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MITÄHÄN SE Pieksämäen lu
kion abityttö vuosimallia 1982 oli
si seuraavasta kirjoituksesta aja
tellut? Se sama tyttö, joka vakaas
ti vannoi kolme asiaa, joita ei kos
kaan tule tekemään: en koskaan 
jää Pieksämäelle, en koskaan käy 
kauppaopistoa, enkä varsinkaan 
koskaan tule opettajaksi!

Työhistoriani on ollut moni
muotoinen. Se  on osaltaan aut
tanut suhteuttamaan näitä nyky
muotoisen opetustyön vaatimuk
sia jatkuvine uudistuksineen ja 
muutoksineen.

Olen ammatinvaihtaja, joka en
nen opettajuutta ennätti tehdä lä
hes parinkymmenen vuoden työu
ran sairaalamaailmassa, jossa työs
kentelin osastonsihteerinä. Amma
tinvaihto tuli eteeni terveydellisis
tä syistä, ja omaksi yllätyksekseni 
pääsin opiskelemaan Jyväskylän yli
opistoon historiaa. Tämä yliopis
toopiskelu oli ollut nuoruuden 
haaveeni, joka toteutui sitten muu
taman vuosikymmenen viiveellä.

Oma uskoni opiskelemaan pää
semisestäni ei tuolloin ollut ko
vinkaan vahva. Onnekseni työvoi

matoimiston ammatinvalintapsy
kologin kannustus sekä oman per
heeni täysi tuki tuottivat tulos
ta, ja pääsin aloittamaan opinnot 
vuonna 2005. Minut hyväksyttiin 
myös opettajaopintoihin ja lopul
ta vuonna 2010 sain maisterin pa
perit käteeni. Vuodesta 2014 olen  
ollut vakivirassa Pieksämäen lu
kiolla historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorina ja nautin työstäni.

Miten tuo ammatinvaihtami
nen sitten on auttanut nykyises
sä työssäni? Ennen kaikkea se asia, 
että on työskennellyt myös aivan 
erilaisessa ympäristössä kuin mi
tä  koulumaailma on, antaa  uutta 
ja erilaista näkemystä myös tähän 
työhön. Se on auttanut myös suh
teuttamaan niitä ei aina niin help
poja ja hyviä päiviä ammatissani.

Sen asian ymmärtäminen, että 
joka ammatissa on omat ”räntäsa
teensa ja päivänpaisteensa”, teke
vät työn mukanaan tuomat  aurin
koiset päivät entistä valoisemmiksi.

 
Marja-Liisa Nykänen
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Pieksämäen lukio

Mietteitä 
ammatinvaihtajalta

M
enneet viimeiset vuodet 
ovat olleet myllerryksen 
aikaa. Kuka olisi voinut 
ennustaa maailmanlaajui

sen pandemian tai Eurooppaa koh
danneen sodan kaltaisia mullistuk
sia vielä muutama vuosi sitten. Yhä 
ratkaistavana ovat jo aiemmin tie
dossa olleet viheliäät ongelmat ku
ten kestävyysvaje, työvoimapula tai 
ilmastonmuutoksen kaltaiset globaa
lit ongelmat. 

On totta, että edessämme olevat 
haasteet näyttävät valtavilta. On yhtä 
lailla varmaa, ettei näihin haasteisiin 
ole helppoja, suoraviivaisia ratkaisu
ja, vaikka tällaisia usein vaalien alla 
on tapana esittääkin. Kun tulevaisuus 
on epävarma, olennainen kysymys 
onkin se, että miten voimme varau
tua tulevaisuuteen ja luoda turvaa.

VAIN LAADUKKAALLA kasva
tuksella, koulutuksella ja tutkimuk
sella takaamme sen, että tulevaisuu
den ja haasteiden edessä suomalai

silla on valmiudet ratkaista ongelmia. 
Huolehtimalla koulutuksesta varmis
tamme sen, että Suomessa on osaa
vaa työvoimaa, joka turvaa kilpailu
kykymme. 

