2011

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2011

Kuvassa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ottaa
vastaan yhdistyksen lahjan vuosikokouksen yhteydessä
30.11.2011.

OAJ:n Pirkanmaan
alueyhdistys ry
OAJ Pirkanmaa
Y-tunnus:1472657-4

1

1. YLEISTÄ
Vuosi 2011 oli OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry:n eli OAJ Pirkanmaan ensimmäinen 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 1.1.2011:

Yhdistys

Jäsenmäärä

Yhdistys

Jäsenmäärä

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

208
281
82
420
22
331
117
468
145
92

Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä

271
151
59
416
3942
66
389
72
120
466
8118
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3. HALLINTO
3.1. Yleiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.11.2011 Opetusravintola Eetvartissa Tampereella. Paikalla oli 108 virallista kokousedustajaa. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Anne Lehtinen ja sihteerinä yhdistyksen taloudenhoitaja Arto Kotilainen. Puheenvuoron vuosikokouksessa käytti OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.
3.2. Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin varsinaisten jäsenien lisäksi Pirkanmaan alueen OAJ-valtuutetut, taloudenhoitaja
Arto Kotilainen sekä TOAY:n toimistosihteeri Liisa Sallinen-Aro. Tuleva alueasiamies Liisa
Kurikka oli myös valintansa varmistuttua kutsuttuna kokouksiin.
Hallituksen kokoonpano 2011-2012:
varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen

henkilökohtainen
varajäsen

Kaj Raiskio, pj
Jarmo Viitanen
Anu Potkonen
Mika Setälä
Anne Rantanen
Jarkko Hovilainen
Ilkka Kataja
Kalle Ohma
Lauri Piilola

Stefan Weckström
Juha Kleemola
Rauni Rokka
Asko Mielonen
Johanna Juva
Marko Kuusiluoma
Vesa Ratala
Pia Lepola

Arto Anetjärvi
Seppo Laurila
Soili Myllyniemi
Timo Kemppainen
Mirjam Lamminmäki
Kristiina Vähämaa
Mirja Kopra
Jussi Mäkelä

Raija Hituri
Johanna Toivanen
Sirkka Saarikoski
Mervi Pulkkinen
Sirpa Kujanpää
Lauri Hietalahti
Sanna Saarinen
Lauri Tolkki

Hilkka Korjus

Heikki Tanskanen

Eira Viitanen

Matti Hännikäinen

Jorma Tattari
Anne-Marie
Grahn-Saarinen

Riitta Haapala

Kaija-Leena Lindstedt
Hanna
Eloranta-Eskelinen

Minna Nylund

Eija Kamppuri

Mikko Tervo

Elina Kalliohaka

Minna Saijonkivi

Pertti Lankia
Riitta
Sompa-Hokkanen
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Muut kokouksiin kutsutut:

nimi
Anne Lehtinen
Sari Alhola-Piipponen
Matti Helimo
Maarit Laaksonen
Raimo Laaksonen
Kimmo Kekki
Sirkka Saarikoski

tehtävä
Valtuutettu
Ysi/Pirkanmaa
Valtuutettu
Ysi/Pirkanmaa
Valtuutettu
Ysi/Pirkanmaa
Valtuutettu Ysi/Tampere
Valtuutettu Ysi/Tampere
Valtuutettu OAO
Valtuutettu OAO

nimi
Päivi Koppanen
Jukka Kurenniemi
Anne Liimola
Arto Kotilainen
Liisa Sallinen-Aro
Liisa Kurikka

tehtävä
Valtuutettu
OAO
Valtuutettu
OAO
OAJ:n hallitus
LTOL
taloudenhoitaja
toimistosihteeri
alueasiamies

