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1. YLEISTÄ
Vuosi 2014 oli OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry:n eli OAJ Pirkanmaan neljäs kokonainen
toimintavuosi.
OAJ Pirkanmaan tehtävät:
1. Vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla
2. Vaikuttaa aluetason päättäjiin ja alueelliseen kehitykseen
3. Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sekä seudullisesti että maakunnallisesti, tarvittaessa
myös paikallisesti
4. Käynnistää ja edistää yhteisiä alueellisia hankkeita
5. Edistää eri jäsenryhmien välistä alueellista yhteistyötä
6. Järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia mahdollisimman näkyvästi
7. Tarjoaa laadukasta koulutusta jäsenistölle

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistykseen kuuluvat Yleissivistävät opettajat (YSI), OAJ:n ammatilliset opettajat (OAO), Lastentarhanopettajaliiton jäsenet (LTOL) ja Yliopistojen opetusalan liiton jäsenet (YLL).
2. JÄSENYHDISTYKSET
OAJ Pirkanmaan jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärä 31.12.2014:

Yhdistys

Jäsenmäärä

Yhdistys

Jäsenmäärä

Akaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Kangasala
Kihniö
Lempäälä
Mänttä-Vilppula
Nokia
Oriveden seutu
Parkano

202
147
89
462
21
353
127
519
162
79

Pirkkala

296

Punkalaidun
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä

47
128
58
596
3964
57
383
80
111
505
8386

.
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3. HALLINTO
3.1. Yleiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.11.2014 Kangasalan kulttuuritalon auditoriossa. Paikalla oli 105 virallista kokousedustajaa sekä muita osallistujia. Kokouksessa päätettiin
sääntömääräisistä asioista. Kokouksen puheenjohtajana toimi Päivi Koppanen ja sihteerinä yhdistyksen taloudenhoitaja Arto Kotilainen. Puheenvuoron vuosikokouksessa käytti
OAJ:n järjestöasiamies Kaj Raiskio.
3.2. Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin varsinaisten jäsenien lisäksi Pirkanmaan alueen OAJ-valtuutetut, OAJ:n
hallituksen jäsenet, SOOL ry:n paikallinen edustaja, taloudenhoitaja Arto Kotilainen,
TOAY:n toimistosihteeri Liisa Sallinen-Aro, tiedottaja Tiia-Pauliina Niemi, alueasiamies
Liisa Kurikka (31.7.2014 saakka) sekä alueasiamies Anne Liimola (1.8.2014 alkaen).
Hallituksen kokoonpano 2014:
varsinainen jäsen

henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Jussi Mäkelä
Raimo Laaksonen

Soili Myllyniemi

Seppo Laurila

Timo Kemppainen
Sirpa Kujanpää
Kristiina Vähämaa

Mervi Pulkkinen
Mirjam Lamminmäki
Reijo Manninen

Mirja Kopra
Karita Katto
Minna Nylund
Riitta Haapala

Sanna Saarinen
Lauri Tolkki
Eija Kamppuri
Hanna
Eloranta-Eskelinen

Eira Viitanen

Mirva Ritari

Kaj Raiskio
Pertti Lankia
Riitta
Sompa-Hokkanen
Matti Hännikäinen
Jukka Vuorinen
Matti Helimo
Jarkko Hovilainen
Kalle Ohma
Anne Rantanen

Heikki Tanskanen
Pia Lepola
Sari
Alhola-Piipponen
Mika Setälä
Vesa Ratala
Johanna Juva

Juha Myntti

Jouko Nissilä

Puheenjohtaja Kaj Raiskio jätti tehtävänsä 1.8. alkaen siirryttyään OAJ:n järjestöasiamieheksi, minkä jälkeen puheenjohtajan tehtäviä hoiti ensimmäinen varapuheenjohtaja Matti
Helimo. Hallituksen jäsen Pertti Lankia ei osallistunut hallituksen toimintaan 1.8. alkaen
jäätyään eläkkeelle.

