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Toay:n toimisto on avoinna ma-to klo 12-16

Toimiston yhteystiedot:

Facebook-sivut:

Puhelinnumero: 03-2237 930
Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi
talous@tampereenopettajat.fi
www.tampereenopettajat.fi

Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY
Instagram: tampereenoay

Puheenjohtaja: Janne Paananen, Hatanpään koulu
p. 045 176 7344, janne.paananen@tampere.fi
Sihteeri: Riitta Sompa-Hokkanen, Takahuhdin koulu
p. 040 5633 228, riitta.sompa-hokkanen@kolumbus.fi
Tiedottaja Jukka Eero Vuorinen, Tampereen yliopiston normaalikoulu
044 5200 582, jukka.vuorinen@uta.fi
Pääluottamusmies Hilkka Korjus
040 8012 775, hilkka.korjus@tampere.fi
Työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaipainen
040 8064 954, jouni.kaipainen@tampere.fi
Työsuojeluvaltuutettu Raimo Laaksonen
040 8064 714, raimo.laaksonen@tampere.fi
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Puheenjohtajan palsta
Puheenjohtajan pestiä on nyt muutama kuukausi takana.
Olemme hallituksen toimesta keskittyneet
kuntavaalivaikuttamiseen vuoden ensimmäiset kuukaudet.
Yhteydet kaikkien puolueorganisaatioiden suuntaan ovat
auki ja välit hyvät. Toay:n rooli puolueettomana
asiakeskeisenä vaikuttajana on kuntavaalien alla
merkittävä. Olen henkilökohtaisesti käynyt viikoittain
keskusteluja nykyisen lautakunnan jäsenten ja uusien
kuntavaaliehdokkaiden kanssa meille tärkeistä asioista.
Työtä tehdään laajalla rintamalla, ja jäsenistöltä tulleita
hätähuutoja perusopetuksen tilasta viedään päättäjien
tietoon.

Tiukka taloudenpito viime vuosina on
kiristänyt välejä ja ilmapiiriä varsinkin
perusopetuksessa, sen aistii asioita hoitaessa.
Tähän tiukan taloudellisen tilanteen
aiheuttamaan paniikkiin auttaisivat järkevästi
kohdennetut ratkaisut, joilla
ongelmatilanteita ratkaistaisiin. Ei n. 150 M€
vuosittaisella budjetilla toimivan kasvatus- ja
opetussektorin talous voi olla kiinni
esimerkiksi siitä, että opettajille otetaan
sijaisia koulutuksiin lähdettäessä.

Kaupungin uuden toimintamallin astuttua
voimaan vuoden 2017 alusta ja uusien
valtuutettujen ryhtyessä töihin kesäkuun
2017 alusta, on oiva tilaisuus tarkastella myös
yhteistoiminnan tilaa. Toay:n pyrkimyksenä
on kehittää yhteistoimintaa työnantajan ja
Toay:n välillä. Perusopetus aloittaa
syyslukukauden taas uudessa
organisaatiomallissa viiden tiimin mallilla.
Tampereen kaupungin uusi henkilökunnan

mukaan ottamista korostava toimintamalli
tulee nähdä mahdollisuutena saada
opettajien ääni kuuluviin toimintaa
suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Toay on jäseniään varten. Toimintaa
edunvalvonta-, koulutus- ja
virkistyssektoreilla pyritään järjestämään
mahdollisimman kattavasti. Tehokas
edunvalvonta on yhdistyksen päätehtävä,
siihen on erityisesti satsattava jatkossakin.
Edunvalvontatyötä ei tehdä yksin. Esitänkin
toivomuksen Teille kaikille, että jaksaisitte
arjen keskellä pitää huolta opettajan työn
arvostuksesta sekä viestittää minulle ja muille
hallituksen ja toimikuntien jäsenille asioita,
joihin tulisi pyrkiä vaikuttamaan.
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
ovat myös teitä varten.
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Oaj myös pyrkii edistämään edunvalvonnan
tehostamista järjestörakenneuudistuksella.
Järjestörakenteen uudistamista koskeva
selvitystyö on käynnistetty myös
Tampereella, ja selvitystyötä tehdään
yhdessä paikallisyhdistyksen eli muiden
opettajaryhmien kuten
lastentarhanopettajien ja ammatillisten
opettajien kanssa. Sen vaikutuksesta
toiminnan järjestämiseen voidaan tehdä
selvitystä ja arvioida, onko uudistukselle
tarvetta. Toay:n roolia edunvalvojana tulee
joka tapauksessa pyrkiä tehostamaan.

