisenä, kun toimintaa on jo syksystä ollut melko lailla paljon.

Listaamatta sen enempiä syksyn toimintaa, haluan toivottaa mukaan tekemisen ja osallistumisen
riemuun erityisen lämpimästi uudet… ja kyllä, nuoret opettajat. Tätä silmällä pitäen toimintaa on
pyritty suuntaamaan osittain uusille urille, vanhoja perinteitä unohtamatta. Tällaisena avauksena
voidaan pitää Mellilänjärvellä järjestettyä ”Nuorten” opettajien iltaa, joka siis nimestään
huolimatta oli oikeasti avoin ihan kaikille. Toivon, että sellainen kuva tapahtuman markkinoinnista
myös välittyi. Jatkona tälle saattaisi olla luvassa ”Iltakouluja” (keksikäähän parempi nimi!!) tai
”jälki-istuntoja” (ihan oikeesti!!!) Rivettessä. Tällaisesta iltakoulusta olisi kentieshyvä suunnistaa
korkeimman sarjatason huippuotteluun Loimaan urheilupyhättöön. Olkaahan kuulolla, siis, niin
nuoret kuin vanhatkin opettajat! ;)

LOOPY:n toiminta on, tuleekin olla, myös edunvalvontaa ja vaikuttamista, ja tähän pyrittiin myös
järjestetyllä vaalipaneelilla. Koulutuksen teemat nousivat osaavan vetäjän ja hyvän pohjatyön
ansiosta hienosti esiin. Suuren kiitoksen ansaitsee myös vaalipaneeliin osallistunut hyvä
vaalipanelistijoukko. Siinä meillä oli edustava ja osaava rivi kunnallisvaaliehdokkaita, osa LOOPY:n
nykyisiä jäseniä, osa entisiä. Uskomme, että osa koulutuksen merkitystä korostavasta painavasta
asiasta siirtyy myös ei-loopyläisten ehdokkaiden kautta eri puolueissa eteenpäin. Ja syytä onkin.

Edessä on kuntataloudessa kovat ajat. Tästä asiasta olemme toki tietoisia ja asiaan havahdutteli
myös kaupunginjohtajan koko kaupungin henkilökunnalle suuntaama sähköpostikirje. Nyt siis on
tärkeämpää kuin aikoihin olla koulutuksen asialla. Ei ketään vastaan, vaan koulutusta
puolustamassa.

Ja edunvalvonnan näkökulmasta tässä ollaan ihan konkreettisesti, kun säästöjä, todellisia ja
sektoriajattelun rajaaman kapea-alaisuuden aiheuttamia näennäissäästöjä, aletaan hakea. Ehkä
parempi, etten tässä yhteydessä mene sen enemmälti yksityiskohtiin.

Kun säästöjä lähdetään hakemaan, ja minäkään en kiistä, etteikö asioiden vielä paremmalla
hoitamisella jotain olisi tehtävissä, on kaikin tavoin yritettävä pitää huolta järjen käytöstä ja
kaikkein olennaisimpien asioiden jättämisestä säästöpaineessakin rauhaan.

Jos kohtaat työpaikallasi sellaisia säästöajatuksia ja –toimia, joiden lain- tai
sopimuksenmukaisuudesta et ole varma, ota rohkeasti yhteyttä luottamusmieheesi, ltokysymyksissä, ammatillisen puolen kysymyksissä tai ”ysiläisten” so. perusopetuksen opettajan
kysymyksissä. Näyttää siltä, että yllä sanottu voi olla todellista realismia, aivan eri tavalla kuin
aiempina vuosina on totuttu.

Mutta jotta elämä ei olisi noin (liian) synkkää, olehan kuulolla LOOPY:n tapahtumatarjonnasta.
Olisiko pian paikallaan Täydelliset häät, ehkäpä pikkujoulut? Ja muista myös, että jokainen
tsäänssi on mahdollisuus. Eli jos ulkona ei joku päivä sadakaan, lähde ulos kauniiseen luontoon.
Syksy on parhaimmillaan.

Ja syyskokouksen lähestyessä myös tervetulotoivotus: tulehan syömään ja tapaamaan kollegoita!
Kuuntelemaan hyvääpuhujaa (Terttu Eriksson) ja päättämään mm. LOOPY:n tulevasta
hallituksesta.
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