
Vaikka palkankorotukset jäävät laihoiksi ja ammattiyhdistys-
toiminnassa painitaan ikävien päätösten sekä niukkuudesta 
johtuvien ongelmien keskellä, niin aina välillä on paikallaan 
juhlia. Hyvän syyn juhlimiseen tarjoaa järjestömme perus-
tamisen 40-vuotisjuhla. Alueellista juhlaa vietetään Tampe-
reen Tullikamarin Pakkahuoneella perjantaina 8.11.2013. 
Tilaisuus kokoaa yhteen 1000 opettajaa ja 100 kutsuvieras-
ta. Ohjelmassa on ammattiyhdistysasiaa ja musiikkia Jonne 
Aaronin johdolla. Tuleva vuosi on myös vaalivuosi. OAJ:n 
valtuustoon pitää saada jälleen pirkanmaalaista näkemystä, 
joten rohkaisen jäseniä lähtemään ehdolle vaaleihin ja ennen 
kaikkea äänestämään vaaleissa.

Kuluneen vuoden aikana olemme olleet myötävaikuttamassa 
siihen, että toiselle asteelle saatiin lisää aloituspaikkoja. Tätä 
tavoitetta vietiin eteenpäin läheisessä yhteistyössä OAJ:n, 
poliitikkojen, Pirkanmaan liiton ja AKAVA Pirkanmaan 
kanssa. Resurssileikkausten puolelta saimme estettyä Ikaa-
listen kaupungin lomautukset yhdessä Ikaalisten paikallis-
yhdistyksen kanssa. Samaan tapaan Tampereen kaupungin 

toisen asteen leikkauksista saatiin yhteistyöllä vähennettyä 
700 000 euroa. Työ tuottaa tulosta, kun osaamme lähestyä 
työnantajia faktojen kanssa sekä asiallisen yhteydenpidon 
avulla. Tämän vuoksi meille pitää tulla välitön tieto maakun-
nissa olevista ongelmista.

OAJ Pirkanmaa järjestää valtavan määrän koulutuksia luot-
tamusmiehille, opettajayhdistysten toimijoille sekä jäsenis-
tölle. Näiden tilaisuuksien kautta tavoitamme merkittävän 
joukon niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan va-
paa-aikaansa järjestömme asioiden hoitamiseksi. Nämä va-
paaehtoiset toimijat ovat järjestömme vahvuus. Tähän jouk-
koon pitää kuitenkin saada uutta verta vuosittain. Tilaa uusil-
le ajatuksille on jatkuvasti. Kertokaa innokkuudesta omalle 
yhdistyksellenne. Kehitysideat voitte laittaa suoraan meille 
sähköpostilla tai Facebookin kautta. 

Vaikuttakaa tulevaisuuteen!

Kaj Raiskio
OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja 

Kaj Raiskio vastaanottamassa onnitteluita 

väitöstilaisuuden jälkeen joulukuussa 2012.



Tulo- ja palkkapoliittinen tiimi sekä koulutuspoliittinen tiimi yhdistettiin keväällä 2013 edunval-
vontatiimiksi. Tiimi ja sen työvaliokunta käsittelevät ja valmistelevat kaikkien opettajaryhmien 
edunvalvonta-asioita. Tiimi

•	 seuraa niin valtakunnallista kuin alueellista ja seudullista koulutuspolitiikkaa sekä sen 
vaikutuksia opettajan työhön ja palkkaukseen

•	 tukee luottamusmiesten ja opettajatyösuojeluvaltuutettujen työtä
•	 valmistelee kannanottoja ja tiedotteita

Painopistealueita 2013 – 2014
•	  lomautusten ja leikkausten torjuminen
•	 palkkausjärjestelmien kehittäminen
•	 työaikakysymykset 
•	 varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvät lakiuudistukset 