3

Muut kokouksiin kutsutut:

nimi

tehtävä

nimi

tehtävä

Hilkka Korjus

Valtuutettu, Ysi

Päivi Koppanen

Valtuutettu, OAO

Sari Alhola-Piipponen

Valtuutettu, Ysi

Raimo Laaksonen
Maarit Laaksonen
Arto Anetjärvi
Kimmo Kekki
Sirkka Saarikoski
Jukka Kurenniemi
Lauri Leinonen
Tiia-Pauliina Niemi
Hietalahti Lauri
Nikulainen Pate
Väkiparta Petteri

Valtuutettu, Ysi
Valtuutettu Ysi
Valtuutettu OAO
Valtuutettu OAO
Valtuutettu OAO
Valtuutettu OAO
SOOL ry:n edustaja
Tiedottaja
Valtuutettu OAO
Valtuutettu, Ysi
Valtuutettu, LTOL

Elina Kalliohaka
Anne Liimola
Arto Kotilainen
Liisa Sallinen-Aro
Liisa Kurikka
Jarmo Viitanen
Jaakko Rantala
Miina Pullinen
Ahde Tiina
Teppo Mattila
Takala Minna

Valtuutettu LTOL
OAJ:n hallitus, alueas.m.
taloudenhoitaja
toimistosihteeri
alueasiamies
Ysi-Pirkanmaa jaos pj
SOOL ry:n edustaja
SOOL ry:n edustaja
Valtuutettu, Ysi
Valtuutettu, Ysi
Valtuutettu, Ysi

3.3. Tilintarkastajat
Vuoden 2014 tilintarkastajina ovat toimineet HTM Simo Dückstein sekä Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy päävastuullisena tilintarkastajana HTM Antti-Jussi Penttilä. Dücksteinin
varatilintarkastajana on toiminut HTM Jorma Nuutinen. Tilintarkastusyhteisö ei tarvitse varatilintarkastajaa.
3.4. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi kolmatta kalenterivuotta Kaj Raiskio. Raiskio jätti puheenjohtajan tehtävät 1.8. siirtyessään OAJ:n järjestöasiamieheksi. Tällöin puheenjohtajan
tehtäviä alkoi hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja Matti Helimo. Toisena varapuheenjohtajina toimi Jukka Vuorinen. Tiedottajan tehtävässä toimi Tiia-Pauliina Niemi. Taloudenhoitajana jatkoi Arto Kotilainen.
3.5. Työvaliokunta
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet työsääntöjen mukaan puheenjohtaja, alueasiamies, jaoksien puheenjohtajat, tiedottaja sekä edunvalvontatiimin puheenjohtaja. Työvaliokunta on
voinut kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa harkintansa mukaan. Lisäksi taloudenhoitaja on
toiminut kokousten sihteerinä.
3.6. Toimistotyöt ja -palvelut
Yhdistyksellä on ollut yksi osa-aikainen työntekijä pääasiassa taloudenhoitoa varten. Lisäksi yhdistys on ostanut toimistopalveluja Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry:ltä
tilaisuuksien järjestelyä ja ilmoittautumisten vastaanottoa varten.
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4. EDUNVALVONTA
Edunvalvontaa varten alueyhdistyksen alaisuudessa on toiminut tulo-, palkka- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttava Edunvalvontatiimi. Tiimin tarkoituksena on ollut toimia kaikkien
opettajaryhmien yhteisten asioiden valmistelijana. Käytännössä edunvalvonnallisia asioita
on otettu esille kaikissa alueyhdistyksen eri osissa: työvaliokunnassa, hallituksessa, jaoksissa sekä työryhmissä.
Otteita edunvalvonnallisesta toiminnasta vuoden 2014 ajalta:




















