
Mennyt kesä ja syksy ovat olleet jälleen OAJ:lle aktiivista aikaa. Kevään 
eduskuntavaalien jälkeen tuli jälleen opetusalalle kylmää vettä niskaan, 
kun koulutuslupaukset petettiin. Syyskuussa eduskunnassa oli jälleen väli-
kysymys koulutuksesta. Opetukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen suun-
natut jo kolmeen miljardiin euroon nousseet leikkaukset saivat opposition 
mittauttamaan hallituksen luottamusta.

Eduskuntavaalivaikuttamisen jälkeen kesällä järjestömme oli aktiivinen 
osapuoli työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkosta sovittaessa. Sopimuksen 
synnyttyä alkoi intensiivinen ja erittäin paljon julkisuutta saanut proses-
si yhteiskuntasopimuksesta. OAJ oli puheenjohtaja Olli Luukkaisen joh-
dolla koko prosessin ajan aktiivinen. Sittemmin neuvottelut kariutuivat ja 
hallituksen suunnitelmat ns. pakkolaista saivat kymmenet tuhannet pal-
kansaajat mielenilmaukseen Rautatientorille Helsinkiin. Selvää on, että 
selvitäkseen tukalasta talousahdingosta Suomi tarvitsee paitsi maltillisia 
palkkaratkaisuja ja ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia. Suomalainen 
yhteiskunta on rakennettu sopimalla ja Akava näyttikin esimerkkiä vaa-
tiessaan sopimisen tielle jatkoa.

Normien purkaminen on eräs hallituksen tärkeistä tavoitteista. OAJ on 
syksyn aikana esittänyt kahteen otteeseenkin normien purkuehdotuksia 
opetusalalle. Kouluilta vaaditaan tällä hetkellä kultakin erikseen suunni-
telmia, joiden sisältö on pääosin määritelty valtakunnallisin säädöksin. Jo-
kainen koulu joutuu itse laatimaan mm. yhdenvertaisuus- ja kiusaamisen 
vastaiset suunnitelmansa. OAJ esittää tilalle valtakunnallista mallia, jota 
täsmennettäisiin tarvittaessa kuntakohtaisesti. Tämä parantaisi oppilaiden 
oikeusturvaa. Samalla opettajien ja rehtorien aikaa vapautuisi paperityös-
tä perustyöhön, opetukseen ja koulun pedagogiseen johtamiseen. Lisäksi 
kasvava huoli opetuksen määrärahojen valumisesta yhä enenevässä määrin 
seiniin ja rakenteisiin, sai OAJ:n esittämään normien purkua myös sille 
alueelle. Erityinen huoli järjestöllä on tässä kysymyksessä ammatillisesta 
koulutuksesta, jossa sijoitetusta eurosta enää reilut 50% päätyy opetuk-
seen.

Meillä Pirkanmaalla on ollut tapahtumien syksy. OAJ on the Road –tapah-
tuma kokosi aktiiveja Lempäälään. Ideaparkissa myös kansan syvät rivit 
kuulivat opetusalan ajankohtaisista asioista. MOP-päivänä 5.10. puoles-
taan kirkastettiin opettajan professiota Tampereella. Yhteistyö SOOLin 
kanssa näkyi myös tässä ”hyvän tuulen tapahtumassa”, jossa opettajaksi 
opiskelevat olivat isossa osassa. 

Valitettavasti kouluvuoden alkua ovat Pirkanmaalla varjostaneet uusien 
opettajien palkkaus vasta ensimmäisestä veso-päivästä, lomautukset ja 
sijaiskiellot. Hallitusohjelmassa pyritään parantamaan opettajan mahdolli-
suuksia keskittyä perustyöhönsä. Samalla kuitenkin ryhmäkokoja kasvate-
taan, mikä on täydellisessä ristiriidassa tavoitteen kanssa. OAJ:n syksyllä 
lanseeraama ”Joku Roti” –kampanja onkin tähdännyt ja tähtää siihen, että 
opettajalla olisi mahdollisuus keskittyä perustyöhönsä opettamiseen ja 
muita asioita hoitaisivat pääosin muut ammattiryhmät. Olethan tutustunut 
jo järjestön www-sivuilla aiheeseen, samalla on helppoa päivittää jäsen- ja 
yhteystiedot ajan tasalle.

Opettajien kasvanut työmäärä ei ole näkynyt palkkauksessa, pikemminkin 
päinvastoin. Rotia itselleen voi loppujen lopuksi kuitenkin pitää vain kukin 
opettaja itse, edunvalvontaa kun ei voi täysin ulkoistaa. Jokaista jäsentä 
tarvitaan nyt mukaan. Pidetään kiinni tehdyistä sopimuksista kaikilla kou-
lutusasteilla, emme voi joustaa loputtomiin. Lopuksi voinen todeta tosiasi-
an, että hyvinvoiva opettaja tuottaa hyvinvoivia opiskelijoita.

