2012

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2012

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

1

1. YLEISTÄ
Vuosi 2012 oli OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry:n eli OAJ Pirkanmaan toinen 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 1.1.2012:

Yhdistys

Jäsenmäärä

Yhdistys

Jäsenmäärä

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

208
279
88
440
22
333
126
474
146
91

Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä

288
144
59
457
3909
60
395
75
117
502
8213

OAJ:n Punkalaitumen paikallisyhdistyksen jäsenhakemus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 8.5.2012. OAJ:n Punkalaitumen paikallisyhdistys ry tulee OAJ Pirkanmaan jäseneksi 1.1.2013 alkaen.
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3. HALLINTO
3.1. Yleiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.11.2012 Tampereen ammattikorkeakoulun juhlasalissa. Paikalla oli 96 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 erityisasiantuntija Lauri Kurvonen.
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 sekä alueasiamies Liisa Kurikka.
Hallituksen kokoonpano 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
Raigo Megerild

tehtävä
Valtuutettu
OAO
Valtuutettu
OAO
OAJ:n hallitus
LTOL
taloudenhoitaja
toimistosihteeri
alueasiamies
SOOL ry:n edustaja

3.3. Tilintarkastajat
Vuoden 2012 tilintarkastajina ovat toimineet HTM Simo Dückstein sekä Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy päävastuullisena tilintarkastajana HTM Antti-Jussi Penttilä. Dücksteinin
varatilintarkastajana on toiminut HTM Pekka Uusitalo. Tilintarkastusyhteisö ei tarvitse varatilintarkastajaa.
3.4. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi toista kalenterivuotta Kaj Raiskio. Varapuheenjohtajina jatkoivat Pertti Lankia, Eira Viitanen, Soili Myllyniemi ja Jussi Mäkelä. Taloudenhoitajana jatkoi Arto Kotilainen.
3.5. Työvaliokunta
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet työsääntöjen mukaan puheenjohtaja Kaj Raiskio, alueasiamies Liisa Kurikka, 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 toimii 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.
4. EDUNVALVONTA
Edunvalvontaa varten alueyhdistyksen alaisuudessa ovat toimineet tulo- ja palkkapoliittinen Tupa-tiimi sekä koulutuspoliittinen Kopo-tiimi. Tiimien tarkoituksena on toimia kaikkien
opettajaryhmien yhteisten asioiden valmistelijoina. Käytännössä edunvalvonnallisia asioita
on otettu esille kaikissa alueyhdistyksen eri osissa: työvaliokunnassa, hallituksessa, jaoksissa sekä työryhmissä.
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Vuoden aikana alueyhdistyksen edustajat seutuopistojen työryhmissä olivat Liisa Kurikka
(Pirkan seutuopisto) ja Soili Myllyniemi (Tampereen seutuopisto). He nostivat työryhmissä
esille henkilöstölle tärkeitä aiheita ja pitivät alueyhdistyksen toimielimet tietoisena prosessista.
Alueyhdistys seurasi vuoden ajan tarkkaan alueella tapahtunutta suurta oppilaitosten fuusiota toisella asteella. Tampereen ammattiopiston TAOn ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän PIRKOn fuusion valmistelua käsiteltiin sekä hallituksessa, tiimeissä että
OAO-jaoksessa. Yhdistys järjesti oppilaitosten luottamusmiesten ja koulutuksen järjestäjien tapaamisia yhdessä ammatillisten toimijoiden kanssa. Yhdistys otti useasti julkisuudessa kantaa yhdistymiseen ja sen seurauksiin mm. alueyhdistyksen nimissä lähetettiin
virallinen kannanotto 24.1.2012 otsikolla: Henkilöstön osallistuminen Tampereen kaupungin II asteen koulutuksen ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän fuusion valmisteluun. Asia herätti kiivasta keskustelua johtokunnan kokouksessa 31.1.2012. Yhteydenoton seurauksena järjestön edustajia otettiin mukaan fuusiota valmisteleviin työryhmiin.
