
Pirkanmaa

Tapahtumarikas ja työntäyteinen ammattiyhdistysvuosi alkaa 
pian olla lopuillaan. Kulunutta vuotta on kuvattu OAJ:n näkö-

kulmasta jopa kaikkien aikojen hektisimmäksi. Jokaisella sektorilla 
koulutus-, kasvatus- ja tutkimuskenttäämme on ollut suuria asioita 
esillä. Kertausta vuoden haasteista on mahdollista tehdä vaikkapa 
OAJ:n nettisivujen tai some-kanavien kautta.

Tulevan vuoden 2017 ykkösteema tulee olemaan huhtikuussa jär-
jestettävät kuntavaalit. Noin 200 000 työntekijän siirtyessä maa-
kuntiin, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien toimintaa. 

Tarvitsemme kunnanvaltuustoihin osaavia ihmisiä, jotka ymmär-
tävät koulutukseen ja kasvatukseen satsaamisen investointina tule-
vaisuuteen, ei yksinomaan kulueränä. Tehdään yhdessä aktiivisella 
toiminnallamme kuntavaaleista koulutusvaalit, vain äänestämällä 
voi vaikuttaa.

Hyvää loppuvuotta, olkaa jatkossakin meihin 
aktiivisesti yhteydessä.

Tervehdys, OAJ:n jäsenet!

Matti Helimo, puheenjohtaja

Aloitin syksyllä 2015 alueasiamiehen tehtävissä. Päätoimeni on 
ollut jo 20 vuotta Hatanpään lukion historian ja yhteiskuntaopin 

lehtori. Aiemmin olen toiminut eri luottamustehtävissä TOAY:ssä. 

Alueasiamiehen päätehtäviä ovat alueellinen sopimusedunvalvonta, 
koulutuspolitiikka sekä toimiminen OAJ:n edustajana 
OAJ Pirkanmaan alueella. Tärkeää on pitää yhteyttä yllä 
paikallisyhdistyksiin. Teen vierailuja maakuntaan ja pidän 
yhteyttä etenkin pääluottamusmiehiin. Yhteistyö OAJ 
Pirkanmaan hallituksen, etenkin puheenjohtajan kanssa, 
on tärkeää. Sama koskee aktiivisesti toimivia jaoksiamme. 
 

Ajankohtaisia asioita on paljon. Tulevana keväänä edessä ovat 
tärkeät kuntavaalit. Opetuksen ja kasvatuksen asiat on pidettävä 
esillä vahvasti.  Joku roti-kampanja jatkuu edelleen. Työpaikoilla 
ja paikallisyhdistyksissä opettajan voimavarat pitäisi suunnata työn 
kannalta keskeisiin asioihin. Esimiehille OAJ on avannut oman 
esimiesten verkkosivuston, josta löytää tärkeää tietoa esimiestyön 
tueksi.  OAJ:n työolobarometrissa v.2015 kävi ilmi huolestuttavia 
seikkoja opetusalalta. Esimerkiksi työtyytyväisyys on vähentynyt ja 
sisäilmaongelmat ovat kasvaneet. Nämäkin asiat on syytä pitää esillä. 
Jatketaan tästä eteenpäinkin hyvän yhteistyön hengessä.

                                                                                                                                                                                         

Arto Kauppinen, OAJ Pirkanmaan alueasiamies

Tervehdys! 
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