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1. YLEISTÄ
Vuosi 2013 oli OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry:n eli OAJ Pirkanmaan kolmas 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 1.1.2013:

Yhdistys

Jäsenmäärä

Yhdistys

Jäsenmäärä

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

203
269
88
450
25
342
123
483
164
89

Pirkkala

280

Punkalaidun
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä

52
136
57
473
3974
58
388
74
117
505
8350
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3. HALLINTO
3.1. Yleiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.11.2013 TREDUn Sammonkadun toimipisteen
auditoriossa. Paikalla oli 103 virallista kokousedustajaa sekä muita osallistujia. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista sekä hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt, jotka pohjautuvat OAJ:n mallisääntöihin. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Mirja Kopra ja sihteerinä yhdistyksen taloudenhoitaja Arto Kotilainen. Puheenvuoron vuosikokouksessa käytti OAJ:n neuvottelujohtaja Juha Jäske.
3.2. Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin varsinaisten jäsenien lisäksi pirkanmaalaiset OAJvaltuutetut, OAJ:n hallituksen jäsenet, SOOLin edustaja, YSI-Pirkanmaan jaoksen
puheenjohtaja Jarmo Viitanen, taloudenhoitaja Arto Kotilainen, TOAY:n toimistosihteeri Liisa Sallinen-Aro, tiedottaja Tiia-Pauliina Niemi sekä alueasiamies Liisa Kurikka.
Hallituksen kokoonpano 2013:
varsinainen jäsen henkilökohtainen
varajäsen

varsinainen jäsen

henkilökohtainen
varajäsen

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, pj
Pertti Lankia
Riitta
Sompa-Hokkanen
Matti Hännikäinen
Jukka Vuorinen
Matti Helimo

Jussi Mäkelä
Raimo Laaksonen

Jarkko Hovilainen
Kalle Ohma
Anne Rantanen

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

Juha Myntti

Jouko Nissilä
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Muut kokouksiin kutsutut:

nimi

tehtävä

nimi

tehtävä

Hilkka Korjus

valtuutettu, Ysi

Päivi Koppanen

Valtuutettu, OAO

Sari Alhola-Piipponen
Raimo Laaksonen
Maarit Laaksonen
Arto Anetjärvi
Kimmo Kekki
Sirkka Saarikoski
Jukka Kurenniemi
Lauri Leinonen
Tiia-Pauliina Niemi

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

Elina Kalliohaka
Anne Liimola
Arto Kotilainen
Liisa Sallinen-Aro
Liisa Kurikka
Jarmo Viitanen
Raigo Megerild
Miina Pullinen

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

3.3. Tilintarkastajat
Vuoden 2013 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 kolmatta kalenterivuotta Kaj Raiskio. Varapuheenjohtajina toimivat Jukka Vuorinen, Eira Viitanen, Soili Myllyniemi ja Karita Katto. Taloudenhoitajana jatkoi Arto Kotilainen.
3.5. Työvaliokunta
Työvaliokuntaan ovat kuuluneet työsääntöjen mukaan puheenjohtaja Kaj Raiskio,
alueasiamies Liisa Kurikka, jaoksien puheenjohtajat Jukka Vuorinen (YSI-Tampere),
Jarmo Viitanen (YSI-Pirkanmaa), Eira Viitanen (LTOL) ja Soili Myllyniemi (OAO/YLL)
sekä edunvalvontatiimin puheenjohtaja Hilkka Korjus. Työvaliokunta on voinut kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa harkintansa mukaan. Lisäksi taloudenhoitaja Arto
Kotilainen on toiminut kokousten sihteerinä. Valinnan jälkeen 10.4.2013 uusi tiedotussihteeri Tiia-Pauliina Niemi on myös osallistunut 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
Edunvalvontaa varten alueyhdistyksen alaisuudessa on toiminut tulo- ja palkkapolitiikkaan vaikuttava edunvalvontatiimi. Tiimin tarkoituksena on toimia kaikkien opettajaryhmien yhteisten asioiden valmistelijana. Käytännössä edunvalvonnallisia asi-
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oita on otettu esille kaikissa alueyhdistyksen eri osissa: työvaliokunnassa, hallituksessa, jaoksissa sekä työryhmissä.
Otteita edunvalvonnallisesta toiminnasta vuoden 2013 ajalta:


