Tampereen ammattioppilaitokseen ja lukioihin suunniteltujen kululeikkausten johdosta yhdistys lähetti kaupunginhallitukselle kannanoton 4.6.2012 ja kaupunginvaltuutetuille
13.6.2012, jossa oltiin huolissaan lähiopetustuntien ja lukion kurssien vähentämisestä sekä työehtosopimuksen vastaisista toimista. OAJ Pirkanmaa järjesti keskustelutilaisuuden
lukioleikkauksista 11.6.2012 ja paikalle saapui 35 lukion opettajaa ja luottamusmiestä. Yhdistys teki aiheesta kaksi artikkelia Aamulehteen. Toimien seurauksena kaupunki ei lähtenyt rikkomaan työehtosopimuksen henkeä ja leikkausten määrää saatiin vähennettyä
300 000 euroa. Tilanteeseen palattiin 9.11.2012, jolloin yhdistys teki kannanoton Tampereen toimijoiden kanssa lukiokoulutuksen resurssileikkauksista. Toimien myötä leikkausmäärää vähennettiin 600 000 euroa.
Alueyhdistys seurasi tarkkaan sekä OKM:n suunnittelemia ammattikorkeakouluun suunnattuja leikkauksia ja vaikutti alueen kansanedustajiin asiassa. Yhdistyksen hallitus seurasi YT-neuvottelujen tilannetta ja reagoi AMK-leikkausten vaikutuksiin Pirkanmaalla.
Yhdistys seurasi Hämeenlinnan OKL:n siirtymisen valmistelua Nekalan koulun tiloihin.
Yhdistys on pitänyt yhteyttä alueen yhteistyötahoihin. Kuluneen vuoden aikana puheenjohtaja ja
alueasiamies ovat tavanneet muun muassa Tampereen seutusivistystyöryhmän puheenjohtajan
Nina Lehtisen ja päivähoidon työryhmän puheenjohtajan Leena Viitasaaren 1.2.2012. Tapaamisen
liittyen Liisa Kurikka ja Kaj Raiskio vierailivat seutusivistystyöryhmän kokouksessa 21.3.2012 ja kertoivat OAJ Pirkanmaan toiminnasta. Myöhemmin
Kurikka nimettiin jäseneksi seutusivistystyöryhmään Anne Lehtisen jäädessä pois tehtävästä. OAJ on the Road tapahtuman yhteydessä
4.10.2012 tavattiin Tampereen kaupungin johtoa pormestari Timo P. Niemisen johdolla
sekä toritilaisuudessa tavattiin kansanedustaja Sofia Wikman, SDP:n ryhmänjohtaja Perttu
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Salmi sekä apulaispormestarit Leena Kostiainen ja Olli-Poika Parviainen. Yhdistysaktiivien
toimintaseminaarin yhteydessä 2.11.2012 tavattiin uudelleen apulaispormestarit Leena
Kostiainen ja Olli-Poika Parviainen. Opetusministeri Jukka Gustafsson oli hallituksen vieraana 5.11.2012.
Alueyhdistys seurasi opettajien kelpoisuustilannetta Pirkanmaalla ja lähetti asiasta tiedotteen 3/2012 jäsenyhdistyksilleen sekä opettajayhdistyksille. Alueyhdistys myönsi hakemuksesta paikallisyhdistyksille Koulut kuntoon – päiväkodit paremmiksi -avustuksia paikallista budjettivaikuttamista varten joulukuun hallituksen kokouksessa (Tiedote 2/2012).
Alueyhdistys haki näkyvyyttä osallistumalla Turvallisuus- ja Työhyvinvointimessuille Pirkkahallissa (Tampereen messu ja urheilukeskus) 5.-7.9.2012. OAJ:stä tilattiin jaettavaksi
mm. vaalimateriaalia, jäsen+, OAJ esitteitä, kyniä ja tulitikkuja. Yhdistys sai positiivista palautetta messuille osallistumisesta ja samalla onnistuimme hankkimaan uusia jäseniä.
Alueyhdistys seurasi tarkkaan opettajiin kohdistuvia leikkauksia. Yhdistys seurasi tarkkaan
ammatillisen aikuiskoulutuksen leikkauksia ja lomautuksia niin Tampereella kuin Valkeakoskella. Yhdistys seurasi tarkkaan Ikaalisten kaupungin yt-neuvotteluja. Puheenjohtaja ja
alueasiamies olivat vierailemassa Ikaalisten paikallisyhdistyksen luona 23.2.2012 OAJ:n
kehittämispäällikkö Jarmo Niskasen
kanssa. Aluksi informoitiin lehdistöä
mahdollisten lomautusten haitallisuudesta ja lainvastaisuudesta (Aamulehti pe 24.2.2012 ja PohjoisSatakunta 28.2.2012.) Tämän jälkeen pidettiin kahden tunnin infotilaisuus jäsenistölle ja puolitoista tuntia
Ikaalisten päättäjille. Yhdistys oli