3.3. Toiminnantarkastajat
Vuoden 2011 toiminnantarkastajina ovat toimineet Pirkko Jaatinen ja Marko Mattila. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Usko Gullstén ja Timo Saarelainen.
3.4. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi vuosikokouksessa 2010 valittu Kaj Raiskio. Varapuheenjohtajiksi valittiin hallituksen kokouksessa 31.1.2011 Pertti Lankia, Eira Viitanen, Soili
Myllyniemi ja Jussi Mäkelä. Taloudenhoitajaksi valittiin Arto Kotilainen.
3.5. Työvaliokunta
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet työsääntöjen mukaan puheenjohtaja Kaj Raiskio, jaoksien
puheenjohtajat Pertti Lankia (YSI-Tampere), Jarmo Viitanen (YSI-Pirkanmaa), Eira Viitanen (LTOL), Soili Myllyniemi (OAO) ja Jussi Mäkelä (YLL) sekä tiimien puheenjohtajat
Hilkka Korjus ja Raimo Laaksonen. Työvaliokunta on voinut kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa harkintansa mukaan. Lisäksi taloudenhoitaja Arto Kotilainen ja alueasiamies Liisa
Kurikka kutsuttiin työvaliokunnan kokouksiin.
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.
4. EDUNVALVONTA
4.1. Parhaat voimat opetusalalla
Edunvalvontaa varten alueyhdistyksen alaisuuteen on perustettu tulo- ja palkkapoliittinen
Tupa-tiimi sekä koulutuspoliittinen Kopo-tiimi. Tiimien tarkoituksena on toimia kaikkien
opettajaryhmien yhteisten asioiden valmistelijoina. Käytännössä edunvalvonnallisia asioita

