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Arvoisat jäsenet,

Opettajuus ja sen ulkoiset puitteet ovat merkittävien haasteiden edessä jokaisessa 
pirkanmaalaisessa kunnassa. Te voitte äänestyskäyttäytymisellänne vaikuttaa siihen, 
että valtuustoihin valitaan kasvatus- ja koulutusmyönteisiä päättäjiä. Kunnan tarjoamat 
peruspalvelut (laadukas päivähoito ja koulutus) tulee taata myös tulevina vuosina.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys on toimillaan ollut kuluneen vuoden aikana estämäs-
sä työehtojen heikennysten leviämistä sekä ollut parantamassa opettajien ansiotasoa. 
Samalla olemme saaneet toiminnalle maakunnallista näkyvyyttä sekä uskottavuutta 
päättäjien keskuudessa. Perusopetuksen valvonta-ateriaetua ollaan palauttamassa nii-
tä leikanneissa kunnissa ja lukioiden opettajien koeviikon palkanleikkauksesta luovut-
tiin Tampereella. Ammatillisella puolella olemme päässeet mukaan TAOn ja PIRKOn 
yhdistymisen suunnitteluun, jolloin voimme tuoda julki opetushenkilöstön näkökulmia.

OAJ Pirkanmaa on ansainnut paikkansa pirkanmaalaisessa edunvalvontakentässä. 
Olemme luoneet kontakteja päättäjiin, virkamiehiin, ay-toimijoihin sekä Teihin jäse-
niimme. Pirkanmaalaisilla opettajilla on vahva edustus OAJ:n hallituksessa ja muissa 
toimielimissä. Vaikka olemme yhdistysten yhdistys ja koulutamme pääasiassa luotta-
musmiehiä ja yhdistysaktiiveja, niin tarjoamme usein koulutusta myös ns. riviopettajille 
(mm. johtaja- ja eläkekoulutukset). Seuraa toimintaamme facebook- ja nettisivujen 
kautta.

OAJ:n kuntavaalitavoitteet 2012

Kaikilla suomalaisilla on oltava mahdollisuus saada laadukasta varhaiskasvatusta, ope-
tusta ja koulutusta. Koulutus on kunnan peruspalveluista tärkein, eikä sitä voi ulkoistaa 
tai jättää markkinoiden tuotettavaksi. Jokainen kuntapäättäjä on vastuussa siitä, että 
lapset ja nuoret saavat hyvät lähtökohdat elämälleen laadukkaan varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen avulla. Kuntavaalien pääteemat ovat:

 1. Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus  
  pitää turvata joka puolella Suomea. 

 2. Palvelujen laadun osatekijät on saatava kuntoon.

 3. Kunnat pitää saada kilpailukykyisiksi työnantajiksi.

 4. Kuntien kannattaa investoida koulutukseen,  
  koska se maksaa itsensä aina takaisin. 

Syksyisin terveisin
    
Kaj Raiskio
Puheenjohtaja

P.S. Käy tutustumassa yhdistyksen toimintaan www.oajpirkanmaa.net ja facebook-sivuilla 
www.facebook.com/pages/OAJn-Pirkanmaan-alueyhdistys-ry/258012750981274

Alueasiamies 

OAJ Pirkanmaan alueasiamieheksi on valittu Nokian kaupungin  
pääluottamusmies Liisa Kurikka.  
Hänen toimikautensa on 1.1.2012–31.7.2014. 

Alueasiamiehen toimenkuva:

 1. Sopimusedunvalvoja

 2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja

 3. OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa

Puheenjohtaja Raiskio

Alueasiamies Kurikka



LTOL-jaos

Moni asia varhaiskasvatuksessa on edennyt viimeisen vuoden aikana, mutta myös ko-
vin moni on jäänyt paikoilleen tai ei ole kehittynyt ollenkaan. Alle kouluikäinen lap-
si on jäänyt isompien jalkoihin päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa. Pienten 
lasten äänenä ja puolestapuhujana lastentarhanopettajilla on tärkeä tehtävä ja rooli. 
Varhaiskasvatuksen merkitys on suuri elinikäisen oppimisen edistämisessä, vaikka sitä 
saatetaankin usein väheksyä. 