valmiina toimimaan lomautuksia vastaan, mutta Ikaalisten kaupungin
päättäjät ymmärsivät järjestön kannan ja he eivät lomauttaneet henkilöstöään.
OAJ Pirkanmaa seurasi maakunnallista jäsenkehitystä ja osallistui vastavalmistuvien opettajien infotilaisuuksiin aineenopettajien, lastentarhanopettajien ja sosionomien kohdalla.
Alueyhdistys vahvisti opettajuuden julkista kuvaa julkisuuden ja luotujen verkostojensa
kautta.
5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET
OAJ Pirkanmaan järjestämään koulutukseen oli varattu lähes neljännes koko yhdistyksen
budjetista. Alueyhdistyksen järjestämien koulutuksien kustannukset tuotiin hallituksen tiedoksi sitä mukaa kun kustannukset tarkentuivat, jotta budjetin toteutumista voitiin seurata.
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Koulutusvastaavina toimivat Riitta Sompa-Hokkanen (YSI), Johanna Juurikorpi (LTOL) ja
Kristiina Vähämaa (OAO).
Järjestetyt tilaisuudet vuonna 2012
Alueyhdistyksen työvaliokunnan suunnitteluseminaariin Pälkäneen Saarikylissä 20.1.21.1.2012 osallistui yhdeksän henkeä. Pääteemana käsiteltiin edunvalvonnan ja yhdistystoiminnan haasteita 2012.
LTOL-jaoksen johtajakoulutus 31.1.2012 Cumulus Koskipuistossa. Tilaisuudessa oli paikalla 96 varhaiskasvatuksen johtajaa ympäri Pirkanmaata. Työmarkkina-asiamies Timo
Mäki oli OAJ:n Helsingin toimistolta antamassa täsmäkoulutusta varhaiskasvatuksen johtajille. Tarve tilaisuuden pitämiselle oli suuri ja palaute tilaisuudesta oli erinomainen.
OAJ Kanta-Hämeen järjestämään Yhdistystietous koulutukseen 3.-4.2.2012 osallistui
kolme henkeä Pirkanmaalta. Kohderyhmänä olivat uudet puheenjohtajat ja sihteerit (paikallisyhdistykset
ja opettajayhdistykset). Alueyhdistys maksoi osallistujien majoitus,
ruokailu ja matkakulut sekä mahdollisen ansionmenetyksen perjantain
osalta. Tilaisuuden anti oli erinomainen ja koulutusta tullaan järjestämään kolmen alueen kesken
myös ensi vuonna.
Paikallisyhdistykset (Ylöjärvi, Nokia, Orivesi ja
Kangasala) sekä TOAY järjestivät Ystävänpäivän
juhlan 10.2.2012 ravintola Rumassa Tampereella.
Paikalla saapui noin 250 henkeä. OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja ja alueasiamies pitivät tilaisuudessa puheenvuorot ja alueyhdistysesitteitä
saatiin jakoon jäsenistölle. Aamulehden Moro-liite
uutisoi tapahtumasta 16.2. ja Opettaja-lehti 24.2.
Ysiläisten eläkeilta 14.2.2012 Pinjassa houkutteli paikalle lähes 150 jäsentä. Työmarkkinalakimies Kai Kullaa oli paikalla antamassa niin koko ryhmälle kuin yksittäiselle jäsenelle
tarkoitettu eläketietoutta. Infosta on muodostunut vuosittainen perinne.
Ysiläisten luottamusmiesten tapaamiseen 22.2.2012
Holiday Innissä osallistui 27 henkeä. Tilaisuudessa
keskusteltiin uudesta virka- ja työehtosopimuksesta.
Samalla käytiin lävitse ongelmakohtia ja annettiin
vertaistukea paikallisiin neuvotteluihin, minkä uusi
sopimus aiheutti osassa yhdistyksistä.
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Akava Pirkanmaan kansanedustajatapaaminen 9.3.2012 Paikalla 40 henkilöä, joista merkittävä osa OAJ:n aktiiveja. Tilaisuudessa pystyttiin nostamaan esille useita järjestöllemme
tärkeitä aihealueita.
OAO:n luottamusmiestapaaminen 14.3.2012 keräsi yhteensä 15 osallistujaa keskustelemaan ajankohtaisista asioista, joita jatkuvat resurssien leikkaukset ja OKM:n koulutuspaikkamuutokset sekä TAOn ja PIRKOn fuusio saivat aikaan.
SAK ammatillisten opettajien koulutuspäivät, Murikka 16.-17.3.2012 kokosi 12 osallistujaa
Pirkanmaalta. Tilaisuudesta oli paljon hyötyä kunkin osallistujan ay-uralle.
YLL:n jäsentapaaminen 14.3.2012 kokosi yhteen 32 henkeä mikä on kaikkien aikojen kävijäennätys YLL-jaoksen puolella.
Yhteysopettajien koulutus Turku-Tukholma-Turku 30.