Puheenjohtaja, alueasiamies, OAJ:n valtuutetut Arto Anetjärvi ja Sirkka Saarikoski kävivät tapaamassa Pirkanmaan liiton kehityspäällikkö Marko Koskista
9.1.2013 yhteistyön merkeissä mm. aloituspaikkoihin vaikuttaen.
Puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuvat KT:n ja OAJ:n työaikaa koskevaan
seminaariin pe 25.1.2013 Educa-messujen yhteydessä.
Puheenjohtajan nimissä mielipidekirjoitus ”Tuntilaskutus voi hankaloittaa päivähoitoa” Aamulehdessä 2.2.2013.
Lehdistötiedote aloituspaikkojen riittävyydestä jaettiin kaikkiin paikallisiin medioihin ja kansanedustajille 19.2.2013. Osa lehdistä oli ottanut sen uutisekseen
(mm. Aamulehti, Sydän-Hämeen lehti ja Valkeakosken Sanomat).
Mielipidekirjoitus julkaistiin Aamulehdessä 27.3. ”Oppisopimuskoulutuksesta on
tullut mantra” Kaj Raiskion ja Päivi Koppasen nimissä.
OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen työvaliokunta kävi tapaamassa kahdeksaa pirkanmaalaista
kansanedustajaa
eduskunnassa 3.5.2013. Tilaisuudessa vietiin kansanedustajille ajankohtaista tietoa perusopetuksen
lainsäädäntömuutoksista, resurssien leikkaamisesta (valtakunnan tilanteesta
Mänttä-Vilppulaan asti) ja varhaiskasvatuksen lainsäädäntötarpeesta.
Puheenjohtaja oli Aamulehden haastattelussa 19.4.2013 ja alueasiamies
10.4.2013. Lisäksi alueasiamies ja puheenjohtaja olivat esillä Opettajassa kevään
2013 aikana.
Työvaliokunta osallistui OAJ Satakunnan kutsumana Porin Jazzien yhteydessä
järjestettyyn SuomiAreenaan 16.7. Ohjelmassa oli OAJ:n paneeli ja eduskunnan
sivistysvaliokunnan keskustelu. Illalla työvaliokunta osallistui OAJ Satakunnan ja
Porin kaupungin järjestämiin edustustilaisuuksiin.
Puheenjohtaja oli Ylen valtakunnallisten tv-uutisten haastateltavana 12.8.2013
sekä samana päivänä Ylen valtakunnallisessa radiossa (mm. YLE Puhe).
Puheenjohtaja ja alueasiamies tapasivat AKAVA Pirkanmaan edustajat 19.8.2013
lounastapaamisen yhteydessä.
Puheenjohtaja ja alueasiamies olivat Soili Myllyniemen kanssa järjestämässä
OAJ:n ammatillista kierrosta Tampereella 22.8.2013.
Puheenjohtaja osallistui ammatillisille opettajapäiville 20.–21.9.2013 Naantalissa.
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Puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuivat aluetoimijoiden koulutukseen Helsingissä neljän päivän verran vuonna 2013.
Puheenjohtaja ja alueasiamies julkaisivat mielipidekirjoituksen Aamulehdessä
10.10.2013 otsikolla ”Sisäilmapommi uhkaa oppilaitoksia”. Kirjoitus poiki useita
muita artikkeleja, joihin pyydettiin lisätietoja alueyhdistykseltä (mm. Aamulehti
2.11.).
Alueyhdistyksen nuorisotakuuilta oli esillä Nokian Uutisissa 25.10.
Puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuivat Akaassa lomautusinfoihin 11.11.2013.
Ylen alueuutiset, Valkeakosken Sanomat, Akaan Seutu ja Aamulehti uutisoivat
11. ja 12.11.2013 näyttävästi Akaan suunnittelemista lomautuksista. Yleisönosastokirjoitus lomautuksista julkaistiin Aamulehdessä 16.12.2013 ”Open lomautus
on lapsen lamautus”.

