
Olemme aloittaneet syyslukukauden erittäin mielenkiintoisessa 
koulutuspoliittisessa tilanteessa: Uusi opiskelija- ja oppilashuolto-
laki astui voimaan elokuun alusta. Ammattikorkeakoululain käsitte-
ly on eduskunnassa kesken. Pahimmassa tapauksessa uusi laki voi 
johtaa opettajan kelpoisuuksien alentamiseen. Lisäksi käynnissä on 
toisen asteen rakenneuudistus ja oppilaitos- sekä lukioverkon kar-
siminen. Ammatillisen sekä lukiokoulutuksen rahoitusuudistukset 
ovat kesken ja lukion tuntijakopäätöstä on odotettu koko vuosi. Kun 
tähän lisätään uuden varhaiskasvatuslain karikkoinen valmistelu ja 
peruskoulun uusi tuntijako, niin hyvällä syyllä voidaan sanoa koko 
koulutuskenttämme olevan suuressa myllerryksessä.

Seuraan OAJ Pirkanmaan puheenjohtajana erinomaista työtä teh-
nyttä ja OAJ:n toimistolle järjestöasiamieheksi siirtynyttä Kaj Rais-
kiota. Työparikseni olen saanut 1.8. alkaen täyspäiväisenä alueasia-
miehenä alueellamme aloittaneen, laajan kokemuksen omaavan 
Anne Liimolan. OAJ Pirkanmaa on jatkossakin aktiivinen vaikut-
taja koulutus- ja palkkapolitiikan kentällä. Toiminnan lähtökohta-
na on opettajien edunvalvonta, opettajan aseman parantaminen ja 
koulutuksen kehittäminen. Hyvinvoiva opettaja ja riittävät resurssit 
ovat myös oppilaiden etu.

Ensi kevään eduskuntavaalit ovat ehdottomasti koulutusvaalit. OAJ 
Pirkanmaa tuo aktiivisesti esiin järjestön eduskuntavaalitavoittei-
ta sekä on vuorovaikutuksessa ehdokkaiden kanssa. Äänestämällä 
voit vaikuttaa. Pidetään yhdessä huolta, että opetusalalle suunna-
taan jatkossa riittävät resurssit. Koulutukseen panostaminen ei ole 
kuluerä, vaan satsaus tulevaisuuteen.

Yhteistyötyöterveisin Matti Helimo 

OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja,  
OAJ:n valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Pirkanmaa

Kasvatuksen ja opetuksen kenttä on jatkuvassa muu-
toksessa. Tämä näkyy Pirkanmaalla muun muassa 
koulujen sekä oppilaitosten lakkauttamisena ja suu-
rempien kokonaisuuksien muodostamisena. Samalla 
useat virat ovat hävinneet. Uusien opettajien pääse-
minen ensimmäiseen työpaikkaan on vaikeutunut ja 
sijaiskierteet ovat lisääntyneet. Myös puheet epävi-
rallisista sijaiskielloista ovat huolestuttavia. Kuntien 
ja koulutuksenjärjestäjien talousongelmat heijastuvat 
leikkauksina, lomautuksina ja jopa opettajien irtisa-
nomisina. Nyt jos koska on edunvalvonnan näytettävä 
paikkansa. Yhdessä olemme vahvempia. Tämän vuok-
si OAJ Pirkanmaan palkkasi ensimmäisenä OAJ:n 
alueyhdistyksenä kokoaikaisen alueasiamiehen Anne 
Liimolan.

 

Ammattiyhdistysliike tarvitsee uutta verta toimintaan-
sa. Paikalleen ei voi jämähtää. Kolmen ja puolen vuo-
den uurastus OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen pu-
heenjohtajana loppui elokuussa, koska siirryin silloin 
Opetusalan Ammattijärjestön pääkonttoriin Helsinkiin 
järjestöasiamiehen työsuhteeseen. Edunvalvonta on 
vienyt jo vuosia suurimman osan vapaa-ajastani, joten 
tämä siirtymä oli luonnollinen. Harrastuksesta tuli jo 
aikaa sitten työ.

Kiitän kuluneista vuosista kaikkia yhteistyötahoja, yh-
distystoimijoita, Tampereen toimistoa ja jäsenistöä.

Kaj Raiskio,  
OAJ Pirkanmaa puheenjohtaja 1.8.2014 asti

Hyvät jäsenet

Moro



Olen OAJ Pirkanmaan uusi alueasiamies Anne Liimola. Aloitin työssäni elokuussa. Olen aiem-
min toiminut Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtajana sekä OAJ:n 3. varapuheenjohtajana 
sekä JUKOn hallituksessa. Järjestökokemuksien kautta tutuksi on tullut mm. lainvalmistelu, 
talousvaliokunnassa käsiteltävät asiat sekä AKAVAN toiminta. Paikallistasolta kokemusta mi-
nulla on lastentarhanopettajayhdistyksestä sekä OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksestä. Tällä 
hetkellä toimin alueasiamiestyöni lisäksi OAJ-valtuutettuna 4. kautta sekä OAJ:n järjestötoimi-
kunnan varajäsenenä.