Puheenjohtaja Raiskio teki yhdessä kansanedustaja Pauli Kiurun kanssa mielipidekirjoituksen ”Ilman
historian tietämystä ei voi tietää tulevasta” Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä 2.1.2014 sekä
kuudessa muussa sanomalehdessä.
Edunvalvontatiimin puheenjohtaja Korjus ja alueasiamies Kurikka tapasivat Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunnan puheenjohtajan Vesa Koskisen Tampereella 9.1.
Edunvalvontatiimin puheenjohtaja Korjus ja alueasiamies Kurikka osallistuivat OAJ:n järjestämään
työaikaseminaariin 14.1. Helsingissä.
Alueasiamies Kurikka piti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Tampereen kaupunkiseudun pääluottamusmiehille ja puheenjohtajille Tampereella 16.1.
Alueasiamies Kurikka osallistui Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen – selvitystyön julkistamistilaisuuteen 28.1.
Alueasiamies Kurikka osallistui seudullisen kansalaisopiston Pirkan opiston 1-vuotis-tilaisuuteen 6.2.
Puheenjohtaja Raiskiota haastateltiin OAJ:n tulevaisuustyöstä Tampereen alueradioon pe
28.3.2014. Puheenjohtaja Raiskio, varapuheenjohtaja Helimo ja osa työvaliokunnasta olivat tapaamassa pirkanmaalaisia kansanedustajia eduskunnassa 19.3.2014.
Alueelliset yleissivistävän koulutuksen luottamusmiesten neuvottelupäivät 31.3. - 1.4.. Alueasiamies
Kurikka toimi kouluttajana sekä vastuuhenkilönä yhdessä OAJ:n toimiston kanssa.
Alueasiamies Kurikka ja puheenjohtaja Raiskio osallistuivat ”Pelastetaan koulutus” – tapahtumaan
9.4. Helsingissä.
Puheenjohtaja Raiskio, alueasiamies Kurikka ja osa työvaliokunnasta olivat OAJ Satakunnan vieraana Suomi Areenassa Porissa 14.-15.7. ja ottivat osaa OAJ:n järjestämiin tilaisuuksiin.
Puheenjohtaja Helimon tilaisuudet elokuussa: 8.8. kansanedustajatapaaminen, Sofia Vikman, OAJ:n
eduskuntavaalitavoitteet, paikallinen tilannekatsaus. 17.8. Apulaispormestaritapaaminen, Leena
Kostiainen. OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet, paikallinen tilannekatsaus. 18.8. Työsuojelu/koulutustapaaminen, Anne Liimola, Raimo Laaksonen. Aiheina YT-koulutus ja työsuojeluasiat.
Puheenjohtaja Helimon vastine ryhmäkokojen kasvattamiseen ilmestyi Aamulehden Näkökulmapalstalla 30.9, kirjoitus eduskuntavaaleihin liittyen aiemmin syyskuussa 19.9. Haastattelu SydänHämeen lehdessä.
Puheenjohtaja Helimon vastine SAK:n edunvalvontajohtajan eläkekirjoitukseen ilmestyi Aamulehdessä 23.10.
Koulutus kantaa - työtä ja kilpailukykyä Pirkanmaalla, puheenjohtaja, Henna Virkkunen ja Sofia Vikman, keskustelutilaisuus 30.10.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti koulutuspoliittisen keskustelukiertueen 3.11. johon puheenjohtaja Helimo osallistui kutsuttuna alustajana ja keskustelijana.
Kansanedustajatapaaminen toimistolla 24.11. paikalla kuusi kansanedustajaa.
Puheenjohtaja Helimon tapaamisia: 16.12. Kangasalan kunta, rehtorit, keskustelutilaisuus työajan
seurannasta sekä rehtorien roolista OAJ:n jäseninä sekä työnantajan edustajina.
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5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET
Yhdistys on päivittänyt koulutustoiminnan ja muut tilaisuudet erilliseen koulutuskalenteriin,
joka on säännöllisesti käsitelty hallituksen kokouksissa. Tarkempi kuvaus toiminnasta löytyy toimintakertomuksen liitteestä yksi.
OAJ Pirkanmaa järjesti vuonna 2014 yhteensä 17 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 867