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 2013 yhteensä 21 koulutustilaisuutta ja
yhdeksän suurempaa edunvalvonnan tilaisuutta. Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä
868 ja edunvalvonnan tilaisuuksiin 1332 henkeä.
Koulutustiimin ovat muodostaneet vuonna
2013 Riitta Sompa-Hokkanen, Johanna Juurikorpi ja Kristiina Vähämaa.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen tiedottamista resursoitiin tiedottajan palkkaamisella. Uuden tiedottajan tehtävänä oli aktivoida yhdistyksen tiedotuskanavia,
osallistua tiedotuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimia yhteistyössä jaosten puheenjohtajien, toimiston ja hallituksen kanssa. OAJ Pirkanmaan viestintäryhmän muodostivat vuonna 2013 tiedottaja Tiia-Pauliina Niemi ja puheenjohtaja Kaj
Raiskio.
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OAJ Pirkanmaan tiedottamisen kanavina toimivat sähköposti, kotisivut, tiedotuslehti, Facebook–sivu sekä YouTube-kanava. OAJ Pirkanmaa lähetti toimintavuoden aikana kymmenen jäsentiedotetta, jotka toimitettiin jäsenyhdistysten edustajille edelleen jaettaviksi.
OAJ-vaaleihin liittyen lähetettiin myös ehdokkaille yksi sähköpostitiedote. Tiedotteet julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla.
Yhdistyksen kotisivujen (www.oajpirkanmaa.net) ulkoasua sekä sisältöä päivitettiin
vuoden aikana säännöllisesti. Verkkosivuilla julkaistiin tiedotteiden lisäksi lista koulutustilaisuuksista, tärkeimmät edunvalvontatapahtumat, lehdistötiedote, puheenjohtajan blogi sekä kannanotot. Lisäksi kotisivuilla tiedotettiin OAJ 40 vuotta juhlasta sekä lähestyvistä OAJ-vaaleista.
Tiedotuslehti ilmestyi 4.10.2013 Opettaja-lehden välissä
ja sähköisenä yhdistyksen kotisivuilla. Tiedotuslehteä
painettiin 9500 kpl. Lehteä jaettiin myös yhteistyökumppaneille ja käytettiin yhdistyksen tilaisuuksissa
tiedotusmateriaalina.
OAJ Pirkanmaa tiedotti aktiivisesti toiminnastaan myös
julkisella Facebook–sivulla. Sivulla julkaistiin yhdistyksen päivityksiä, kuvia toiminnasta (6 albumia sekä yksittäisiä kuvia, yhteensä 120 kappaletta), tapahtumien
mainoksia sekä linkkejä ajankohtaisiin koulutusta koskeviin aiheisiin. Yhdistyksen sivu nimettiin uudelleen
OAJ Pirkanmaa -nimiseksi, jotta jäsenet löytäisivät sivulle helpommin. Tykkäyksiä vuoden lopussa sivulla
oli 398.
Toimintavuoden 2013 aikana OAJ Pirkanmaa julkaisi
videoita YouTubessa. Yhdistyksen edunvalvontaan liittyen julkaistiin neljä videota:
Työelämäilta 5.3.2013 (104 näyttöä), OAJ Pirkanmaa kouluttaa (124 näyttöä), OAJ
Pirkanmaa vallan ytimessä (172 näyttöä) sekä OAJ Pirkanmaan esittely 40vuotisjuhlassa (195 näyttöä). OAJ 40 vuotta–juhlaan liittyen videoita julkaistiin 22