Kasvatuksella ja koulutuksella pi
dämme kaikki mukana ja rakennam
me yhteiskunnan eheyttä ja yhtenäi
syyttä. Kansalaiset, jotka osaavat toi
mia yhdessä toistensa kanssa, ym
märtävät erilaisuutta ja osaavat kä
sitellä kriittisesti tietoa, ovat tae ko
konaisturvallisuudelle ja vakaalle de
mokratialle. Tutkimuksella voidaan 
löytää ratkaisut koko ihmiskuntaa 
piinaaviin haasteisiin.

TÄMÄN OSAAMISEN varmista
minen on Suomen koulutusjärjes
telmän ja siellä työskentelevien kor
keasti koulutettujen opettajien se
kä esihenkilöiden yhteinen tehtävä 
kaikissa koulutuspolun vaiheissa. Jot
ta tässä työssä voidaan onnistua, on 
koulutusjärjestelmän edellytysten 
oltava kunnossa tulevaisuudessakin. 

SUOMI ON vedenjakajalla. Tähän 
asti Suomi on voinut nauttia kor
kean osaamistason hedelmistä. Nyt 
osaamistulokset heikkenevät, kou
lutusjärjestelmä kärsii jatkuvasta re
surssipulasta ja jopa monet opetta
jat pohtivat alan vaihtoa. Siksi edus
kuntavaaleissa tarvitaan vahva suun
nanmuutos koulutuksen ja osaami
sen puolesta. Pelkät puheet eivät rii
tä, vaan osaamisen puolustaminen 
on näyttävä myös rahoituksesta pää
tettäessä.

Jotta olemme riittävän vahvo
ja ottamaan vastaan tulevaisuuden 
haasteet, Suomen on suunnattava 
varansa kasvatukseen, koulutukseen 
ja tutkimukseen. Tulevaisuudenkes
tävä Suomi tehdään koulutuksella ja 
hyvinvoivilla korkeasti koulutetuil
la opettajilla ja opetusalan ammat
tilaisilla.

Katarina Murto
OAJ:n puheenjohtaja

LUET NYT OAJ:n EteläSavon 
alueyhdistyksen toista Maailman 
Opettajien Päivän (MOP) lehdis
töliitettä.Päivän tarkoitus on muis
tuttaa opetus ja kasvatustyön tär
keydestä muuttuvassa maailmassa. 
Päivää vietetään maailmanlaajui
sesti vuosittain 5. lokakuuta. Ete
läSavon alueyhdistys toivoo, että 
koulutusalan eri toimijat lisäävät 
keskinäistä yhteistyötä ja puhalta
vat yhteen hiileen meidän kaikkien 
hyvinvoinnin puolesta, sillä hyvin 
koulutetut ihmiset luovat elinvoi
maisen ja vauraan EteläSavon. 

Olemme julkaisseet opetuskau
delle 20222023 EteläSavon ope
tusalan yhteistyökalenterin, joka 
löytyy yhdistyksemme nettisivuil
ta. Kalenteriin on koottu jokaisel
le kuukaudelle aktiviteettejä ja ta
pahtumia joiden toivomme toteu
tuvan mahdollisimman monessa 
kunnassa, oppilaitoksessa tai päi
väkodissa.  Sitä on lähetetty työn
antajien edustajille, oppilaitoksien 
ja varhaiskasvatuksen yksiköiden 

esimiehille, aluehallintovirastolle 
sekä mm. kansanedustajille ja tie
tenkin OAJ:n yhdistyksien kaut
ta jäsenille. 

Toivomme, että 18.1.2023 mah
dollisimman moni koulutusalan 
vaikuttaja kokoontuisi yhteiseen 
keskusteluun siitä miten koulutuk
sen eri osaalueita kehitetään Ete
läSavossa. Tänä vuonna OAJ Ete
läSavo järjestää tilaisuuden Mik
kelin ammattikorkeakoulu Xamkin 
tiloissa. Tavoitteenamme on, että 
EteläSavoon muodostuisi perinne, 
jossa kokoonnumme vuosittain 
yhteiseen keskusteluun eri puo
lilla maakuntaa. Toivotamme kaik
ki kiinnostuneet mukaan suunnit
telemaan ja toteuttamaan onnistu
nutta tapahtumaa yhdessä. Yhteys
tietomme löytyvät tältä sivulta.

Rakennetaan yhdessä rikkaam
paa EteläSavoa!

Merja Kankaanpää
Alueasiantuntija
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys
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OAJ:n EteläSavon  
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