Hilkka Korjus, Edunvalvontatiimin puheenjohtaja

Lastentarhanopettaja
•	 on lapsen ääni ja hän puhuu lapsen puolesta päätöksiä tehtäessä
•	 tuo esiin varhaiskasvatuksen merkityksen elinikäisen oppimisen perustana
•	 kannattaa lasta kunnioittavan ja pienen lapsen kasvua ja oppimista sekä koulutuksel-

lista tasa-arvoa ymmärtävän varhaiskasvatuslain laatimista
•	 pitää kiinni lapsen oikeudesta kasvuun ja oppimiseen
•	 on rohkea pedagogiikan ammattilainen
•	 vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogista näkökulmaa ja opettajuutta
•	 tietää, että kaikissa tapauksissa tärkein on lapsen etu; ei vanhempien, viranomaisten, 

päättäjien eikä edes kollegoiden etu, mediasta puhumattakaan

OAJ Pirkanmaan LTOL-jaoksessa lastentarhanopettaja vaikuttaa osaltaan kaikkien 
pirkanmaalaisten lastentarhanopettajien edunvalvontaan sekä valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Eira Viitanen, LTOL-jaoksen puheenjohtaja

YSI-jaokset käsittelevät yleissivistävien peruskoulun ja lukion opettajien asioita.
•	 Järjestämme monipuolista koulutustoimintaa uusien opettajien aktivoinnista             

aina työuran lopun seniorikoulutukseen saakka. 
•	 Olemme yhteistyössä pirkanmaalaisten paikallisyhdistysten kanssa. Kuuntelemme 

herkällä korvalla paikallisia onnistumisia ja kipupisteitä. 
•	 Kokoamme OAJ Pirkanmaan sivuille kunnallisia neuvottelutuloksia, paikallissopimuk-

sia ja hyviä paikallisia käytäntöjä aktiivien käyttöön.
•	 Seuraamme aktiivisesti kuntien toimintaa mm. opetusryhmien pienentämiseen tarkoi-

tettujen määrärahojen kohdentumista ja käyttöä. Pidämme huolta, että tasa-arvotoimiin 
tarkoitetut panostukset menevät oikeisiin kohteisiin. 

•	 Opettajien työaika on hyvin kuormittunutta. Työmäärä lisääntyy koko ajan. Seuraamme 
opettajan työajan muutoksia ja erityisesti YT-ajan käyttöä.

Jarmo Viitanen  ja Jukka Vuorinen, 
YSI-Pirkanmaan ja -Tampereen puheenjohtajat

LTOL:n pj Anne Liimola ja kansanedustaja Sofia Wikman keskustelevat

OAO:n pj Päivi Koppanen, talou
denhoitaja Arto Kotilainen 

ja edunvalvonta
tiimin pj Hilkka Korjus kahvilla



OAJ Pirkanmaan OAO- ja YLL-jaos yhdistivät voimansa 1.1.2013. Viimeaikoina olemme seuranneet:
•	 1.1.2013 toimintansa aloittaneen Tampereen seudun ammattiopiston alkutaivalta. Yhteinen lukuvuosi käyn-

nistyi 1.8.2013 ja käytäntöjen yhtenäistäminen on aloitettu kaikilla koulutusaloilla.
•	 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän fuusioneuvotteluita. Yhdis-

tyminen tapahtuu 1.1.2014. Jaos on seurannut, että henkilöstön edustus on huomioitu.
•	 Valkeakosken koulutuskuntayhtymän tilannetta on seurattu aktiivisesti.
•	 Tampereen Ammattikorkeakoulussa on käyty YT-neuvotteluja koko henkilöstön osalta. Seurauksena on ollut 

irtisanomisia ja mahdollisia osa-aikaistamisia. Ammattikorkeakoulu sopeuttaa toimintaansa väheneviin re-
sursseihin.

•	 Taiteen perusopetuksessa kuntien satsaukset ovat heikentyneet Pirkanmaalla ja koko maassa. Tampereen 
ammattikorkeakoulun YT-neuvottelut vaikuttavat myös taiteen perusopetukseen.

•	 Vapaa sivistystyön puolella ovat toimintansa aloittaneet 1.1.2013 Tampereen seudun työväenopisto ja Pirkan 
opisto. Tampereen seudun työväenopistossa kurssimaksuja on harmonisoitu. Työväenopistoille kohdentuu 
säästöjä. 

•	 Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on taloudellinen tilanne heikentynyt. Lomautuksia on ollut, ja säästö-
jä etsitään mm. tilojen käyttöä tehostamalla. Valkeakosken aikuiskoulutuskeskuksessa viime vuoden tilinpää-
tös näyttää positiiviselta.

•	 Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknisessä yliopistossa on tehty laaja-alainen koko yliopistoa koskeva 
rakenneuudistus. YT-neuvotteluja on käyty ja niitä on menossa edelleen.