Varhaiskasvatus koko Suomessa on hyvin erilaista ja eritasoista, vaikka ohjaavia asia-
kirjoja onkin olemassa. Kuntien talous ja poliittinen ajattelu vaikuttavat siihen, millaista 
kasvatusta ja opetusta lapsi saa eri puolilla Suomea. Tämä on tullut ilmi pirkanmaa-
laisten luottamusmiesten ja yhteysopettajien tapaamisissa. Ryhmäkoot vaihtelevat, 
opettajien kelpoisuusehtoja ei toteuteta, suhdelukuja ei noudateta, erityispedagogisia 
palveluja ei ole tarjolla tai niitä on vähän. Suurin tavoite on, että rahaa säästyy.

Uusi varhaiskasvatuslaki selkeyttäisi varhaiskasvatuksen asemaa, mutta onko tie edel-
leen liian pitkä ja kivinen, eikä lakia saada aikaiseksi. Lain valmistelussa intressit ovat 
muualla kuin lapsen tarpeissa ja hänen kehityksensä tukemisessa sekä paikallisyhdistys 
aktiivien ja luottamusmiesten tapaamisia. Varhaiskasvatus on lapselle kuuluva oikeus 
kasvatukseen ja opetukseen. Nyt laissa olevasta subjektiivisesta oikeudesta tulee pitää 
kiinni.

LTOL-jaos jatkaa toimintaansa varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmänä Pirkanmaan 
alueella ja vaikuttaa täten osaltaan lasta koskeviin päätöksiin. Koulutukset ja tapaami-
set ovat olleet suosittuja. Jaos järjestää edelleen koulutusta, mahdollisuuksia keskus-
teluun ja ajatusten vaihtoon sekä kaikkien opettajien että päättäjien kanssa. Tiedotta-
misen kehittäminen on yksi toiminnan tavoitteista. Edunvalvonnassa luottamusmiehet 
ovat avainasemassa.

Pirkanmaan alueyhdistyksessä ja LTOL-jaoksessa lastentarhanopettajat voivat vaikut-
taa, ole siis rohkea pedagogiikan ammattilainen ja tuo äänesi kuuluviin.

             Eira Viitanen
           LTOL-jaoksen puheenjohtaja

YSI- jaokset

Alueyhdistyksessä toimii kaksi YSI-jaosta: Pirkanmaan jaos ja Tampereen jaos. YSI-
lyhenne tarkoittaa yleissivistäviä opettajia, siis peruskoulun, lukion ja osin vapaan si-
vistystyön opettajia. Ysiläisiä alueyhdistyksessä on yhteensä lähes 5000.

Alueyhdistyksen perustamisen yhteydessä päädyttiin kahteen jaokseen, koska Tam-
pereen jaoksen taustalla on vahvasti Tampereen opettajien ammattiyhdistys (TOAY), 
jonka työvaliokunta toimii samalla YSI-jaoksena. Tulevaisuudessa saattaa tapahtua su-
lautuminen yhdeksi jaokseksi.

Jaosten yhteistoimintaelimenä toimii ”Pirta” (=Pirkanmaa-Tampere), joka on tähän asti 
keskittynyt koulutusten järjestämiseen alueen ysiläisille jäsenille, esimerkiksi  eläke- 
ja yhteysopettajakoulutustilaisuuksia sekä paikallisyhdistysaktiivien tapaamisia. Koke-
mukset yhteistyöstä ovat olleet rohkaisevia, joten ysiläisille suunnataan jatkossakin 
yhteisiä koulutustapahtumia. Yhteisjaoksen keskeistä toimintaa on myös kerätä ja vä-
littää tietoja paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä.

Alueyhdistyksen hallituksessa YSI-jaosten edustajat ovat oman toimialansa asian-
tuntijoita, vievät ysiläisten opettajien asioita hallitukseen ja tuovat esille ysiläisten 
näkökantoja. Jaostoiminnan tuoreimpia edunvalvonta- ja vaikuttamiskohteita ovat ol-
leet mm. lomautusuhat ja kuntien koulutukseen kohdistuneet säästötoimenpiteet.