- 31.3.2012 (kaikki ryhmät olivat kutsuttuja). Tilaisuuteen osallistui 83 henkeä. Ammatillisia toivotaan jatkossa enemmän mukaan. Lastentarhanopettajat olivat
hyvin edustettuina. Tilaisuudessa kuultiin kattava lakiopillinen osuus työmarkkina-asiamies Sanna Haanpääältä, OAJ Pirkanmaan esittelyn hoiti
puheenjohtaja
Kaj
Raiskio
ja
alueasiamies Liisa Kurikka, OAJ:n hallitusterveiset välitti OAJ:n
valtuuston puheenjohtaja Anne Lehtinen ja valtuuston toiminnan pähkinänkuoreen tiivistivät valtuutetut Raimo Laaksonen ja Matti Helimo.
OAO:n eläkeiltaan 3.4.2012 osallistui 39 henkeä. Yhdistyksen Internet-sivuille laitettiin koulutuksessa läpikäydyt eläkeohjeet. Työmarkkinalakimies Kai Kullaa
antoi erinomaista eläkepalvelua henkilökohtaisesti
jokaiselle sitä halunneelle osallistujalle.
Akava Pirkanmaan ministeritapaaminen 16.4.2012
kokosi TAMK:n tiloihin merkittävän määrän OAJ:n
jäseniä kuulemaan ministerin terveiset.
Opettajiksi opiskelevien OAJ-infot keväällä 2012. Lauri Piilola, Kaj Raiskio ja Liisa Kurikka
pitivät Normaalikoululla OAJ-infon 7.2. Elina Kalliohaka koulutti 18.4. lastentarhanopettajiksi opiskelevia ja 19.4. sosionomiksi opiskelevia.
Alueelliset luottamusmiespäivät (YSI) 2.-3.5.2012 Tilaisuuteen oli kutsuttu puhumaan
maakuntahallituksen puheenjohtaja Antero Saksala ja seutusivistystyöryhmän puheenjohtaja Nina Lehtinen. Paikalla oli 55 henkeä. Koulutusvastaavana toimi Liisa Kurikka. Pu-
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heenjohtaja piti luennon alueyhdistyksen ajankohtaisesta tilanteesta. Lisäksi paikalla oli
Helsingin toimiston kouluttajia.
Ysiläisten rehtorien koulutus yhteistyössä Pirkanmaan rehtorit ry:n kanssa 4.5.2012 UKKinstituutissa. Paikalla 25 henkeä. Koulutusvastaavana toimi Riitta Sompa-Hokkanen. Kouluttajina Jarmo Niskanen, Kaj Raiskio ja Marjo Rinne.
OAJ Pirkanmaa järjesti keskustelutilaisuuden
Tampereen kaupungin lukioiden leikkauksista
maanantaina 11.6.2012 klo 15-17. Paikalle saapui yhteensä 35 lukion opettajaa ja luottamusmiestä.
YLL:n yhteyshenkilöseminaari 17.-18.8.2012 Hotelli Gustavelundissa Tuusulassa. Paikalla oli seitsemän henkeä Pirkanmaalta.
LTOL-jaoksen luottamusmieskoulutus 5.9.2012. Paikalla puheenvuoron pitivät Anne Liimola, Kaj Raiskio ja Liisa Kurikka.
Tilaisuuteen osallistui 16 henkeä. Tilaisuudessa kuultiin tämän
lisäksi kuntakuulumisia.
OAO-jaoksen YT-koulutus 17.9.2012 kokosi 19 ay-aktiivia kuulemaan OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallion esitystä.
Kolmen alueyhdistyksen hallitusten yhteisseminaari (OAJ Kanta-Häme, OAJ Pirkanmaa ja OAJ Päijät-Häme) 28.9.–29.9.2012
Scandic City Tampere. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Puhujina oman väen lisäksi
OAJ:n erityisasiantuntija Lauri Kurvonen ja kansanedustaja Sofia Wikman. Tilaisuudessa
valmisteltiin opetusministerille kirje, joka luovutettiin Jukka Gustafssonille henkilökohtaisesti 5.11.2012.
LTOL-jaoksen eläkeilta 1.10.2012. Tilaisuuteen osallistui 49 henkilöä, jotka saivat erinomaisen eläkekatsauksen OAJ:n työmarkkinalakimieheltä Kai Kullaalta.
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OAJ on the Road 4.10.2012. Päivä lähti liikkeelle Soolin opiskelijoiden, alueyhdistyksen
alueasiamiehen Liisa Kurikan sekä puheenjohtaja Kaj Raiskion suorittamalla aamujakelulla,
jonka yhteydessä jaettiin 900 teepussia ja
OAJ:n kuntavaalimainosta tamperelaisten keskuuteen. Tämän jälkeen puheenjohtaja Olli
Luukkainen ja puheenjohtaja Kaj Raiskio tapasivat Tampereen kaupungin korkeinta johtoa
pormestari Timo P. Niemisen johdolla. Alueasiamies Liisa Kurikka ja puheenjohtaja Olli
Luukkainen tapasivat Aamulehden päätoimittaja
Jouko Jokisen lounaan merkeissä. Samaan aikaan Keskustorille pystytettiin OAJ:n telttaa