tapauksissa, rehtori arvioi tilanteen ja tekee
ratkaisun. Olemme velvoitettuja sijaistamaan
oman viran ohella äkillisissä tilanteissa
esimerkiksi kollegan sairastuessa, siitä emme
voi kieltäytyä. Sijainen täytyy kuitenkin pyrkiä
löytämään mahdollisimman nopeasti. Näissä
tilanteissa on rehtorin kanssa yhdessä
varmistettava, että oppilaiden turvallisuus on
taattu. Mikäli yksikön sijaismäärärahat on
loppu ja tästä syystä sijaisia ei oteta ennalta
tiedossa oleviin koulutuksiin ja tapahtumiin,
ottakaa yhteys minuun niin vien viestiä
päättäjille.

Olen käynyt viime viikkoina useita
keskusteluita perusopetuksen johdon kanssa
liittyen ohjeistukseen oman viran ohella
sijaistamisesta. Sijaisen saa ottaa kaikissa

Hyvää kevättä kaikille!
Janne Paananen
TOAY:n puheenjohtaja
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Pääluottamusmiehen palsta
YT-AJASTA YS-AIKAAN
Yhteissuunnittelutyöajan lyhenne yt-aika on
OAJ:n uusissa ohjeistuksissa ys-aika. Muutos
oli tarpeen, ettei käsitettä yt-aika
sekoitettaisi esim. yt-neuvotteluihin tai
muuhun yhteistoimintamenettelyyn.
Kiky-sopimus ei muuttanut ys-ajan sisältöä, ja siitä vastaa edelleen rehtori. Kikyssä sovittiin, että
ys-aika muutetaan vuotuiseksi ja sen käyttö suunnitellaan. Koulun rehtori käynnistää, ylläpitää,
seuraa ja vastaa yhteissuunnittelusta. Suunnitteluvelvoite koskee 1.8.2017 alkavaa lukuvuotta.
Ys-työn painopistealueista, resursoinnista ja toteuttamisesta sovitaan yhdessä opettajien kanssa
lukuvuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa. OAJ:n toimistolla kehitetään seurantatyökaluja
opettajien käyttöön ensi lukuvuoden alkuun mennessä.
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Ys-aikaa on vuodessa 126 tuntia (114 h +kikylisä 12 h). Kaikkiaan kiky-sopimus lisää
opettajien työaikaa eri tavoin

Palvelussuhteen
pituus
Opettajaryhmä
Viranhaltija tai
päätoiminen tuntiopettaja

palvelussuhteen pituudesta ja tuntimäärästä
riippuen:

Vähintään
lukuvuoVähintään koko den työlukuvuosi
aika

Vähintään lukukausi tai vastaavan pituinen
palvelussuhde
(19 vko)

Alle lukukausi
tai vastaavan
pituinen palvelussuhde

24

20

10

0

Sivutoiminen tuntiopettaja, vähintään 10 vuosiviikkotuntia

10

10

0

0

Sivutoiminen tuntiopettaja, alle 10
vuosiviikkotuntia

4

4

0

0

TOAY:n yhteysopettajille on lähetetty OAJ:n materiaali liittyen vesoihin, ys- aikaan ja kikysopimuksen tuomaan työajan lisäykseen. Materiaali on tarkoitettu kaikkien jäsenten luettavaksi.