Pertti Lankia
YSI-Tampere jaoksen puheenjohtaja

Jarmo Viitanen
YSI-Pirkanmaa jaoksen puheenjohtaja



OAO-jaos 

Ammatillisessa perusopetuksessa Tampereen ammattiopiston (TAO) ja Pirkanmaan 
koulutuskonserni-kuntayhtymän (PIRKO) yhdistymishanke on työllistänyt OAO-jaosta 
ja yhdistystämme. TAOn ja PIRKOn luottamusmiehet ovat kokoontuneet säännöllisesti 
hyvässä yhteishengessä. Yhdistymishakkeen aikataulu on tiukka. Uusi Tampereen seu-
dun ammattiopisto (TREDU) aloittanee 1.1.2013. Tällöin turvataan Paras-hankkeeseen 
liittyvät 5 vuoden palvelussuhdeturva sekä valtiolta mahdollisesti saatava korotettu 
valtionosuusrahoitus ja lisäpaikat. 

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä on jatkanut itsenäisenä koulutuksen järjestä-
jänä. Selkeä parannus aikaisempaan käytäntöön on ollut päätoimisten opinto-ohjaajien 
nimittäminen yksiköihin. Tulevat leikkaukset mietityttävät kuntayhtymää.

Tampereen ammattikorkeakoulussa joudutaan toteuttamaan OKM:n esityksen mukai-
set 115 aloituspaikan vähennykset. Lisäksi kustannuksia pitää säästää rakenteellisten 
ja toiminnallisten ratkaisujen saamiseksi. 

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on käyty yt-lain mukaisia yt-neuvotteluita. Neuvot-
telujen tuloksena on aloitettu sopeuttamistoimet: irtisanomiset, lomauttamiset, osa-
aikaistamiset sekä määräaikaisuuksien päättymiset. Yhdistys seuraa aktiivisesti tilan-
netta.

Taiteen perusopetuksen toimialaan kuuluvaa yleisen ja laajan oppimäärän mukaista 
opetusta annetaan alan taideoppilaitoksissa sekä vapaan sivistystyön puolella. Tästä 
syystä opettajille on muodostunut hyvin erilaiset palkanmaksuperusteet ja työsopimuk-
set. Asiasta on käyty runsaasti keskusteluja alueyhdistyksen ammatillisessa jaoksessa 
ja opettajien keskuudessa. 

Vapaan sivistystyön Tampereen kaupunkiseudun seutuopistoselvityksissä tavoitteena 
on ollut yhdistää alueen kansalaisopistot kahdeksi seutuopistoksi – Pirkan opistoksi ja 
Tampereen seutuopistoksi. Pirkan opisto toteutuu kokonaisuudessaan eli Nokian, Pirk-
kalan, Lempäälän ja Vesilahden yhdistämisenä. Tampereen seutuopisto syntyy Tampe-
reen ja Ylöjärven työväenopistojen yhdistymisestä. Toiminta alkaa 1.1.2013. 

Edunvalvonnallisesti ja koulutuksellisesti olemme tarjonneet hyvin monipuolista toimin-
taa. Olemme järjestäneet eläkeillan, keskustelutilaisuuksia kahden suuren koulutuk-
senjärjestäjän esimiestason kanssa sekä luottamusmieskoulutusta.

             Soili Myllyniemi
                   OAO-jaoksen puheenjohtaja

YLL-jaos

YLL-jaos on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston OAJ:läisten alu-
eellinen äänitorvi. Alueyhdistyksen yli 8000 jäsenestä me olemme se yli – meitä on 
parisensataa. Koska oma valtakunnallinen kattojärjestömme Yliopistojen opetusalan 
liitto YLL ry. hoitaa työehtojamme koskevat neuvottelut työnantajapuolemme kans-
sa, alueyhdistys on meille ennen kaikkea yhteistyöfoorumi muiden pirkanmaalaisten 
OAJ:läisten kanssa. Pysymme kartalla maakunnan yleisestä opetusta, kasvatusta ja 
koulutusta koskevasta tilanteesta ja saamme omat konkelomme maakunnallisesti tun-
netuksi. Saamme myös osallistua alueellisesti järjestettyihin koulutuksiin ja edunval-
vontatilaisuuksiin – silloin, kun ne eivät ole räätälöityjä tietyn jaoksen jäsenille.