Lauantaina 7.11. tavataan OAJ Pirkanmaan 5-vuotisjuhlissamme. 
Tule mukaan, Jonne Aaronkin tulee!

Matti Helimo, OAJ Pirkanmaa puheenjohtaja

Pirkanmaa

Hyvät jäsenet

Olen Arto Kauppinen ja aloitin elokuun alussa työn OAJ 
Pirkanmaan uutena alueasiamiehenä. Työuraani olen tehnyt 
yleissivistävällä puolella lukion historian ja yhteiskuntaopin 
lehtorina neljännesvuosisadan verran.Viimeiset 20 vuotta 
niistä lukion puolella.

Toimipaikkani on Hatanpään lukio Tampereella. OAJ:ssa 
olen toiminut Tampereen lukioiden varaluottamusmiehenä 
viimeiset kuusi vuotta ja oman kouluni yhteysopettajana 15 
vuotta.  Olen toiminut myös Pirkanmaan historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien hallituksessa.

Alueasiamiehen tehtäviin kuuluu yhteydenpito paikallis-
yhdistyksiin, luottamusmiehiin ja yt-toimijoihin.  Osal-
listun OAJ Pirkanmaan hallituksen ja sen työvaliokunnan 
kokouksiin. Tärkeää on tiivis yhteistyö puheenjohtajan 
kanssa. Varmistan myös tiedonkulkua Pasilan päästä alueel-
le ja toisinpäin. Minuun saa parhaiten yhteyden sähköpos-
tin kautta alueasiamies@oajpirkanmaa.fi tai puhelimitse 
0442391191. Pidetään yhteyksiä!

Arto Kauppinen, alueasiamies

Hei!



LTOL-jaos
LTOL- jaoksen tehtävänä on vaikuttaa osaltaan kaikkien pirkanmaalaisten lastentarhanopetta-
jien edunvalvontaan sekä valtakunnalliseen päätöksentekoon. 

Ajankohtaista tällä hetkellä on vaikuttaa varhaiskasvatuslain mahdollisiin muutoksiin, subjek-
tiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen ja ryhmäkokojen kasvattamiseen. Lastentarhanopet-
tajia on koulutettava lisää ja pidettävä huolta, että pedagogisen koulutuksen omaavia opettajia 
on päiväkodeissa riittävästi.

Jokaisen lastentarhanopettajan tulee pitää kiinni lapsen oikeudesta kasvuun ja oppimiseen. 
Varhaiskasvatus on merkittävä perusta elinikäisessä oppimisessa, säästöt varhaisessa vaihees-
sa ovat menoja tulevaisuudessa.

Eira Viitanen, LTOL-jaoksen puheenjohtaja

Jaoksen jäsenet kuvassa: 
ylärivi vasemmalta: Anu Henttonen (Akaa),  
Tytti Leppänen (Hämeenkyrö), Inka Kosonen (Pirkkala), 
Minna Hakimsan (yksityiset, Tampere), Riitta Haapala 
(Valkeakoski), Johanna Mäkilä-Laine (Tampere) Alarivi 
vasemmalta: Eija Kamppuri (Tampere), Eira Viitanen 
(Nokia) ja Johanna Juurikorpi (Kangasala)

YSI-jaos (yleissivistävät opettajat)
Jaoksen tehtävänä on mm:

•	 valmistella asioita ja päätösesityksiä alueyhdistyksen työvaliokunnalle sekä antaa lausuntoja omaa jäse-
nistöään koskevissa asioissa

•	 hoitaa oman ryhmänsä tiedotus jäsenyhdistyksille suunnitella koulutusta ysiläisille ja kaikille ryhmille 
yhteistyössä muiden jaosten kanssa

•	 tehdä jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä alueen pääluottamusmiesten kanssa

Vuonna 2015 jaoksessa on käsitelty mm. opetusalan leikkauksia Pirkanmaalla, perusopetuksen ja lukion opetus-
suunnitelman ja tuntijaon uudistamista, opetushenkilöstön työaika- ja palkkauskysymyksiä, työhyvinvointia ja  
koulutustarpeita.