Soili Myllyniemi, OAO-YLL-jaoksen puheenjohtaja

Kevätlukukauden alussa minulle avautui mahdollisuus työs-
kennellä reilut kolme kuukautta OAJ:n toimistolla Helsin-
gissä erityisasiantuntijana. Projektiluonteinen tehtävä liittyi 
opetusalan resursseihin ja niiden leikkauksiin antaen oivan 
näköalapaikan OAJ:ssä tehtävään edunvalvontatyöhön. 

Pirkanmaan opetusrintamalla kulunut vuosi ei todellakaan ole 
ollut hiljaiseloa. Tredun syntymistä ja synnytyskipuja olemme 
alueyhdistyksessä käsitelleet monin eri tavoin. Ammatillisten 
oppilaitosten yhdistyminen jatkuu maakunnassa. Työväeno-
pistot ovat myös lyöneet hynttyitä yhteen. Muutostilanteissa 
henkilöstö on erityisen kovilla, koska perustyön pitäisi sujua 
myllerryksistä ja asioiden keskeneräisyydestä huolimatta. 

Tampereen kaupunkiseudun sivistystyöryhmä on käynnistä-
nyt esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistustyön 
seudullisena yhteistyönä. Opetussuunnitelmatyötä varten on 
perustettu oma projektiryhmä. Olen kummassakin ryhmäs-
sä henkilöstön edustajana. Olemme käsitelleet mm. tulevien 

asiantuntijatyöryhmien kokoonpanoja, heidän työnsä yh-
denmukaista korvattavuutta, linjanneet kannanottoja valta-
kunnalliseen opetussuunnitelmaluonnokseen ja keskustelleet 
tuntijaosta. Toimin lisäksi toisena henkilöstön edustajana 
”Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu” selvitystyön 
ohjausryhmässä, jossa ennakoidaan uuden kuntarakennelain 
velvoitteita. 

Kireä kuntatalous luo haasteita myös vetovoimaiselle Pirkan-
maalle. Onneksi yksikään kunta ei ole tänä vuonna lyhytnä-
köisesti sortunut lomautuksiin. Akaan päätökset ensivuoden 
suhteen huolestuttavat. Alueyhdistys seuraa tarkasti kuntien 
ja muiden koulutuksen järjestäjien resurssien käyttöä. Pidäm-
me tärkeänä, että muutostilanteissa henkilöstö otetaan mu-
kaan jo valmisteluvaiheessa. Onneksi meillä Pirkanmaalla on 
kunnissa ja oppilaitoksissa asiantuntevia, vastuullisia ja ak-
tiivisia toimijoita, joiden kanssa on hyvä tehdä edunvalvon-
tatyötä kaikkien opettajaryhmien hyväksi! Yhdessä olemme 
vahvoja!

Voimia arjen työhön!

Liisa Kurikka
OAJ Pirkanmaan alueasiamies

OAJ on the Road kierros Tampereella 4.10.2012

Alueasiamies Liisa Kurikka tapaa yleisöä Keskustorilla.



Pa
in

op
ai

kk
a:

 T
re

du
   

  S
uu

nn
itt

el
u 

ja
 ta

itt
o:

 A
le

ks
i S

uu
ro

ne
n 

   
  K

uv
au

s:
 S

am
i R

ai
sk

io

OTA TÄSTÄ TALTEEN YHTEYSTI
EDOT

Puheenjo
htaja Kaj Raiskio

kaj.rais
kio@nokiank

aupunki
.fi ja puh.

 045-1170017

Alueasiam
ies Liis

a Kurikka

liisa.ku
rikka@nokiank

aupunki
.fi ja puh.

 045-8642332

OAJ Pirkanmaan toim
isto

oajpirka
nmaa@opettaja

.fi 

Otavalank
atu 9A, 33100 Tampere

puh. 03-2237881
Pakkahuoneen lavalla nähdään myös Matti Helimo

Jonne Aaron tahd
ittaa OAJ:n 40 v. juhlia

 

8.11.2013

Äänestä OAJ:n valtuustovaaleissa keväällä 2014

Ilmoittaudu OAJ:n alueellisen 40 v. juhlaan 8.11.2013 oman yhdistyksesi kautta.
www.oajpirkanmaa.net

LIITY FACEBOOK

OAJ PIRKANMAA

TSEKKAA VIDEOT YOUTUBESTA 

OAJ PIRKANMAA