yleisötapahtumaa varten. Tapahtuma houkutteli
kansanjoukkoja ja kahvittelemassa kävi 350
henkeä. Samalla yleisö sai seurata, kun juontaja
Sami Hintsanen haastatteli paikalle kutsuttuja
vieraita. Teltalla tavattiin tuttuja kasvoja politiikan ja urheiluelämän parista. Haastateltavina
olivat Sofia Vikman (kansanedustaja), Marko
Asell (kaupunginvaltuutettu, Nokia), Jussi Tapola (Tapparan 2. valmentaja, luokanopettaja), Ville Nieminen (jääkiekkoilija, Tappara), Leena Kostiainen (Tampereen kaupungin lasten ja
nuorten palvelujen apulaispormestari), Matti Helin
(Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuskeskuksen
johtaja vs.), Olli-Poika Parviainen (Tampereen
osaamisen, elinkeinojen, sivistyksen ja elämänlaadun apulaispormestari) ja Pekka Salmi (Tampereen SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja).
Illalla siirryttiin Tammerkosken lukiossa järjestettyyn jäseniltaan, jossa tulevaisuusguru Ilkka Halava ja puheenjohtaja Luukkainen käänsivät katseen tulevaisuuden kouluun. Ilta päättyi alueyhdistyksen edunvalvonnalliseen tilannekatsaukseen. Tilaisuuteen osallistui 100 jäsentä.
Tilaisuuden jälkeen järjestetty paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen kokosi
Tammerkosken lukiolle 11 puheenjohtajaa.
YSI:n luottamusmiesten koulutus 11.10.2012. Alueasiamiehen pitämässä tilaisuudessa oli
paikalla 36 luottamusmiestä ympäri Pirkanmaata.
YLL-jaoksen koulutus ravintola Myllärit 22.10.2012. Omien esitysten lisäksi ohjelmaan
kuului liiton uuden puheenjohtajan Seppo Sainion esittäytyminen. Paikalla oli 21 jäsentä.
YT-koulutus (Kanta-Häme järjestää) 31.10. – 1.11.2012. Kaikille ryhmille suunnattu koulutus keräsi paikalle 24 osallistujaa Pirkanmaalta. Tilaisuuden anti sai kiitosta ja tilaisuus
tullaan järjestämään vuosittain kolmen alueen kesken.
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Paikallisyhdistysten sekä suurten opettajayhdistysten puheenjohtajien, sihteerien, sekä
alueyhdistyksen hallituksen että valtuutettujen yhteistyöristeily 2.-3.11.2012 Tallinnassa.
Ilmoittautuneita oli 34 henkilöä. Perjantain koulutuksessa oli mukana apulaispormestarit
Leena Kostiainen ja Olli-Poika Parviainen sekä puheenjohtaja Kaj Raiskio. Lauantain puolella kuultiin työsuojelusta Timo Välimäen toimesta sekä ajankohtaisesta edunvalvonnasta
Hilkka Korjuksen ja Liisa Kurikan puheenvuorojen kautta.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
OAJ Pirkanmaan tiedotusstrategia on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.3.2011 ja se
löytyy kotisivujen salasanalla suojatusta osiosta.
OAJ Pirkanmaan tiedottamisessa keskeisellä sijalla ovat yhdistyksen kotisivut, joiden päivittämiseen ovat puheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi voineet osallistua myös jaoksien puheenjohtajat. Verkkosivuilla on esillä kaikki koulutustilaisuudet sekä tärkeimmät
edunvalvontatapahtumat sekä yhdistyksen tiedotteet ja kannanotot. Sivujen salatusta
osuudesta löytyvät kaikkien toimijoiden pöytäkirjat. www.oajpirkanmaa.net
Yhdistys otti kesän aikana käyttöön omat Facebook-sivut sekä avasi Youtube-tilin.
www.facebook.com/pages/OAJn-Pirkanmaan-alueyhdistys-ry/258012750981274
sekä
www.youtube.com/user/OAJPIRKANMAA Vuoden loppuun mennessä tuotettiin youtubepalveluun seitsemän videota, joita välitettiin Facebookin ja yhdistyksen kotisivujen kautta:
1. Opetusministerin terveiset pirkanmaalaisille opettajille
2. Opetusministeri Jukka Gustafsson pirkanmaalaisia opettajia tapaamassa 5.11.2012
3. OAJ Pirkanmaan alueasiamies Liisa Kurikka
4. Apulaispormestari Leena Kostiaisen haastattelu 4.10.2012
5. OAJ On the Road Tampere 4.10.2012
6. OAJ Pirkanmaan kuntavaalivideo
7. Tervetuloa
sivuille!