4

on otettu esille kaikissa alueyhdistyksen eri osissa: työvaliokunnassa, hallituksessa, jaoksissa sekä työryhmissä.
OAJ Pirkanmaa seuraa maakunnallista jäsenkehitystä ja osallistuu vastavalmistuvien
opettajien infotilaisuuksiin. Alueyhdistys vahvistaa opettajuuden julkista kuvaa julkisuuden
ja luotujen verkostojensa kautta.
4.2. Työnteon edellytykset kunnossa
Yhdistys järjesti useita edunvalvonnallisia tilaisuuksia kuluneen vuoden aikana. Alueyhdistyksen työvaliokunta järjesti 17.3.11 yhdessä Kuntaliiton Juha Karvosen kanssa kuulemistilaisuuden Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen selvitystyöstä.
Eduskuntavaalien alla 30.3.11 järjestettiin yhdessä Akava Pirkanmaan kanssa vaalipaneeli. Valitut kansanedustajat tavattiin 16.9.11 yhdessä OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen kanssa.
Yhdessä Tampereen kaupunkiseudun kanssa järjestettiin 5.5.11 tilaisuus kahden seutuopiston selvitystyöstä. Alueyhdistyksen edustajat seutuopistojen työryhmissä olivat Liisa
Kurikka (Pirkan seutuopisto) ja Soili Myllyniemi (Tampereen seutuopisto).
Alueyhdistys julkaisi kannanoton opettajien työajan sijoittumisesta kesäaikana erityisesti
toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Tupa-tiimin muodostama kannanotto lähetettiin yhdistystiedotteena jäsenyhdistyksille.
Tampereen ammattiopiston TAOn ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän PIRKOn
fuusion valmistelua käsiteltiin sekä hallituksessa, tiimeissä että OAO-jaoksessa.
Alueyhdistys reagoi AMK-leikkausten vaikutuksiin Pirkanmaalla.
Yhdistys seurasi Hämeenlinnan OKL:n siirtymisen valmistelua Nekalan koulun tiloihin.
Tampereen kaupungin valvonta-ateriaedusta kirjoitettiin kannanotto, joka lähetettiin kaikille
Tampereen kaupunginvaltuutetuille 4.11.11.
4.3. Vahva ja arvostettu vaikuttaja
Alueyhdistys on ollut yhteydessä alueen päättäjiin ja mediaan. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä muiden ammattijärjestöjen kanssa. Alueyhdistys on saanut kutsuja useisiin tilaisuuksiin, missä yhdistystä ovat edustaneet puheenjohtajisto sekä alueasiamies.
Alueyhdistys myönsi hakemuksesta paikallisyhdistyksille Koulut kuntoon – päiväkodit paremmiksi -avustuksia paikallista budjettivaikuttamista varten.
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5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET
OAJ Pirkanmaan järjestämään koulutukseen on varattu lähes neljännes koko yhdistyksen
budjetista. Alueyhdistyksen järjestämien koulutuksien kustannukset tuotiin hallituksen tiedoksi sitä mukaa kun kustannukset tarkentuivat, jotta budjetin toteutumista
voitiin seurata.
Järjestetyt tilaisuudet vuonna 2011
Raamisopimuksen esittely opetusalan osalta 16.12.11 Neuvottelupäällikkö
Visa Pohjola esitteli uutta sopimusta 32 ay-aktiiville ympäri Pirkanmaata.
Paikalla oli alueyhdistyksen hallituksen jäseniä, pääluottamusmiehiä ja paikallisyhdistysten puheenjohtajia.
Yhdistysaktiivien koulutusristeily 4.-5.11.11 Risteilylle osallistui 36 henkeä kuulemaan ajankohtaisia esityksiä edunvalvonnan ja vaikuttamisen saralta. Vierailijaksi oli lupautunut kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti Opettajien työttömyyskassasta.
Alueelliset YT-päivät Tampere 2.-3.11.11 Koulutukseen osallistui 94 henkeä, joista 58 Pirkanmaalta, loput OAJ Päijät-Hämeestä ja OAJ Kanta-Hämeestä. Työsuojeluvaltuutettu
Timo Välimäki oli kutsunut luennoitsijoiksi kattavan läpileikkauksen yhteistoiminnan kentällä vaikuttavista henkilöistä niin valtionhallinnosta kuin kunnalliselta puolelta.
Ysiläisten luottamusmieskoulutus 12.10.11 Paikalle oli saapunut