henkeä. Lisäksi järjestettiin useita edunvalvonnan tilaisuuksia.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen tiedottamisesta vastasi tiedottaja. Vuoden aikana tiedottamiseen liittyviä asioita kehitettiin tiedotusryhmässä, johon tiedottajan lisäksi kuului puheenjohtaja. Tiedotusasioita käsiteltiin säännöllisesti myös yhdistyksen hallituksessa sekä
työvaliokunnassa.
OAJ Pirkanmaan tiedottamisen kanavina toimivat sähköposti, kotisivut, tiedotuslehti, yhdistyksen Facebook-sivu (610, +212 tykkääjää edelliseen vuoteen verrattuna) sekä You
Tube -kanava. OAJ Pirkanmaa lähetti toimintavuoden aikana kymmenen jäsentiedotetta,
jotka toimitettiin jäsenyhdistysten edustajille edelleen jaettavaksi.
Yhdistyksen kotisivujen ulkoasua sekä sisältöä päivitettiin vuoden aikana säännöllisesti.
Vuoden 2014 lopulla kotisivujen ilmettä ja sisältöä uudistettiin. Uusien verkkosivujen julkaisu jäi kuitenkin tulevaan vuoteen.
Tiedotuslehti ilmestyi 9.10.2014 Opettaja-lehden välissä ja sähköisenä yhdistyksen kotisivuilla. Tiedotuslehteä painettiin 9000 kpl.
Vuoden aikana puheenjohtajat kirjoittivat aktiivisesti Aamulehteen koulutusasioista. Kansanedustajia tavattiin eduskunnassa mm. varhaiskasvatuslain puitteissa ja samalla luotiin
verkostoa yhteistyökumppaneihin päin. Lisäksi OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen toimintaa tehtiin tunnetuksi erilaisten koulutusten yhteydessä kuten opiskelijoiden infoissa sekä
OAJ:n NOPE-koulutuksissa.
7. JAOSTEN TOIMINTA 2014
Alueyhdistyksen jaokset toimivat oman jäsenryhmänsä alueellisena yhteistyöfoorumina.
Jaokset antavat tietoa ja lausuntoja omaa jäsenistöään koskevista asioista työvaliokunnalle, hallitukselle ja tiimille. YSI-Pirkanmaan ja YSI-Tampereen toiminta päätettiin yhdistää vuoden 2014 alusta lukien.
7.1. YSI-jaos
Puheenjohtajana Jarmo Viitanen 31.3. saakka ja Jukka Vuorinen 1.4. lähtien. Jäseninä
toimivat Tiina Ahde, Marika Lehtinen, Asko Mielonen, Päivi Nahkiaisoja, Jouko Nissilä,
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Tuomo Pekkanen, Vesa Ratala, Matti Hännikäinen, Hilkka Korjus, Maarit Laaksonen, Riitta Sompa Hokkanen, Pertti Lankia, Julie Silk, Riikka Vallisto-Paulanne.
Ysi-jaos kokoontui viisi kertaa vuoden 2014 aikana.
Jaoksen keskeisinä tehtävinä on ollut koulutus ja tiedonvälittäjänä toimiminen paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen hallituksen välillä. Erityisinä painopisteinä ovat olleet Pirkanmaan alueen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen leikkaukset. Paljon maakunnallista pohdittavaa antoi myös toisen asteen koulutuksen rahoitusmallin ja kouluverkon uudistaminen
järjestämislupakuvioineen. Järjestimme asiasta keskustelutilaisuuden Sammon keskuslukiolla 11.11.
Myös Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistaminen on puhututtanut pirkanmaalaisia opettajia. Uuden ja epäonnistuneen lain ja sen käytännön soveltamisia pohdittiin jaoksen kokouksissa ja seminaarissa 16.9., jossa OTT Sami Mahkonen riepotteli uuden lain mennen
tullen. Molemmissa koulutuspoliittisissa tilaisuuksissa oli runsaasti osanottajia.
Jaoston kiinnostuksena kohteena ovat olleet myös kuntatalouden ajankohtaiset ongelmat
Pirkanmaalla. Myös kuntien vaihteleva aktiivisuus hakea OKM:n erillisiä määrärahoja perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen ja tasa-arvotoimiin on ollut vilkkaan ja aktiivisen keskustelun kohteena.
Myös perinteiseksi muodostuneita kuuntakuulumisia on pidetty edelleen jaoksen yhtenä
työskentelytapana.
7.2. LTOL-jaos
Puheenjohtaja Eira Viitanen, jäsenet Inka Kosonen (sihteeri), Eija Kamppuri, Minna Nylund, Riitta Haapala, Johanna Juurikorpi, Tytti Leppänen, Minna Hakimsan ja Mirva Ritari.
Edunvalvonta:



Jaoksen kokouksiin tuotuihin edunvalvonta-asioihin otettu kantaa tarpeen mukaan
ja ohjeistettu luottamusmiehiä tai paikallisyhdistysten jäseniä.
Yhteistyötä alueen luottamusmiesten ja yhteysopettajien kanssa kyselyin ja tiedottein.

Kannanotot ja kirjelmät:



19.3. eduskuntavierailu, jossa pääpaino varhaiskasvatuslain valmisteluun vaikuttamisessa
Kannanotto Tampereen talousarvioon liittyen subjektiivisen päivähoidon rajaamiseen

Koulutukset:


21.1. luottamusmieskoulutus
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Tiedottaminen ja muu toiminta


7.10. jaoksen vierailu Mänttä-Vilppulaan; tilaisuudessa tavattiin Ylä-Pirkanmaan jäsenistöä ja keskusteltiin ajankohtaisista edunvalvonta-asioista

7.4. OAO/YLL-jaos
Puheenjohtaja Soili Myllyniemi (Sirkka Saarikoski), Arto Anetjärvi (Raija Hituri), Seppo
Laurila (Johanna Toivanen), Timo Kemppainen (Mervi Pulkkinen), Kristiina Vähämaa (Reijo Manninen), Mirja Kopra (Sanna Saarinen), Mirjam Lamminmäki (Sirpa Kujanpää), Karita
Katto (Tapio Soini) ja Merja Laaksonen (Lauri Tolkki)
Jaos kokoontui kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana.
OAO/YLL - jaoksen jäsenet edustavat kattavasti OAO:n kenttää Pirkanmaalla ja he ovat
tuoneet omien oppilaitosmuotojensa ajankohtaiset asiat jaoston käsittelyyn ja valvottaviksi.
Jaos on käsitellyt ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön, ammattikorkeakoulun sekä yliopistojen opettajakunnan työhön liittyviä
monimuotoisia asioita.
Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) toinen toimintavuosi on ollut yhteisten käytänteiden ja toimintatapojen jalkaannuttamista. Opiskelijoista on ollut joillakin aloilla vajausta.
Tredun taloudellinen tilanne on ollut hyvä kuluneen vuoden aikana. Jaos on seurannut
aktiivisesti Tredun toimintaa.
Länsi-Pirkanmaan koulutusky:n ja Sastamalan koulutusky:n yhdstyminen tapahtui vuoden
2014 alussa. Nimeksi tuli Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY). Käytäntöjä ryhdyttiin yhtenäistämään. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen resursseja pienennettiin ja syksyllä säästöjä haettiin lisää. Opettajille tuli 5 vuoden irtisanomissuoja. Luottamusmiehet olivat aktiivisia, mutta eivät pystyneet kaikkeen vaikuttamaan. TVAkäytänteet ovat edelleen erilaisia. Opiskelijatilanne näyttää heikkenevän, vaikka aloituspaikkoja saatiin lisää.
Jaos on seurannut TAMK:n tilannetta. Syksyllä käynnistyi ”Uudistuva opettajuus ammattikorkeakoulussa – kehittäminen”. Siihen liittyy uusi resursoinnin ja työnjaon malli.
TAMK:ssa vähenee 115 aloituspaikkaa, jonka lisäksi eri yksiköt ovat joutuneet miettimään
sopeutustoimenpiteitä opetukseen ja ohjaukseen. Rahoitus tulee vähenemään lähivuosina
merkittävästi, n. 10 %. Nuorten koulutukset siirtyvät Virroilta, Mänttä-Vilppulasta ja Ikaalisista Tampereelle.
OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen alueella toimii tällä hetkellä kuusi musiikin, kolme tanssin (myös musiikki), yksi kuvataiteen ja yksi sirkuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaitosta, jotka saavat tuntiperustaista valtionavustusta. Yhteyttä on pidetty