Liisa Kurikka, YSI-jaoksen puheenjohtaja

Ysi-jaoksen jäsenet kuvassa: 
Takana vasemmalta: Tiina Koski (Pirkkala), Asko Mielonen (Hämeenkyrö),  
Marjaana Myötyri (Kangasala), Päivi Nahkiaisoja (Orivesi)

Keskellä vasemmalta: Liisa Kurikka (pj., Nokia), Sarianna Suvela (Tampere),  
Riikka Vallisto-Paulanne (Nokia), Katariina Huju (Sastamala), Sinikka Järvi (Valkea-
koski), Jaana Kärjä (Ylöjärvi), Pia Lepola (Tampere), Heikki Tanskanen (Tampere),  
Juha Myntti (Ikaalinen)

Edessä: Taru Järvenpää (Tampere) 

Kuvasta puuttuu Riitta Sompa-Hokkanen (Tampere)



OAO-YLL –jaos
OAO - YLL -jaos on seurannut tiiviisti

•	 Toisen asteen koulutuksen koulutuksenjärjestäjien toimintaa ja toisen asteen vauhdikkaita tapahtumia. Agendalla on ollut 
mm. työaikakokeilujen mahdollisuus, säästöt, yt -neuvottelut, lähiopetustunnit, osaamisperusteisuus, opetussuunnitel-
mauudistus, uusien luottamusmiesten valinta ja ajankäyttö sekä uuden opettajuuden toteutuksen resursointi.

•	 Tampere 3 -työryhmien työn etenemistä ja kolmen korkeakoulun ajankohtaisia tapahtumia
•	 Taiteen perusopetuksessa mm. Pirkanmaan musiikkiopiston alkutaivalta
•	 Vapaassa sivistystyössä mm. valtionosuuksien vähennyksestä aiheutuneita sopeutuksia
•	 Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa mm. mittavia yt-neuvotteluja

Jaoksen kärkinä vaikuttamisessa ovat olleet:

•	 Rahoituksen leikkausten uhka koulutuksen tasolle ja laadulle
•	 Ammatillisen peruskoulutuksen kolmivuotisuus ja jatko-opintokelpoisuus
•	 Korkeakoulujen kehittäminen duaalimallin pohjalta

 
Jaos on järjestänyt jäsenistölle koulutusta mm. eläkkeistä ja eläkejärjestelmästä, opettajan  
oikeusturvasta ja ajankohtaisista lakiasioista sekä teemalla kansalaisopisto toimintaympäristönä.

    Johanna Toivanen, OAO-YLL jaoksen puheenjohtaja

Heips.
Olemme Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueilla toimivat Nope eli Nuori Opettaja –kouluttajat. Meidät valittiin 

alueelle uusina kouluttajina keväällä 2015 ja aloitamme Nope-kouluttajina lokakuun kurssilla, joka pidetään 

Tampereen Kylpylässä. 

Nope –koulutukset ovat tarkoitettu kaikille alle 35-vuotiaille tai alle 5 vuotta kasvatus- ja opetustyötä tehneille 

OAJ:n jäsenille. 2-päiväisellä kurssilla tutustutaan muihin alueen nuoriin opettajiin, perehdytään järjestöön ja 

palkkaukseen sekä sukelletaan etsimään voimavaroja työelämään.

Syksyn Nope-koulutus on jo täynnä, mutta keväälle on luvassa ilmeisesti 2 kurssia. Olehan siis kuulolla ja 

seuraa Opettaja-lehden ilmoittelua.

PerusNope –koulutuksen lisäksi tulemme järjestämään yhteistyössä alueyhdistysten (Pirkanmaa ja Kanta- 

Häme) kanssa myös JatkoNope –koulutusta. Suositeltavaa olisi, että PerusNope –koulutus olisi käytynä tässä 

vaiheessa. Lisäksi kehittelemme uusia mahdollisuuksia nuorille opettajille verkostoitua alueellaan ja pyrimme 

madaltamaan kynnystä osallistua OAJ:n paikalliseen toimintaan.

Tervetuloa kursseille!

Tiia-Pauliina Niemi ja Johanna Ylinen, Nope-kouluttajat

Jaoksen jäsenet kuvassa:

Takana vasemmalta: Arto Kauppinen (alueasiamies), Ismo Kymäläinen 
(amm.koul.), Mirjam Lamminmäki (vapaa siv.työ), Kristiina Vähämaa (amk),  
Seppo Laurila (amm.koul.)

Edessä vasemmalta: Mia Muona (taiteen perusopetus), Merja Laaksonen (YLL),  
Johanna Toivanen (amm.koul.), Sirpa Kujanpää (vapaa siv.työ)
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Tule mukaan

OAJ PIRKANMAA

toimisto: 03-2237 
881

oajpirkanmaa@opettaja.fi

Pysy ajantasalla!www.oajpirkanmaa.fi
ja tykkää facebookissa:

OAJ Pirkanmaa