35 alueen luottamusmiestä keskustelemaan ajankohtaisista
edunvalvonnan kysymyksistä.
Alueyhdistysten yhteisseminaari (OAJ Kanta-Häme, OAJ Pirkanmaa, OAJ Päijät-Häme) 7. -8.10.11, Hämeenlinna, Katisten kartano. Paikalla yksitoista
yhdistyksen edustajaa.
LTOL-jaoksen koulutus 24.9.-25.9.11. Valtakunnallisten lastentarhanopettajien päivien
yhteydessä jaos keräsi kokoon 45 henkeä, jotka saivat täsmäkoulutusta kolmen tunnin
bussimatkan ajan.
Kansanedustajien tapaaminen 16.9.11. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys järjesti yhdessä Tampereen paikallisyhdistyksen kanssa vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden alueen kansanedustajille. Tilaisuudessa käytiin keskustelua kasvatuksen- ja koulutuksen ajankohtaisista tuulista niin maakunnan kuin valtakunnankin tasolla. Paikalla
oli 25 ay-aktiivia sekä seitsemän kansanedustajaa: Arto Pirttilahti
(kesk), Kimmo Sasi (kok), Arto Satonen (kok), Sofia Vikman (kok),
Lea Mäkipää (ps), Pertti Virtanen (ps) ja Leena Rauhala (kd).
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OKKA-säätiön ammatilliset opettajapäivät Vierumäellä 16.-17.9.11 kokosi kymmenen ammatillista opettajaa Pirkanmaalta.
Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistojen seutuopistoselvitys 5.5.11 Cumulus Hämeenpuisto Tilaisuudessa kuultiin Lauri
Savisaaren sekä Ritva Tainion esitys opistojen tilanteesta. Tämän jälkeen seurasi yleiskeskustelu, johon otti osaa 20 jäsentä.
Samassa yhdistys sai pyynnön esittää kahta henkilöstön edustajaa seutuopistotyöryhmiin.
Alueelliset luottamusmiesten koulutuspäivät (OVTES) 14.-15.4.11 järjestettiin Rosendhalissa yhteistyössä palkkasihteerien sekä OAJ:n kanssa. Koulutuspäiville oli saatu kattava
50 hengen joukko pirkanmaalaisia pääluottamusmiehiä, luottamusmiehiä sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajia.
YSI-jaosten yhteinen yhteysopettajakoulutus 1.-2.4.11 kokosi 65
innokasta yhteysopettajaa ja kouluttajaa ympäri Pirkanmaata. Tilaisuudessa saatiin selvyys yhteysopettajan laajasta toimenkuvasta,
alueyhdistyksestä, valtakunnan ja maakunnan tilanteesta.
LTOL-jaoksen luottamusmiesten koulutuspäivään 6.4.11 otti osaa 14 henkeä.
SAK:n ammatilliset opettajapäivät Kiljavalla 8.-9.4.11 kokosi 12 pirkanmaalaista.
OAJ Pirkanmaan ja Akava Pirkanmaan vaalipaneeli
30.3.11 kokosi TAMK:n tiloihin seitsemän panelistia
sekä 70 hengen yleisön. Tilaisuuden alussa panelistit saivat esittää viiden minuutin alustuksen kasvatuksen, koulutuksen ja akavalaisten työurien näkökulmasta. Tämän jälkeen yleisö pääsi tenttaamaan ehdokkaiden ja heidän puolueidensa kantoja
ajankohtaisiin kysymyksiin. Keskustelijoina olivat
kansanedustajaehdokkaat: kapteeni evp, yrittäjä
Aleksi Jäntti (kok), kansanedustaja Leena Rauhala
(kd), asiantuntijaylilääkäri Hanna Tainio (sdp), kehittämiskoordinaattori Minna Sorsa (vihr),
tutkija Sinikka Torkkola (vas), professori Ilmari Rostila (ps) ja luokanopettaja-opiskelija
Jouni Ovaska (kesk).
Alueyhdistyksen työvaliokunta järjesti 17.3.11 yhdessä Kuntaliiton Juha Karvosen kanssa
kuulemistilaisuuden Tampereen kaupunkiseudun toisen asteen selvitystyöstä. Paikalla oli
17 ay-aktiivia ympäri seutukuntaa edustaen niin lukio kuin ammattilista koulutusta.
OAO-jaoksen eläkeilta 10.3.11 kokosi TAMK:n tiloihin 67 eläkeinfosta
kiinnostunutta ammatillista opettajaa. Tilaisuudessa esittäytyivät ja pienen prologin pitivät alueyhdistyksen puheenjohtaja Kaj Raiskio ja OAOjaoksen puheenjohtaja Soili Myllyniemi. Kaksituntisen koulutuksen hoiti
OAJ:n työmarkkinalakimies Kai Kullaa.