lähinnä musiikkioppilaitosten aktiiviopettajiin. Muiden alojen kanssa on tarkoitus viritellä
yhteistyötä tulevaisuudessa.
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Pirkan opiston musiikkiopistossa on ollut ongelmia ja suunnitelmissa on opetustuntimäärien pienennys, vaikka opisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta.
Opettajat ovat yhtä lukuun ottamatta tuntiopettajia ja heidän työsuhteitaan ei ole vielä vakinaistettu, jolloin jokaisen opetustarve päätetään vuotuisesti.
1.10.2014 neuvotteluoikeudet siirtyvät Sivista ry:n sopimuksessa yksityisten oppilaitosten
luottamusmiehiltä paikallisyhdistyksille. Tämä koskee lähes kaikkia alueen taiteen perusopetuksen oppilaitoksia. Asiasta on tiedotettu luottamusmieskirjeessä, mutta käytännöt
ovat epäselviä kentällä.
Tampereen konservatoriolle valittiin uusi rehtori, joka aloitti työssään 1.8.2014. Oppilaitoksen opettajayhdistys järjesti keskustelutilaisuuden uuden rehtorin koeajan puolivälissä,
koska yhteisten toimintalinjojen hakeminen on tuottanut ongelmia. Rehtorin toimi vakinaistettiin vuoden 2014 lopussa.
Vapaan sivistystyön puolella useat kunnalliset kansalaisopistot ovat yhdistyneet alueellisiksi opistoiksi. Kansanopistoista on seurattu Oriveden Opiston siirtymistä Ahlmanin koulun Säätiön omistukseen.
Jaos on seurannut aktiivisesti alueen aikuiskoulutuskeskusten tilannetta rahoituksen edelleen heikentyessä. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa on tehty mittavat säästötoimenpiteet mm. henkilöstömenoissa.
Tampereen yliopistolla on muutoksista selvitty pääosin hyvin. TaYLL ry on ollut aktiivinen
ja ollut osittain vaikuttamassa siihen, etteivät sopeutustoimet ole olleet liian laajoja.
8. EDUNVALVONTATIIMI
Edunvalvontatiimi kokoontui kolme kertaa ja edunvalvontatiimin työvaliokunta viisi kertaa.
Työvaliokuntaan kuuluivat Hilkka Korjus (pj), Eija Kamppuri, Soili Myllyniemi ja alueasiamies Liisa Kurikka 31.7. saakka sekä alueasiamies Anne Liimola 1.8. alkaen.
Tiimin puheenjohtajana toimi Hilkka Korjus ja jäseninä Eija Kamppuri, Tuija Silius, Tiina
Ahde, Pia Lepola, Marketta Kannisto, Raimo Laaksonen, Sari Alhola-Piipponen, Raimo
Hietala, Hannu Kujanpää, Matti Riihelä, Seppo Saloranta, Soili Myllyniemi, Katriina Isolauri, Päivi Pyymäki, Mervi Pulkkinen, Reijo Manninen.
9. ALUEASIAMIES
Alueasiamiehen toimenkuva:
1. Sopimusedunvalvoja, joka osallistuu palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Hallitsee suuret linjat ja omaa kokonaisnäkemyksen edunvalvonnasta. Toimii
YT-toimijoiden tukihenkilönä alueella.
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2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja. Seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa
asioissa ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin.
3. OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa.