PALAUTEKESKUSTELUT VOIVAT OLLA YS-AIKAA
Opetussuunnitelman mukaiset palautekeskustelut peruskoulun 2. ja 6. vuosiluokan keväällä ovat
herättäneet kysymyksiä siitä, millä ajalla niitä tehdään. Työnantaja on ohjeistanut seuraavasti:
Mikäli oppilaan huoltaja/huoltajat osallistuvat keskusteluun, käydään keskustelu opettajan YSajalla oppilaan oppituntien ulkopuolella. Mikäli huoltaja ilmoittaa, ettei käytä mahdollisuuttaan
osallistua keskusteluun, keskustelu käydään luontevasti osana oppilaan koulupäivää.
Keskusteluihin käytettävä aika on otettava huomioon ys-ajankäyttösuunnitelmia tehtäessä.

Hyvää kevään jatkoa,
Hilkka Korjus
Pääluottamusmies
p.s. JUKO:n Tampereen yhteistyöryhmän virkistysrahasäännöt on päivitetty ja hakemusohjeet – ja
lomakepohja on lähetetty TOAY:n yhteysopettajille.
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Kuntavaalipaneeli TOAY:n toimistolla 4.4.2017
TOAY järjestää toimistolla Kuntavaalipaneelin, jonka kohderyhmänä ovat TOAY:n
yhteysopettajat sekä jäsenet. Tilaisuuteen mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Tilaisuus pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 18.30 (kahvitarjoilu alkaen klo 18.15.) Osoite TOAY:n
toimisto Otavalankatu 9 A, sisäpiha, Akavan summeri, 2 krs.
ILMOITTAUTUMISET MA 3.4.2017 MENNESSÄ sähköpostitse toimisto(at)tampereenopettajat.fi tai
TOAY:n kotisivujen ilmoittautumislomakkeella osoitteessa http://www.tampereenopettajat.fi

Paneelikeskusteluun ovat tulossa seuraavat tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat:

Ilomäki Risto, SDP

Pekkanen Tuomo, Vihreät

Kostiainen Leena, Kokoomus
Pursiainen Sirpa, KD

Kovanen Jarmo,
Perussuomalaiset

Vallenius Niko,
Vasemmistoliitto

Ovaska Jouni, Keskusta
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Kuntavaaliehdokkaat TOAY:n toimistolla
TOAY:n toimistolla järjestettiin tiistaina 21.3.2017 tilaisuus, jonne oli kutsuttu kuntavaaliehdokkaita
keskustelemaan ja kuulemaan paikallisista koulutuspuolen asioista.

Keskustelun aiheiksi nousivat erityisesti kasvavat ryhmäkoot, erityisopetuksen tilanne, oppikirjojen
määrärahat, digiloikan mukanaan tuomat haasteet sekä keskustelukulttuurin kehittäminen
opettajien sekä ylemmän johdon välille.

Paikalla olivat Leena Kostiainen (Kok.), Risto Ilomäki (SDP), Tuomo Pekkanen (Vihr.), Heljä Kahra
(Vihr.), Niina Peltola-Styrman (Kok.), Irja Tulonen (Kok.), Anne-Mari Jussila (Kok.), Tero Arvonen
(Kok.), Jyrki Liikka (SDP), Tommi Surakka (SDP),Risto Kajanto (SDP), Kirsi Kaivonen (SDP), Eero
Valento (Kok.), Pia-Christina Roth (Kok.), Arto Kekki (Kok.), Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila (SDP),
Paula Majava (SDP) ja Jyri Keränen (SDP).
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Nuorten opettajien tilaisuus ma 8.5.2017




Mikä on OVO?
Miten palkkani määräytyy?

Nuori Opettaja, tervetuloa kuulemaan
edunvalvonnasta ma 8.5. klo 17.00
TOAY:n (Akavan) toimistolle!
Tilaisuudesta tulee lisätietoa
lähempänä, mutta laita päivämäärä jo
kalenteriisi!

Image courtesy of patrisyu at FreeDigitalPhotos.net

Terkuin
Nuorten opettajien toimikunta
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