7

Hallituksen toimintaseminaariin Edenissä 18.2.-19.2.11 osallistui 21 henkeä. Tilaisuudessa
saatiin kattava kuva alueyhdistyksen nykytilasta, muokattiin nettisivujen yleisilmettä, tehtiin
tiedotusstrategia ja keskusteltiin alakohtaisista ongelmista sekä niiden ratkaisumalleista.
YSI-jaosten yhteinen eläkeilta Rosendahlissa 17.2.11 houkutteli
paikalle ennätykselliset 228 opettajaa ympäri Pirkanmaata. Tilaisuuden avasi YSI-Tampereen puheenjohtaja Pertti Lankia. Tämän jälkeen OAJ:n työmarkkinalakimies Kai Kullaa vastasi koulutuksesta. Tilaisuuden jälkeen hän otti vastaan suuren joukon yksittäisiä opettajia, jotka saivat vastauksen kysymyksiinsä.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
OAJ Pirkanmaan tiedotusstrategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 24.3.11 ja pantiin
esille kotisivujen salasanalla suojattuun osioon.
OAJ Pirkanmaan tiedottamisessa keskeisellä sijalla ovat yhdistyksen kotisivut, joiden päivittämiseen ovat puheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi voineet osallistua myös jaoksien puheenjohtajat. Verkkosivuilla on esillä käytännössä kaikki koulutustilaisuudet sekä
tärkeimmät edunvalvontatapahtumat.
Yhdistys lähetti toimintavuoden aikana viisi jäsentiedotetta, jotka
koskivat opettajien työajan sijoittelua, kouluruokailua, uutta alueasiamiesjärjestelmää sekä Koulut Kuntoon – päiväkodit paremmiksi -rahoituksen hakemista. Jäsentiedotteet lähetettiin jäsenyhdistysten edustajille edelleen jaettaviksi sekä julkaistiin kotisivuilla.
Opettaja-lehden välissä ilmestyi OAJ Pirkanmaan nelisivuinen tiedote 30.9.11.
Puheenjohtaja ja tuleva alueasiamies kävivät paikallisissa tilaisuuksissa kertomassa alueyhdistyksen toiminnasta (Valkeakoski,
Tampere, Sastamala, Ikaalinen, Orivesi, Nokia, Pälkäne ja Kangasala).
Hallituksen jäsenille ja OAJ:n valtuuston jäsenille on toimitettu hallituksen ja yleisten kokousten pöytäkirjat. Hallituksen pöytäkirjat olivat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla
salasanalla suojatussa osiossa.
7. JAOKSET
Alueyhdistyksen jaokset toimivat oman jäsenryhmänsä alueellisena yhteistyöfoorumina.
Jaokset antavat tietoa ja lausuntoja omaa jäsenistöään koskevista asioista työvaliokunnalle, hallitukselle ja tiimeille. Jaosten puheenjohtajat ja jäsenet nimettiin kaksivuotiskaudelle
hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 31.1.11.
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7.1. YSI-Pirkanmaa
Puheenjohtaja Jarmo Viitanen, jäsenet Stefan Weckström, Tuomo Pekkanen, Tiina Koski,
Katja Aholainen, Anne Ylä-Viteli, Vesa Ratala ja Asko Mielonen (sihteeri).
Omien kokousten lisäksi YSI-Pirkanmaa on tehnyt tiivistä yhteistyötä YSI-Tampereen
kanssa yhteistyöelimessämme PIRTA:ssa. Yhteistyössä olemme mm. suunnitelleet ja järjestäneet koulutustilaisuuksia sekä ysiläisille että muillekin opettajaryhmille alueellamme.
PIRTA-yhteistyön etuna olemme saaneet kuulla myös tamperelaisen edunvalvonnan ongelmista.
YSI-Pirkanmaan keskeistä toimintaa ovat olleet ”kuntakuulumiset”. Eri alueiden edustajat
ovat kertoneet ja saaneet palautetta ja ohjeita alueittensa edunvalvonta- ja muista ongelmista. Tärkeimmät seikat vietiin työvaliokunnan tietoon. Loppuvuoden synkintä seurattavaa olivat Ikaalisten YT-neuvottelut. YT-ajan käytön seuraaminen, opetussuunnitelmamuutokset, kuntien budjettileikkaukset, keskustelu lukiokoulutuksen järjestämisen muutoksista
ja kuntien lomautuksissa tapahtuneitten laittomuuksien seuraaminen ovat olleet jaoksen
ydintoimintaa. Seudun OAJ-valtuutetut ovat osallistuneet kokouksiin mahdollisuuksiensa
mukaan ja näin jaos on pysynyt valtakunnallisesti ajan tasalla.
7.2. YSI-Tampere
Puheenjohtaja Pertti Lankia, jäsenet Matti Hännikäinen, Hilkka Korjus, Maarit Laaksonen,
Raimo Laaksonen, Lauri Piilola ja Riitta Sompa-Hokkanen.
Tampereen YSI-jaos on toiminut tamperelaisten ysiläisten opettajien ja rehtoreiden yhteistyöfoorumina tiiviissä yhteistyössä Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen (TOAY)
kanssa. YSI-Tampere on tehnyt yhteistyötä myös YSI-Pirkanmaan kanssa YSI-jaosten