OAJ

Pirkanmaan

facebook-

Yhdistys lähetti toimintavuoden aikana viisi jäsentiedotetta, jotka koskivat opettajien työajan sijoittelua,
Koulut Kuntoon – päiväkodit paremmiksi rahoituksen hakemista, opettajien pätevyyttä sekä
alueyhdistyksen jäsenmaksua. Jäsentiedotteet lähetettiin jäsenyhdistysten edustajille edelleen jaettaviksi sekä julkaistiin kotisivuilla.
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Yhdistys lähetti neljä kannanottoa, jotka koskivat lukioiden tulevaisuutta, Tampereen kaupungin toisen asteen säästöjä ammatillisella puolella ja lukioissa sekä henkilöstön osallistumista Tampereen toisen asteen koulutuksen ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän fuusion valmisteluun.
Opettaja-lehden välissä ilmestyi OAJ Pirkanmaan nelisivuinen tiedote 5.10.2012, jota jaettiin myös OAJ On the Road -tilaisuudessa.
Puheenjohtaja ja alueasiamies kävivät paikallisissa tilaisuuksissa kertomassa alueyhdistyksen toiminnasta. Puheenjohtajaa haastateltiin Radio Moreenissa 12.9.2012 koulutussäästöistä ja alueasiamiestä Yle Radio Tampereessa 29.8.2012 ryhmäkokojen pienentämisestä.
Hallituksen jäsenille ja OAJ:n valtuuston jäsenille on toimitettu hallituksen ja yleisten kokousten pöytäkirjat. Hallituksen pöytäkirjat olivat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla
salasanalla suojatussa osiossa.
Yhdistyksen puheenjohtajan nimissä julkaistiin lukuisia mielipidekirjoituksia Aamulehden
sivuilla (AL 2.4., AL 30.4., AL 19.5., AL 5.6. ja AL 14.6.)
7. JAOSTEN TOIMINTA 2012
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 31.1.2011.
7.1. YSI-Pirkanmaa
Puheenjohtaja Jarmo Viitanen, jäsenet Katja Aholainen, Anne Koivisto, Tiina Koski, Asko
Mielonen (siht.), Tuomo Pekkanen, Vesa Ratala, Anne Yli-Viteli; kokouksiin kutsuttiin lisäksi OAJ valtuutetut, alueasiamies ja OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja.
YSI-Pirkanmaa kokoontui vain kaksi kertaa vuonna 2012. Ainoat omana jaoksena päätetyt
asiat olivat henkilövalintoihin liittyviä. Kaikki muut kokoukset (7) pidettiin yhteisesti Tampereen YSI-jaoksen kanssa, PIRTANA.
Vuoden aluksi jaokset valitsivat yhteiseksi koulutusvastaavaksi Riitta Sompa-Hokkasen.
Hänen kanssaan koulutusten suunnittelu on onnistunut hyvin. Jaoksen toimesta vuosittaiseksi koulutukseksi lisättiin paikallisyhdistysten puheenjohtajien tapaaminen.
Kuntakuulumiset oli toinen jaoksen perustyöskentelytapa. Tiedonkulku paikallisyhdistyksistä alueyhdistyksen suuntaan lisääntyi. Samoin jaos vastasi osaltaan tiedonkulusta toisinkin päin alueyhdistyksen asioissa kuten hallituksen koko ja jäsenmaksu.
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Uutena toimintamuotona kokeiltiin, ja hyväksi havaittiin, asiantuntijan kuuleminen. loppuvuodesta kokouksessa oli mukana OAJ:n erityisasiantuntija Merja Koivisto selvittämässä
erityisopettajien kelpoisuusasetusta ja sen sovelluksia kunnissa.
Jaoksen puheenjohtaja toimi kouluttajana kevään yhteysopettajakoulutuksessa ja kävi