kpl, joista yksi oli yleinen kutsuvideo kaikille jäsenille (1684 näyttöä), 20 kappaletta
Pirkanmaan eri kuntien opettajille suunnattuja videoita (33–301 näyttöä/video) sekä
yksi Jonne Aaronin kasvatus- ja opetusmuistoihin liittyvä video (1171 näyttöä). Lisäksi julkaistiin vielä yksi onnitteluvideo eläköityvälle neuvottelujohtaja Juha Jäskelle. Pertti Ukkola lausuu runon Juha Jäskelle (176 näyttöä).
OAJ 40 vuotta –juhla näkyi myös tiedotuksessa voimakkaasti. Toukokuussa 2013
julkaistiin juhlan ennakkomainos kutsulinkkeineen (hyperlinkki videokutsuun) ja
elo-syyskuussa tiedotuksessa suunniteltiin lippujen ulkoasua sekä kutsuvieraiden
kutsua OAJ:stä saadun tiedotusohjeen mukaisesti. Juhlasta tiedotettiin jäsenistöä
yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa sekä sähköpostitse. Juhlaan liittyen julkais-
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tiin lukuisia videoita. Juhlan aikana tunnelmaan pääsi mukaan verkosta ladattavan
livestreamin (illan aikana 400 katsojaa) kautta. OAJ Pirkanmaan järjestämästä alueellisesta OAJ 40 vuotta –juhlasta julkaistiin Aamulehdessä juttu 9.11.2013. OAJ 40
vuotta keräsi OAJ Pirkanmaan Facebook-sivulle yli 50 tykkäystä. Kaikkien sivusta
tykänneiden kesken arvottiin Jonne Aaronin t-paitoja.
7. JAOSTEN TOIMINTA 2013
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 hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 28.1.2013. YSI-Pirkanmaan ja YSITampereen toiminta päätettiin yhdistää vuoden 2013 kuluessa ja päätös yhdistymisestä ja uuden jaoksen nimeämisestä sinetöityi hallituksen kokouksessa 9.12.2013.
7.1. YSI-Pirkanmaa
Puheenjohtaja Jarmo Viitanen, jäsenet Johanna Juva, Marika Lehtinen, Asko Mielonen, Päivi Nahkiaisoja, Jouko Nissilä, Tuomo Pekkanen ja Vesa Ratala.
YSI-Pirkanmaa kokoontui viisi kertaa vuoden 2013 aikana. Lisäksi jaos kokoontui
yhdessä YSI-Tampereen kanssa viisi kertaa.
Jaoksen keskeisinä tehtävinä oli koulutusten järjestäminen sekä tiedonvälittäjänä
toimiminen paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen hallituksen välillä. Tavoitteena
oli yhdistyä YSI-Tampereen kanssa yhdeksi YSI-jaokseksi vuoden 2014 alusta alkaen, mikä tavoite saavutettiin vuoden aikana.
Kuntakuulumiset säilyivät edelleen jaoksen tärkeänä perustyöskentelytapana.
7.2. YSI-Tampere
Puheenjohtaja Jukka Vuorinen, jäsenet Matti Hännikäinen, Hilkka Korjus, Maarit
Laaksonen, Pertti Lankia, Julie Silk 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.
7.3. LTOL-jaos
Puheenjohtaja Eira Viitanen, jäsenet Eija Kamppuri (sihteeri), Minna Nylund, Riitta
Haapala, Johanna Juurikorpi, Inka Kosonen, Tytti Leppänen, Minna Hakimsan ja
Mirva Ritari.
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Edunvalvonta ja koulutukset