yhteiselimessä PIRTASSA, jonka keskeisenä tehtävänä on ollut järjestää koulutustilaisuuksia sekä ysiläisille että muille alueyhdistyksen jäsenille. Tampereen YSI-jaos kokoontui 9 kertaa. Jaos antoi tiimeille ja työvaliokunnalle tietoja, kommentteja sekä lausuntoja
TOAY:n jäsenistöä koskevista asioista.
Keskeisiä edunvalvonta-asioita ovat olleet kaupungin opetustoimen budjetti, työhyvinvointi,
luontaisetuateriat, TET-ajan palkkaus, opetussuunnitelmauudistus, opettajien työllistyminen sekä lukiokoulutuksen muutokset.
7.3. LTOL-jaos
Puheenjohtaja Eira Viitanen, jäsenet Minna Nylund, Eija Kamppuri (sihteeri), Elina Kalliohaka, Riitta Haapala, Minna Korkiakoski, Kaija-Leena Lindstedt, Satu Joensalmi ja Anne
Tuovila.
LTOL-jaos on toiminut pirkanmaalaisten lastentarhanopettajajäsenten edunvalvojana yhdessä luottamusmiesten kanssa. Jaos järjesti kaksi koulutustilaisuutta vuoden 2011 aika-
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na: toisen luottamusmiehille ja toisen muille jäsenille Lastentarhanopettajapäivien yhteydessä. Koulutuksissa sekä tiedotteissa jaos antoi tietoa alueyhdistyksen sekä jaoksen toiminnasta. LTOL-jaos on toiminut tiiviissä yhteistyössä muiden jaosten ja tiimien kanssa.
LTOL-jaos seuraa aktiivisesti alueensa kasvatus- ja koulutuspoliittista keskustelua ja päätöksentekoa sekä ennen kaikkea seutukunnallista päätöksentekoa edunvalvonta-asioissa.
Jaos pyrkii ottamaan osaa ajankohtaiseen keskusteluun ja osallistumaan ennakoivasti
päätöksentekoprosesseihin. Jaos ottaa tarvittaessa kantaa jäsenistöään koskevissa asioissa, mikäli ei voi odottaa työvaliokunnan tai hallituksen toimia.
Vuoden 2011 aikana jaos on tehnyt kyselyjä ja koonnut tietoa mm. kuntien TVAperusteista, suunnitteluajan käytöstä, esiopetuksen järjestämisestä ja lastentarhanopettajien määrästä.
7.4. OAO-jaos
Puheenjohtaja Soili Myllyniemi (Sirkka Saarikoski) jäsenet, Arto Anetjärvi (Raija Hituri),
Seppo Laurila (Johanna Toivanen, sihteeri), Timo Kemppainen (Mervi Pulkkinen), Kristiina
Vähämaa (Lauri Hietalahti), Mirja Kopra (Sanna Saarinen) ja Mirjam Lamminmäki (Sirpa
Kujanpää)
Jaos kokoontui kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana.
OAO-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 sekä ammattikorkeakoulun opettajakunnan työhön liittyviä monimuotoisia asioita.
Jaos teki laajan selvityksen ja koosteen toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen ja
ammattikorkeakoulujen työnjakosuunnitelmista ja työn resurssoinnista koko alueyhdistyksen toiminta - alueelta.
OAO-jaos oli tiiviisti mukana seudullisten kansalais- ja työväenopistojen yhdistämishankkeissa. Opettajien ja koulutussuunnittelijoiden työajasta ja työvelvoitteista kerättiin kooste
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.
Jaos on seurannut TAOn ja PIRKOn yhdistämishanketta aktiivisesti ja pitänyt asiaa ja sen
edunvalvontaa esillä alueyhdistyksessä.
OAO-jaos on saanut selostuksen TAMK:n tilanteesta ja jaos on seurannut aktiivisesti tilanteen kehittymistä valmiina toimimaan tarvittaessa.
Jaos on seurannut aktiivisesti alueen aikuiskoulutuskeskusten tilannetta rahoituksen heikentyessä.
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7.5. YLL-jaos
Puheenjohtaja Jussi Mäkelä, jäsenet Lauri Tolkki, Tapio Soini, Maritta Hopkins, Merja
Laaksonen ja Seppo Saloranta.
YLL-jaos kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa. Lisäksi jaos on käynyt sähköpostikeskusteluja tarpeen mukaan. Jaos huolehti tiedonkulusta alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten välillä sekä jäsenyhdistysten kesken. Jaos antoi tiimeille ja työvaliokunnalle tietoja, kommentteja ja lausuntoja jäsenistöään koskevista asioista.
Toiminnan painopiste vuonna 2011 oli uusien jäsenten rekrytoinnissa ja vanhojen aktivoinnissa. Tähän tähdäten YLL-jaos järjesti toukokuussa edunvalvonta- ja jäsenillan Varalassa. Lisäksi jaos osallistui ja kannusti jäsenistöä osallistumaan valtakunnalliseen YLL:n
yhteyshenkilöseminaariin elokuussa.