esittelemässä alueyhdistystä Punkalaitumella, jonka paikallisyhdistys liittyy OAJ Pirkanmaahan vuoden 2013 alusta.
Pirkanmaan YSI-jaoksessa todettiin ja kokouskäytäntökin sen osoitti, että valmistelut ysijaosten yhdistämiseksi toiminnan tehostamiseksi on syytä aloittaa.
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 kaupungin lukiokoulutukseen kohdistuneet leikkaukset.
7.3. LTOL-jaos
Puheenjohtaja Eira Viitanen, jäsenet Minna Nylund, Eija Kamppuri (sihteeri), Elina Kalliohaka, Riitta Haapala, Minna Korkiakoski, Johanna Juurikorpi, Satu Joensalmi ja Anne
Tuovila.
LTOL-jaos on toiminut pirkanmaalaisten lastentarhanopettajajäsenten edunvalvojana yhdessä luottamusmiesten kanssa. Jaos järjesti kaksi koulutustilaisuutta vuoden 2012 aikana. Tammikuussa järjestettiin johtajakoulutusta esimiehille ja lokakuussa eläkeilta. Luottamusmiehille järjestettiin syyskuussa koulutus- ja keskustelutilaisuus, jossa Pirkanmaan
aluetoiminnan ajankohtaisista asioista olivat kertomassa Kaj Raiskio ja Liisa Kurikka sekä
Lastentarhanopettajaliiton asioista Anne Liimola. Eläkeilta oli lokakuussa. Koulutusvastaavaksi valittiin Johanna Juurikorpi. LTOL-jaos on toiminut tiiviissä yhteistyössä muiden jaosten ja tiimien kanssa.
LTOL-jaos seurasi aktiivisesti alueensa kasvatus- ja koulutuspoliittista keskustelua ja päätöksentekoa sekä ennen kaikkea seutukunnallista päätöksentekoa edunvalvonta-asioissa.
Jaos pyrki ottamaan osaa ajankohtaiseen keskusteluun ja osallistumaan ennakoivasti päätöksentekoprosesseihin. Jaos ottaa tarvittaessa kantaa jäsenistöään koskevissa asioissa,
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mikäli ei voi odottaa työvaliokunnan tai hallituksen toimia. Yksityinen päivähoito ja päivähoidon seudullinen kustannusvertailu olivat esillä useassa kokouksessa.
Vuoden 2012 aikana jaos on tarkentanut tiedottamista ja lähettänyt yhteysopettajille kirjeen tiedonkulun tärkeydestä ja yhteysopettajien tehtävistä. Jaos kokosi tietoa mm. palkkauksesta, kuntien TVA-perusteista, suunnitteluajan käytöstä ja esiopetuksen järjestämisestä. LTOL:n jäsenhankintakampanjaan innostettiin kaikkia jäseniä hyvällä menestyksellä. Kunnallisvaalivaikuttamista jaoksen jäsenet tekivät omissa kunnissaan osallistumalla
paneeleihin ja muihin tilaisuuksiin.
7.4. OAO-jaos
Puheenjohtaja Soili Myllyniemi (Sirkka Saarikoski), Arto Anetjärvi (Raija Hituri), Seppo
Laurila (Johanna Toivanen), 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 on seurannut TAOn ja PIRKOn yhdistämishanketta aktiivisesti ja pitänyt asiaa ja sen
edunvalvontaa esillä alueyhdistyksessä. Opetusministeriö siirsi PIRKOn koulutuksen järjestämislupaoikeudet Tampereen kaupungin toiselle asteelle 9.11.2012. Oppilaitosten yhdistämistyö käynnistyi vauhdilla. Yhdistyminen Treduksi toteutui 1.1.2013.
OAO-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.
OAO-jaos oli tiiviisti mukana seudullisten kansalais- ja työväenopistojen yhdistämishankkeissa. Tampereen seudun työväenopiston henkilöstön neuvotteluissa oli mukana pääluottamusmies Hilkka Korjus. Pirkan opiston vastaavissa neuvotteluissa oli edustajana