Tiivis yhteistyö alueen luottamusmiesten ja yhteysopettajien kanssa. Luottamusmiehet ovat osallistuneet aktiivisesti jaoksen kokouksiin.
Koulutusten järjestäminen jäsenkunnalle.

Kannanotot ja kirjelmät



Lastentarhanopettajien suunnittelutyöajan käytöstä, hoitoaikaperusteisesta
maksujärjestelmästä
Esitykset varhaiskasvatuslain valmisteluun liittyen

Tiedottaminen ja muu toiminta



Vuoden 2013 aikana jaos on tarkentanut tiedottamista ja yhteydenpitoa kummikuntien muodossa. Jaos sai tietoa mm. palkkauksesta, kuntien TVAperusteista, suunnitteluajan käytöstä ja esiopetuksen järjestämisestä.
LTOL-jaos osallistui tehokkaasti valtuustovaaliehdokkaiden hankintaan tiedottamalla ja keskustelemalla.

Jaos kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.
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 ammattiopisto (TREDU) aloitti yhteisen toimintavuotensa
1.1.2013. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on ollut yhteisten käytänteiden ja toimintatapojen luominen. Jaos on seurannut aktiivisesti toiminnan käynnistymistä suuressa muutoksessa Tampereen kaupungin konserninhallinnon sisällä.
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän
fuusion etenemistä seurattiin. Pääluottamusmiehet olivat mukana neuvotteluissa.
Yhdistyminen toteutuu 2014.
Jaos on seurannut TAMK:n tilannetta. Syksyllä käynnistyi ”Uudistuva opettajuus
ammattikorkeakoulussa – kehittäminen”. Siihen liittyy uusi resursoinnin ja työnjaon
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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.
Vapaan sivistystyön puolella useat kunnalliset kansalaisopistot ovat yhdistyneet
alueellisiksi opistoiksi. Jaos on seurannut aktiivisesti alueen aikuiskoulutuskeskusten tilannetta rahoituksen edelleen heikentyessä. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa tehdyt säästötoimenpiteet (mm. mittavat säästöt henkilöstömenoissa) näkyivät siten, että vuoden 2013 tilinpäätös oli positiivinen parin heikomman vuoden
jälkeen.
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
Tulo- ja palkkapoliittinen Tupa-tiimi sekä koulutuspoliittinen Kopo-tiimi päätettiin
yhdistää edunvalvontatiimiksi hallituksen kokouksessa 6.3.2013. Uuden tiimin jäsenet nimettiin hallituksen kokouksessa 10.4.2013.
Puheenjohtaja Hilkka Korjus, jäsenet Eija Kamppuri, Tuija Silius, Tiina Ahde, Pia
Lepola, Marketta Kannisto, Raimo Laaksonen, Seppo Saloranta, Soili Myllyniemi,
Katriina Isolauri, Päivi Pyymäki, Mervi Pulkkinen, Reijo Manninen, Sari AlholaPiipponen, Raimo Hietala, Hannu Kujanpää, Jarmo Viitanen ja Matti Riihelä.
Edunvalvontatiimi muodosti työvaliokunnan, johon kuuluivat Hilkka Korjus, Liisa
Kurikka, Jarmo Viitanen, Soili Myllyniemi ja Eija Kamppuri.
Alkuperäinen Tupa-tiimi kokoontui yhden kerran keväällä 2013, minkä jälkeen uusi
Edu-tiimi kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. Edu-tiimin työvaliokunta
kokoontui kolme kertaa vuoden aikana.
9. ALUEASIAMIES
Alueyhdistyksen hallituksen esittämänä ja OAJ:n hallituksen valitsemana OAJ Pirkanmaan alueasiamiehenä on toiminut pääluottamusmies Liisa Kurikka. Alueasiamiehen työajaksi on sovittu yksi päivä viikossa ja työpiste on sijainnut Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry:n tiloissa.
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.
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3. OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Tavanomaisten tehtäviensä ohella alueasiamies on kuulunut useaan seudulliseen
työryhmään henkilöstön edustajana ja osallistunut niiden kokouksiin aktiivisesti.
Näistä Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvityksen ohjausryhmä (selvitysmiehenä emeritus maaherra Rauno Saari) toimi hyvin aktiivisesti ja kokoontui
vuoden 2013 aikana lähes joka kuukausi kokoukseen tai työseminaariin. Lisäksi
alueasiamies on ollut jäsenenä Tampereen kaupunkiseudun sivistystyöryhmässä ja
sen alatyöryhmänä toimineessa opetusryhmässä sekä OPS-projektiryhmässä. Sivistys- ja opetustyöryhmien tehtävänä on ollut edistää ja koordinoida seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja koulutuspalvelujen tuottamiseen, hankkimiseen ja kehittämiseen. Näiden
ryhmien kokouksia ja työseminaareja järjestettiin seitsemän vuoden 2013 aikana.
OPS-projektiryhmän kokouksia ja työseminaareja oli lähes joka kuukausi.
10. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen taloutta on hoidettu vahvistetun talousarvion mukaan. Budjetin toteutumaa on seurattu tiiviisti tilikauden aikana ja rahankäyttö on tuotu hallitukselle tiedoksi ja hallitukselle on annettu välitilinpäätös puolen vuoden toteuman perusteella.
Yhdistys sai rahoitusta OAJ:ltä yhteensä 184.001,00 euroa. TJS-avustuksia saatiin
1152,00 euroa. Lisäksi yhdistys keräsi jäseniltään 0,02 %:n jäsenmaksua yhteensä
46.584,88 euroa.
Rahankäyttö on budjetissa jaettu tiliryhmittäin koulutukseen, edunvalvontaan, tiedotukseen, jaosten toimintaan sekä yleistoimintaan. Kaikissa tiliryhmissä pysyttiin
budjetin edellyttämällä tasolla riittävällä tarkkuudella. Suurin ylitys toteutui opintoja koulutustoiminnassa, jossa budjetti ylittyi 3.104,22 euroa eli 5,6 %. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 3.165,29 euroa.