8. EDUNVALVONTATIIMIT
Tulo- ja palkkapoliittisen Tupa-tiimin sekä koulutuspoliittisen Kopo-tiimin henkilövalinnat
vahvistettiin hallituksen kokouksessa 31.1.2011.
8.1. Kopo-tiimi
Puheenjohtaja Raimo Laaksonen, jäsenet Heini Pasanen, Sinikka Järvi, Sanna Leinonen,
Maarit Laaksonen, Jukka Vuorinen, Johanna Toivanen, Mervi Pulkkinen, Harri Miettinen,
Päivi Pyymäki, Sirpa Kujanpää, Minna Nylund, Veera Veltti ja Maiju Huttunen.
Kopo-tiimi kokoontui viisi kertaa vuoden 2011 aikana.
8.2. Tupa-tiimi
Puheenjohtaja Hilkka Korjus, Sari Alhola-Piipponen, Minna Hakimsan, Riitta Harju, Matti
Hännikäinen, Harri Järvinen, Eija Kamppuri, Timo Kemppainen, Päivi Koppanen, Hannu
Kujanpää, Liisa Kurikka, Mirjam Lamminmäki, Pia Lepola, Matti Riihelä, Soili Myllyniemi,
Tapio Niemi, Irma Pelto (tilalle 28.11.11 lähtien Jyrki Rantala), Seppo Saloranta, Leena
Seppänen, Heikki Tanskanen, Mikko Tervo (tilalle 28.11.11 lähtien Riitta SompaHokkanen), Petteri Väkiparta ja Tuula Väntönen (tilalle 28.11.11 lähtien Jorma Tattari).
Tupa-tiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa.
8.3. Tiimeissä käsitellyt asiat
Alueyhdistyksen tiimit toimivat kaikkien opettajaryhmien yhteisten asioiden valmisteluelimenä. Tupa-tiimi toimii alueellisena tulo- ja palkkapoliittisena edunvalvojana, ja kopo-tiimi
puolestaan valmistelee koulutuspoliittisia asioita. Molemmat tiimit käyttävät tarvittaessa
apunaan erityisasiantuntijoita ja alueyhdistyksen toimijoita. Tupa-tiimillä on lisäksi työvaliokunta, joka kokoontuu tarvittaessa ja valmistelee lausuntoja ja kannanottoja. Tiimien pu-
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heenjohtajat ovat alueyhdistyksen hallituksen työvaliokunnan jäseniä.
9. ALUEASIAMIES
Alueyhdistyksen hallitus esitti ja OAJ:n hallitus valitsi pääluottamusmies
Liisa Kurikan OAJ Pirkanmaan alueasiamieheksi 1.1.2012–31.7.2014.
Alueasiamiehen työajaksi sovittiin yksi päivä viikossa ja työpiste järjestettiin Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry:n tiloista.

10. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Budjetin toteutumaa on
seurattu tiiviisti tilikauden aikana ja rahankäyttö on tuotu hallitukselle tiedoksi. Rahankäyttö
on budjetissa jaettu tiliryhmittäin koulutukseen, edunvalvontaan, tiedotukseen, jaosten
toimintaan sekä yleistoimintaan.
Yhdistys sai rahoitusta OAJ:lta yhteensä 192.494,11 euroa. Tästä varsinainen alueyhdistysavustus oli 183.910,60 euroa, minkä lisäksi saatiin joulukuussa OAJ:n Pirkanmaan YSIpiirin aiempien vuosien jäsenmaksuihin liittyvää tasoitusmaksua 8583,51 euroa. TJSavustuksia saatiin 720 euroa.
Yhdistys ei kerännyt jäsenmaksua vuonna 2011.