alueasiamies Liisa Kurikka. Yhdistettyjen opistojen toiminta on alkanut 1.1.2013.
Jaos on seurannut aktiivisesti alueen aikuiskoulutuskeskusten tilannetta rahoituksen heikentyessä. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa oli YT-neuvottelut syksyllä 2012. Koko
henkilöstö lomautettiin määräajaksi henkilöstöryhmittäin.
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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 2012 kolme 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 2012 oli jäsenten saaminen
mukaan toimintaan. Tätä silmällä pitäen YLL-jaos järjesti
keväällä edunvalvonta- ja viininmaistajaiskoulutusillan Tampereen yliopiston kampuksella. Lisäksi jaos osallistui ja
kannusti jäsenistöään osallistumaan valtakunnalliseen
YLL:n yhteyshenkilöseminaariin elokuussa Gustavelundissa.
Lokakuussa YLL-jaos järjesti ravintola Mylläreissä jäsentapaamisen, jossa YLL:n uusi puheenjohtaja Seppo Sainio
kävi esittäytymässä ja kertomassa jäsenistölle tuoreimmista
koulutuspoliittisista asioista ja muusta ajankohtaisesta.
Vuoden 2012 aikana nousi esiin ajatus YLL-jaoksen sulauttamisesta OAO-jaokseen. Ajatuksen taustana oli yhtäältä jaoksen verrattain hiljainen arki ja toisaalta liittyminen samaan
jaokseen alueen muiden korkeakoulujen oaj:läisten kanssa. Tavoitteena olivat kustannussäästöt, vähäisten aktiivihenkilöresurssien säästäminen ja edunvalvonnan vahvistaminen.
Jaos päätti sulautumisesta syksyllä 2012, ja YLL-jaos lopetti toimintansa vuoden 2012 lopussa sulautuen vuodenvaihteessa osaksi OAO/YLL -jaosta.
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, Mirjam Lamminmäki, Minna Nylund, Veera Veltti ja Maiju Huttunen.
Kopo-tiimi kokoontui neljä kertaa vuoden 2012 aikana.

15

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, Jyrki Rantala, Seppo Saloranta, Leena Seppänen, Seppo Soikkeli, Heikki
Tanskanen, Riitta Sompa-Hokkanen, Petteri Väkiparta ja Jorma Tattari.
Tupa-tiimi kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa ja työvaliokunta viisi 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. Tupatiimillä on lisäksi työvaliokunta, joka kokoontuu
tarvittaessa ja valmistelee lausuntoja ja kannanottoja. Tiimien puheenjohtajat 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.
Alueasiamiehen toimenkuva:
1. Sopimusedunvalvoja, joka osallistuu palkkaus- ja työaikajärjestelmien kehittämiseen. Hallitsee suuret linjat ja omaa kokonaisnäkemyksen edunvalvonnasta. Toimii
YT-toimijoiden tukihenkilönä alueella.
2. Koulutuspoliittinen vaikuttaja. Seuraa, vaikuttaa ja konsultoi koulutuspoliittisissa
asioissa ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin.
3. OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa.
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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 185.698,80 euroa. TJS-avustuksia saatiin 1.944
euroa.
Yhdistys ei kerännyt jäsenmaksua vuonna 2012.

