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Arvoisat jäsenet,
Pirkanmaan maakunta on saanut oman alueellisen toimijansa opetusalalle elokuun
alussa 2010. Alueyhdistys on vastaus työnantajien jo vuosia kestäneeseen tiiviiseen yhteistyöhön. Kahdeksantuhannen opettajan mandaatilla pystymme tehokkaaseen edunvalvontaan. Kentälle jaamme tietoa hyvistä käytänteistä ja estämme
huonojen leviämisen.
Ensimmäinen vuosi on kulunut uutta yhdistystä rakentamalla ja alueellisiin toimijoihin tutustumalla. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry – OAJ Pirkanmaa, toimii kaikkien maakunnan alueella toimivien OAJ:n yhdistysten kokoavana voimana. Alueyhdistyksen parissa työskentelevät pääsevät tutustumaan kasvatuksen- ja opetuksen
ajankohtaisiin ongelmiin ja kehitykseen aina varhaiskasvatuksesta korkeasteelle
saakka. Laajan toimintakentän ansiosta olemme saaneet organisaatioomme satakunta edunvalvonnan ammattilaista ympäri Pirkanmaata. Ilman heidän panostaan
toimintamme ei tavoittaisi alla mainittuja haasteellisia tehtäviä.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme kouluttaneet useita satoja jäseniämme. mm. eläketietouden ja edunvalvonnan saralla. Viime marraskuussa kokosimme Tammeriin 130 kasvatus- ja opetuspuolen vaikuttajaa maakunnan, kaupunkien sekä kuntien että maan johdosta. Näkyvyys ja tunnettavuus vievät oman
aikansa, mutta keskittymällä oleelliseen kunnolla pääsemme pitkälle. Omaa kieltään arvostuksestamme kertoo se, että järjestömme puheenjohtaja Olli Luukkainen
tulee puhujaksi vuosikokoukseemme 30.11.2011.

OAJ Pirkanmaan tehtävät:
» » Vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden
toteutumiseen maakuntatasolla.
» » Vaikuttaa aluetason päättäjiin ja
alueelliseen kehitykseen.
» » Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä.
» » Käynnistää ja edistää alueellisia
hankkeita.
» » Edistää eri jäsenryhmien välistä
yhteistyötä.
» » Tapahtumien ja koulutuksen näkyvä
järjestäjä.

Syksyisin terveisin
Kaj Raiskio
Puheenjohtaja

YSI-jaokset
Alueyhdistyksessä toimii kaksi YSI-jaosta: Pirkanmaan jaos (pj. Jarmo Viitanen) ja Tampereen jaos (pj. Pertti Lankia). YSI-lyhenne tarkoittaa yleissivistäviä opettajia, siis peruskoulun, lukion ja vapaan sivistystyön opettajia, joita
alueyhdistyksessä on yhteensä lähes 5 000.
Alueyhdistyksen perustamisen yhteydessä päädyttiin – ainakin toistaiseksi –
kahteen jaokseen, koska Tampereen jaoksen taustalla on vahvasti Tampereen
opettajien ammattiyhdistys (TOAY), jonka työvaliokunta toimii samalla YSIjaoksena. Tulevaisuudessa saattaa tapahtua sulautuminen yhdeksi jaokseksi.
Jaosten yhteistoimintaelimenä toimii ”Pirta” ( =Pirkanmaa-Tampere), joka on
tähän asti keskittynyt koulutusten järjestämiseen alueen ysiläisille jäsenille,
esimerkkinä kevään 2011 eläke- ja yhteysopettajakoulutustilaisuudet. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet rohkaisevia, joten ysiläisille suunnataan jatkossakin yhteisiä koulutustapahtumia.
Alueyhdistyksen hallituksessa YSI-jaosten edustajat ovat oman toimialansa
asiantuntijoita, vievät ysiläisten opettajien asioita hallitukseen ja tuovat esille
ysiläisten näkökantoja.

Jarmo Viitanen, pj
YSI-Pirkanmaa

Pertti Lankia, pj
YSI-Tampere

OAO-jaos
OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen OAO-jaoksen toiminta on käynnistynyt
1.8.2010. Ensimmäinen tehtävä jaoksellamme on ollut uuden yhdistyksen
ja sen toiminnan tunnetuksi tekeminen. OAO -jaoksen jäsenkunta muodostuu hyvin erilaisesta koulutuksen järjestäjien opettajakentästä: ammatillisesta
perusopetuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä. Tässä kentässä
työtä riittää, jotta palvelisimme laadukkaasti jäsenistöä.
Tampereen kaupunkiseudulla on tehty kaksi selvitystyötä. Toisen asteen koulutuksen jatkoselvityksen loppuraportissa esitetään Tampereen ammattiopiston
ja PIRKON fuusiota. Päätöksiä tehdään jo syksyn 2011 aikana.
Tampereen kaupunkiseudun seutuopistoselvityksen tavoitteena on yhdistää alueen kansalaisopistot kahdeksi koulutuksen järjestäjäksi Pirkan opisto
(Nokia, Pirkkala, Lempäälä ja Vesilahti) sekä Tampereen seutuopisto (Tampere, Ylöjärvi, Kangasala ja Orivesi). Työryhmien työ on käynnistynyt. Tavoitteena on, että seutuopistot aloittaisivat toimintansa vuoden 2013 alusta.
Haasteena meillä on lisäksi koota yhteen työnjakosuunnitelmien kirjo ja niihin
resursoitava työaika erimuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Jokaisen
opettajan tulee saada korvaus kaikesta tekemästään työstä.
Edunvalvonnallisesti ja koulutuksellisesti olemme tarjonneet hyvin monipuolista
toimintaa varsin lyhyellä aikavälillä: mm. eläkeillan, ammatillisten opettajien
koulutuspäivät ja keskustelutilaisuuden kahden suuren koulutuksenjärjestäjän
esimiestason kanssa. Syksyllä 2011 tapaamme yhdistysten puheenjohtajia ja
luottamusmiehiä.
Soili Myllyniemi
OAO-jaoksen puheenjohtaja

