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H A L L I T U S  H O M M I S S A

Hanna Aho

Hallituksen hommissa

Viitisen vuotta sitten sain yllät-
tävän yhteydenoton eräältä 
tutulta suomenopettajalta. Hän 

kysyi halukkuuttani lähteä S2-opettajat ry:n 
hallitukseen. Enhän nyt minä, ei kai minulla 
ole mitään annettavaa – huijarisyndroo-
ma pyöri päässäni. Olen kuitenkin aina ollut 
kiinnostunut vaikuttamaan asioihin, joten 
miksipä ei?  

MIETIN myös, miten selviän hommasta, sillä 
olin juuri aloittanut oppikirjaprojektin 
kollegoideni kanssa ja elämässä oli muita-
kin paineita. Otin kuitenkin haasteen 
vastaan, koska alan kehittäminen on minul-
le tärkeää. Niinpä istuin jonkin ajan päästä 
yhdistyksen vuosikokouksessa ja tulin vali-
tuksi hallitukseen.

HALLITUKSESSA oli mukava ja rento 
porukka. Sain hoitaakseni jäsensihtee-
rin hommat. Eihän se kovin monta tuntia 
kuukaudessa vienyt, piti vain muistaa 
säännöllisesti huolehtia uusien jäsenten liit-
tämisestä, eroavien erottamisesta sekä 
jäsenlehden osoiteluetteloiden päivittämi-
sestä. Siinä sivussa vastailin yhdistyksen 
sähköpostiin tuleviin kyselyihin ja yhteis-
työtarjouksiin.

ENNEN korona-aikaa pidimme kokouk-
set usein kahviloissa. Istumme muutaman 
tunnin, päivitämme kuulumiset eri 
koulutusasteilta ja työryhmistä, hoidam-
me ajankohtaiset asiat, tarkistamme 
taloustilanteen, suunnittelemme koulu-
tuspäiviä. Mietimme uusia työmuotoja, 
koepakettien tekemistä ja markkinointia. 
Pari kertaa vuodessa tapaamme paikal-
lisyhdistysten edustajia ja saamme kuulla 
heidän toiminnastaan. 

TAANNOIN järjestimme nimikilpailun jäsen-
lehden ja yhdistyksen uudesta nimestä ja 
sen jälkeen logosuunnittelukilpailun. Tila-
simme uutta markkinointimateriaalia ja 
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vuokrasimme varaston, ettei kenenkään 
tarvitse säilyttää kotonaan yhdistyksen 
tavaroita. Yhdistysavain uusi sivun-
sa, yhdistys uusi verkkosivunsa, otimme 
vastuun suuren Facebook-ryhmän ja eri 
koulutusasteiden sivujen ylläpidosta. Kun 
GDPR tuli, päivitimme yhdistyksen tieto-
suojan ajan tasalle.

Nykyään pidämme kokouk-
set Zoomissa, kiireisiä 
asioita voimme päättää myös 

sähköpostikokouksessa. Kokous-
ten välillä keskustelemme aktiivisesti 
Whatsapp-ryhmässä, reagoimme ajan-
kohtaisiin asioihin, laadimme lausuntoja 
lakiesityksiin sekä kannanottoja ja mieli-
pidekirjoituksia. Työryhmät tekevät 
yhteistyötä omien viiteryhmiensä kanssa.

VAALIEN alla tapaamme kansanedus-
tajaehdokkaita, välillä vierailemme 
eduskunnassa kertomassa ministe-
reille huoliamme ja toiveitamme alan 
kehityksestä. Pidämme säännöllises-
ti yhteyttä OAJ:n edustajaan, joka ajaa 
alamme asioita. Suunnittelemme syksyn 
kehittämispäivät ja valitsemme Vuoden 
suomenopettajan yhdessä OPH:n kans-
sa. Yhdistys on edustettuna myös OAJ:n 
POE:ssa (pedagogiset opettajajärjestöt) 
sekä Kieliverkoston ohjausryhmässä.

VIIME vuonna palkkasimme osa-aikai-
sen toimistoavustajan, mutta hallituksen 
toiminta on vapaaehtoistyötä. Kiitokseksi 
pääsemme maksutta itse suunnittele-
millemme koulutuspäiville. Kokouskahvit 
yhdistys maksaa, tosin Zoomiin keitäm-
me ne itse. Saamme tässä työssä 
vaikuttaa alan kehittymiseen ja pysymme 
itse ajan tasalla alan uusista tuulista. Sen 
vuoksi ja upean porukkamme ansiosta 
jaksan ja haluan tehdä tätä työtä vuodes-
ta toiseen.