Alueasiamiehen tehtäviini kuuluu mm. alueen koulutusvastaavana toimiminen eli koulutusten 
suunnittelu sekä jatkuva yhteydenpito paikallisyhdistyksiin, luottamusmiehiin ja YT-toimijoi-
hin. Olen edunvalvontatiimin jäsen ja sen työvaliokunnan jäsen. Lisäksi osallistun jaostojen 
toimintaan ja teen tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa. Alueasiamies tekee yhteistyötä 
myös OAJ: n toimiston väen kanssa varmistaen omalta osaltaan tiedonkulkua maakunnasta Pa-
silaan ja takaisin.

Anne Liimola, OAJ Pirkanmaan alueasiamies

Hei!

LTOL-jaos
Lastentarhanopettaja

•  on lapsen ääni ja hän puhuu lapsen puolesta päätöksiä tehtäessä

•  tuo esiin varhaiskasvatuksen merkityksen elinikäisen oppimisen perustana

•  pitää kiinni lapsen oikeudesta kasvuun ja oppimiseen

•  vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogista näkökulmaa ja opettajuutta

Varhaiskasvatuksen opettajana olet rohkea alasi ammat-
tilainen lapsen edun puolesta.

LTOL- jaos vaikuttaa osaltaan kaikkien pirkanmaalais-
ten lastentarhanopettajien edunvalvontaan sekä  
valtakunnalliseen päätöksentekoon. 

Eira Viitanen, LTOL-jaoksen puheenjohtaja



OAJ:n valtuustovaalit pidettiin ke-
väällä 2014. Pirkanmaalta tuli val-
tuustoon valituksi 18 valtuutettua eri 
opettajaryhmistä. 

Käy tutustumassa valtuutettuihin 
tarkemmin OAJ Pirkanmaan   
 nettisivulla osoitteessa: 
 

                          

Oheisissa kuvissa tunnelmia ensimmäisestä valtuuston kokouk-
sesta sekä valtuutettujen vaikuttamistyöstä. OAJ:n eduskunta-
vaalikampanjaan liittyvän kukon kanssa kuvassa ovat valtuutetut 
Arto Anetjärvi, Päivi Koppanen, Sirkka Saarikoski, Mirja Kopra, 
Matti Helimo sekä Anne Liimola. Aurinkoisissa tunnelmissa Fin-
ladia-talon etupihalla hymyilivät ltot –valtuutetut Eija Kamppuri, 
Minna Nylund, Anne Liimola ja Petteri Väkiparta sekä ysiläiset 

naisvaltuutetut 
Liisa Kurikka, 
Tiina Ahde, Min-
na Takala sekä Tiia-Pauliina 
Niemi. Ysiläisiä valtuutettuja saatiin 
kuvaan myös kokouksessa. Kuvassa vasemmal-
ta Matti Helimo, Vesa Ratala, Tiia-Pauliina Niemi, Pate 
Nikulainen, Minna Takala, Tiina Ahde, Teppo Mattila ja Jukka 
Eero Vuorinen. Valtuustossa puheenvuoron piti valtuutettu Lauri 
Hietalahti. Kuvista puuttuu valtuutettu Kimmo Kekki.

Ammattijärjestö OAJ:n vastavalittu valtuusto oli koolla  
14.–16.5.2014 Helsingissä. 

Valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Järjestössä on yli 120 000 
jäsentä, ja se edustaa koko opetus- ja kasvatusalaa varhaiskasva-
tuksesta yliopistoon.

OAO-YLL –jaos 
on seurannut tiiviisti koko ammatillisen koulutuksen kenttää:

•  Tampereen seudun ammattiopiston (Tredun) ensimmäinen yhteinen lukuvuosi on sujunut 
hallintoa ja yhteisiä toimintoja hioen.

•  Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä ja Sastamalan koulutuskuntayhtymä yhdistyivät 
1.1.2014. Pääluottamusmiehet ovat olleet mukana neuvotteluissa.

•  Tampereen ammattikorkeakoulu sopeuttaa toimintaansa vähenevään rahoitukseen ja 
uuteen ammattikorkeakoululakiin.

•  Taiteen perusopetuksessa oppilaitoksissa toiminta on jatkunut pääosin normaalisti,  
Pirkan opiston musiikkiopisto hakee vielä toimintamuotojaan.

•  Vapaan sivistystyön puolella useat kunnalliset kansalaisopistot ovat yhdistyneet alueel-
lisiksi 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 aktii-
vinen ja ollut osittain vaikuttamassa siihen, etteivät sopeutustoimet ole olleet liian laajoja.

Soili Myllyniemi, OAO-YLL -jaoksen puheenjohtaja

Valtuustotuulia 

http://www.oajpirkanmaa.net/ 
  oajn-valtuustovaalit-2014



Painopaikka: Tredu     Suunnittelu ja taitto: Aino Pekkanen  

OAJ PIRKANMAA

03-223
7 881

oajpirk
anmaa@opettaj

a.fi

www.oajpir
kanmaa.net

facebo
ok: OAJ Pirka

nmaa

VUOSIKOKOUS
TI 25.11.2014
KANGASALA-SALISSA

YHTEYSOPETTAJAKOULUTUS

PE-LA 20-21.3.2015
VIKING GRACELLA

OAJ Pirkanmaa