LTOL-jaos
Varhaiskasvatuksella luodaan perusta lasten elinikäiselle oppimiselle, tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille ja terveydelle.
Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla tulee olla oikeus julkisiin laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen asemaa tulee selkiyttää ja vahvistaa osana elinikäistä oppimista. Lastentarhanopettajalla on tärkeä
tehtävä lapsen oppimisen polun etenemisessä.
Lto-jaos toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmänä Pirkanmaan alueella ja
vaikuttaa täten osaltaan lasta koskeviin päätöksiin. Lto-jaos kokoaa yhteen alueen lastentarhanopettajien ajatuksia, tavoitteita ja kehittämisnäkymiä. Osana
Pirkanmaan alueyhdistystä lto-jaos vaikuttaa valtakunnallisesti varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja päätöksenteossa pirkanmaalaisten edustajiensa
kautta.
Varhaiskasvatuksen pedagogisen näkökulman ja opettajuuden vahvistaminen
ja varhaiskasvatuksen resurssien parantaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita ltojaoksen toiminnassa. Jaoksen tehtävänä on alueellisen koulutuksen ja tapahtumien järjestäminen sekä varhaiskasvatuksen edunvalvonta. Yhteistyö Pirkanmaan lastentarhanopettajien luottamusmiesten kanssa on tiivistä.
Lastentarhanopettajia OAJ Pirkanmaan jäsenistössä on n.1300.
Eira Viitanen
Lto-jaoksen puheenjohtaja

YLL-jaos
OAJ Pirkanmaan YLL-jaos yhdistää Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n pirkanmaalaisissa yliopistoissa toimivat paikalliset jäsenyhdistykset. Alle kahdensadan jäsenen YLL-jaos on alueyhdistyksen ylivoimaisesti pienin jaos, ja pirkanmaalaiset ”ylliläiset” ovatkin alueyhdistyksen myötä saaneet äänenpainonsa
yli 40-kertaistettua! Vaikka etenkin Tampereen yliopiston johto onkin yliopiston rakenteellisen muutoksen yhteydessä korostanut harjoittavansa aluepolitiikan sijasta yliopistopolitiikkaa, ovat täkäläiset yliopistot kuitenkin myös vahvasti
alueellisia toimijoita. Siksi myös meille ylliläisille on tärkeää kuulua alueyhdistykseen.
Varsin väljästi organisoitunut YLL-jaos kokoontuu harvakseltaan, ja toiminnassa painottuu jäsenten aktivoiminen osallistumaan toimintaan. Toukokuussa
Varalan urheiluopistolla pidetyssä koulutus- ja tutustumisillassa parisenkymmentä jäsentä oli kuulemassa YLL:n puheenjohtajan Tuula Hirvosen ajankohtaiskatsausta. Illan kruunasi perinteinen kirkkovenesoutu Viikinsaaren ympäri
ja leppoisa saunoskelu makkaranpaiston lomassa. Syksyllä järjestettävässä
jäsenillassa tullee soutaminen olemaan huomattavasti kivikkoisempi urakka,
semminkin kun lähin vuolas virta on näillä näkymin Hämeenkatu. Ensi kevään
yliopistokierroksen yhteydessä soutanemme umpihangessa.
Edunvalvontapuolella YLL-jaoksen kannanotoissa ovat toistaiseksi korostuneet huoli niin yliopistojen opettaja/opiskelija-suhteesta, opetustehtävissä olevien mahdollisuuksista tehdä tutkimusta kuin opetustehtävissä toimivien urakehitysmallin luomisestakin. Korvat höröllä odotamme, josko jäsenistöltä kuuluisi
muitakin huolenaiheita alueyhdistyksen tietoon tuotavaksi!
Jussi Mäkelä
YLL-jaoksen puheenjohtaja
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www.oajpirkanmaa.net
oajpirkanmaa@opettaja.fi
Otavalankatu 9 A
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puh. 03-2237881
Puheenjohtaja:
Kaj Raiskio
kaj.raiskio@nokiankaupunki.fi
puh. 045-1170017
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