Jaoksen oma toiminta on jokseenkin rauhallista. Vuoden mittaan kokoonnumme tar-
peen mukaan keskustelemaan ylliläisten ajankohtaisista edunvalvonta-asioista sekä ja-
oksen toiminnasta; nykytilanteessa se tarkoittaa muutamaa kokousta vuodessa. Omille 
jäsenillemme suunnattua koulutus- ja virkistystoimintaa järjestämme vain kerran pari 
vuodessa, sillä yritämme mahdollisuuksien mukaan osallistua aina YLL:n valtakun-
nallisesti järjestämiin tilaisuuksiin – ja tietysti alueyhdistyksen toimintaan. Niihin ovat 
yleensä tervetulleita kaikki ylliläiset, mutta paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittautu-
misten kanssa kannattaa olla valppaana!

Tervetuloa mukaan jaoksemme hulvattoman hauskaan menoon – olemme kerran nau-
raneetkin!
             Jussi Mäkelä
           YLL-jaoksen puheenjohtaja



Tiimien kuulumiset

Koulupoliittinen edunvalvontatiimi toimii kaikkien opetta-
jaryhmien koulutuspoliittisten asioiden valmistelupaikka-
na. Tulo- ja palkkapoliittinen tiimi puolestaan käsittelee 
ja valmistelee palkkaukseen ja palvelussuhteisiin liittyviä 
asioita. Molemmat tiimit käyttävät tarvittaessa apunaan 
erityisasiantuntijoita ja alueyhdistyksen toimijoita. Tiimi-
en puheenjohtajat ovat työvaliokunnan jäseniä. 

Kopo-tiimi otti väkevästi kantaa mm. Tampereen opet-
tajien valvonta-ateriaetuuksien säästöihin, taiteen pe-
rusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajien aseman 
epäkohtiin, AMK:n säästötavoitteisiin. Kokouksissa esillä 
olivat lisäksi mm. Ylöjärven lukion ja PIRKOn ammatil-
lisen koulutuksen yhteistyöhanke, erityisopetuksen myl-
lerrys, kansalaisopistojen yhdistymissuunnitelmat, kesu- 
ja tuntijakovalmistelut, TAOn ja PIRKOn yhdistäminen 
sekä Tet-leikkaukset Tampereella. Myös tupa-tiimi on 
käsitellyt em. asioita omasta näkökulmastaan. Tiimi seu-
raa koulutuksen rahoitusleikkausten vaikutuksia opettaji-
en palvelussuhteen ehtoihin ja työllisyyteen. Tupa-tiimin 
asialistalla on myös palkkausjärjestelmien kehittämistä, 
työaikamalleihin perehtymistä ja ongelmakohtiin puuttu-
mista.

 Hilkka Korjus
 Tupa- tiimin puheenjohtaja

Raimo Laaksonen
Kopo- tiimin puheenjohtaja

    Yhteystiedot:

OAJ Pirkanmaa ry 
Otavalankatu 9 A 
33100 Tampere 
03-2237 881 
oajpirkanmaa@opettaja.fi  
 
Puheenjohtaja 
Kaj Raiskio 
kaj.raiskio@nokiankaupunki.fi  
puh. 045-1170017 
 
Alueasiamies 
Liisa Kurikka 
liisa.kurikka@nokiankaupunki.fi  
puh. 045-8642332

Kopo- ja tupatiimiläiset vierailivat 
Valkeakosken Tietotien lukiossa. Lukio 
sijaitsee Hämeen ammattikorkeakoulun 
vieressä ja on osa Valkeakoski Campusta.
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