OAJ Pirkanmaan alueasiamiehenä on 1.1. - 31.7.2014 jatkanut pääluottamusmies Liisa
Kurikka, jonka työaika on edelleen ollut yksi päivä viikossa ja työpiste Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry:n tiloissa.
Tehtäviin on sisältynyt mm. sidosryhmien tapaamisia, kouluttajana toimimista alueyhdistyksen koulutuksissa, paikallisyhdistysten aktiivien tapaamisia, alueyhdistyksen hallituksen
ja työvaliokunnan sekä tarpeen mukaan jaosten kokouksiin osallistumista, pääluottamusmiesten ja muiden aktiivien neuvontaa sekä tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa.
Lisäksi alueasiamies on ollut jäsenenä Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu selvityksen ohjausryhmässä, Tampereen kaupunkiseudun sivistystyöryhmässä ja sen alatyöryhmänä toimivassa opetusryhmässä sekä OPS-projektiryhmässä.
Anne Liimola aloitti kokoaikaisena alueasiamiehenä ja koulutusvastaavana 1.8.2014 alkaen. Työajaksi määriteltiin 35 h/viikko. Syksyn kolmen alueen YT- päivät ja toisen asteen
haasteet liittyen OKM:n rakenne - ja rahoitusuudistukseen olivat syksyn edunvalvonnan
painopisteinä. Alueasiamies osallistui aktiivisesti työvaliokunnan, jaosten ja hallituksen
kokouksiin ja verkottui sidosryhmien esim. Maakunnan liiton, AKAVA Pirkanmaan ja TURVAn kanssa. Aktiivinen osallistuminen jaosten kokouksiin auttoi tiedonkulussa.
Syksyllä aloitettiin valmistautuminen eduskuntavaalivaikuttamiseen, tavattiin työvaliokunnan toimesta kansanedustajia ja tehtiin kysely mm. kuntien pääluottamusmiesten ajankäytöstä. Tampere 3 - hankeselvitys painotti alueasiamiehen tehtäviä toisen asteen lisäksi
korkea-asteeseen. Alueyhdistykseen perustettiin T3 -adhoc - ryhmä seuraamaan ja käsittelemään kolmen korkeakoulun yhdistymishankeselvitystä. Alueasiamies toimi koollekutsujana. Alueasiamies osallistui myös OKM :n järjestämiin toisen asteen tilaisuuksiin. Varhaiskasvatuslain vaikuttamistyö oli myös yksi syksyn painopisteistä ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.
Alueasiamies oli henkilöstön edustajana Tampereen seudun sivistysryhmässä, jossa työn
alla olivat mm. seudun OPS -työ ja lukioverkko ja toisen asteen rakenneuudistus (OKM).
Alueasiamies vieraili paikallisyhdistyksissä kertomassa ajankohtaisista edunvalvonta- asioista ja kuulemassa paikallisyhdistyksen terveiset. Alueasiamies kutsui koolle OAJ - valtuutetut ennen valtuuston kokousta.
Koulutussuunnittelun vastuun myötä alueasiamies hoiti koulutusten suunnittelua ja toimi
tilaisuuksissa alueyhdistyksen edustajana. Koulutustyöryhmä lopetettiin alkusyksystä ja
jaosten roolia vahvistettiin koulutuksen ideoinnissa, samoin paikallisyhdistysten aktiiveilta
kysyttiin koulutustoiveita. Hallitus sai koulutusluonnoksen käsittelyynsä ennen koulutuskalenterin varsinaista hyväksyntää.
Alueasiamiehen tilaisuuksia syksyn aikana:
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3.-4.9. aluetoimijat Hki, 10. - 11.9. Valtakunnalliset YT-päivät, Hki, 3.-4.11. YT-päivät, kolme aluetta, vastuu, Tampere, 10.11. AMK-päivät Hki, 15.11. AO-opintopäivät Tampere,
10. - 11.12. Kvtes täydennyskoulutus, HKI, 6.11. Turvan tilaisuus yhteistyötahoille, Tampere, 2.10. Pirkanmaan AKAVA-päivä Tampere, 2.12. Tulevaisuuden peruskoulu, Tampere
Paikallisyhdistyskäynnit:
Mänttä-Vilppula LTOL jaoksen kanssa, 11.11. Vesilahden paikallisyhdistys, hallitus, 17.11.
Valkeakosken paikallisyhdistys.
28.11. Pääluotot, kaikki ryhmät, ja varapääluotot, 3.10. paikallisyhdistysten puheenjohtajat
ja luotot, Tampereen seudun sivistystyöryhmä 12.9. ja 4.12.Seutufoorumi 13.11.Tampere
Tampere 3 työryhmä aloitti 25.11.
10. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Budjetin toteutumaa on
seurattu tiiviisti tilikauden aikana ja rahankäyttö on tuotu hallitukselle tiedoksi.
Yhdistys sai rahoitusta OAJ:lta yhteensä 179.027,40 euroa. TJS-avustuksia saatiin
1878,00 euroa. Yhdistyksen jäsenkohtaista 0,02 %:n jäsenmaksua kirjattiin tilikaudelle
yhteensä 84.392,69 euroa. Summa sisältää jäsenmaksujen lähes 25.000 euron täsmäytyksen vuodelta 2013.
Rahankäyttö on budjetissa jaettu tiliryhmittäin koulutukseen, edunvalvontaan, tiedotukseen, jaosten toimintaan sekä yleistoimintaan. Kaikissa tiliryhmissä pysyttiin budjetin edellyttämällä tasolla riittävällä tarkkuudella. Henkilöstökulut ylittivät budjetin 6.984,17 eurolla,
mikä johtui viisipäiväisen alueasiamiehen palkkaamisesta hallituksen päätöksellä 1.8.2014
alkaen. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 43.904,66 euroa. Ylijäämästä hieman yli puolet
selittyy edellisen vuoden jäsenmaksujen täsmäytysten maksamisesta.

