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Vaaleihin valmistautuminen ja alueyhdistyksen jakama 
tuki vuodelle 2014 

 
 
Valmiina vaaleihin ja äänestysprosenttikilpailuun 
 
Paikallisyhdistysten tehtävänä on tiedottaa omia jäseniään OAJ:n valtuustovaaleista. 
Yrittäkää saada jäsenet äänestämään mahdollisimman laajasti. Ne ryhmät, joilla on 
uurnavaali käytössä, äänestävät ennakkoon sähköisesti. Näiden ryhmien osalta pitää 
pyrkiä kasvattamaan sähköisen äänestyksen osuutta. Samalla pyrkimyksenä on kasvattaa 
äänestysaktiivisuutta koko maakunnan osalta. 
 
OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen hallitus on päättänyt palkita kolme korkeimpaan 
äänestysprosenttiin päätynyttä pirkanmaalaista paikallisyhdistystä. Palkinnot ovat 
1. sija 500 €, 2. sija 300 € ja 3. sija 200 €. Nyt kannattaa tehdä töitä 
äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. 

 
Yleissivistävien opettajien osalta on Pirkanmaalla yksi yhteinen vaalipiiri aiemman kahden 
sijaan. Näin ollen tamperelaiset opettajat voivat äänestää muiden kuntien ehdokkaita ja 
toisinpäin. Ehdokasasettelu on ollut vilkasta Pirkanmaalla verrattuna useaan muuhun 
alueeseen. Tästä suuri kiitos kuuluu ehdokasasetteluun osallistuneille. 
 
Alueyhdistyksen toimisto on tilannut pienen erän vaalileimasimia. Jos yhdistyksestänne ei 
löydy viime vaaleihin jaettuja leimasimia, siitä tulee ilmoittaa välittömästi toimistoomme 
oajpirkanmaa@opettaja.fi, jotta saatte uurnavaalin yhteydessä leimattua äänestysliput 
ohjeiden mukaisesti. 

 
OAJ:n valtuuston paikkajakauma 2014–2018 vaalipiireittäin. 
 
LTOL 22 paikkaa, OAO 33 paikkaa, YLL 3 paikkaa ja OAJ-YSI 92 paikkaa, josta YSI 
Pirkanmaalle 8 paikkaa. 

 
Vaalien aikataulu. 
 

 Sähköinen ennakkoäänestys 12. – 23.2.2014 (YSI:n, AO:n, LEO:n ja TOOL:n 
jäsenistö) 

 Sähköinen vaali 12. – 25.3.2014 (LTOL, AKOL:n, SKO:n SMOL:n, KSOLLI:n ja 
YLL:n jäsenistö) 

 Uurnavaali 24. – 25.3.2014 (YSI:n, AO:n, LEO:n ja TOOL:n jäsenistö) 

 

mailto:oajpirkanmaa@opettaja.fi


:n Pirkanmaan alueyhdistys                      Tiedote 3/2014 

 OAJ Pirkanmaa                                                  

 

Alueyhdistyksen jakama tuki paikalliseen edunvalvontaan ja Koulut 

kuntoon, päiväkodit paremmiksi -avustuksen anominen vuonna 2014 

 
1. Alueyhdistys tukee useiden paikallisyhdistysten järjestämiä yhteistilaisuuksia. 
Tilaisuudet voivat olla jäsenistölle järjestettyjä tai alueelliseen edunvalvontaan liittyviä. 
Kaikissa tilaisuuksissa pitää olla OAJ:n teemat näkyvästi esillä. Yhteistilaisuuksista tulee 
tehdä anomukset alla olevien ohjeiden mukaan.  
 
2. Alueyhdistys jakaa viime vuosien tapaan tukea paikalliseen budjettivaikuttami-
seen. Koulut kuntoon, päiväkodit paremmiksi -määrärahasta maksettavan tuen 
käyttämisen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:  
 

 Laskutettavien kustannuksien tulee liittyä paikallisella tai alueellisella tasolla 
tapahtuvaan talousarviovaikuttamiseen.  

 
Kysymykseen tulevat esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat:  

 Tiedotustilaisuuksien järjestämisestä tiedotusvälineille.  

 Talousarviovalmisteluun liittyvistä neuvottelutilaisuuksista päättäjien ja virkamies-johdon kanssa. 
Muistakaa uudet kunnanvaltuutetut ja lautakunnat. 

 Yhteisistä talousarviovalmisteluun liittyvistä tilaisuuksista päättäjien, valmistelevien virkamiesten ja 
yhteistyökumppanien kanssa.  

 Useiden OAJ:n paikallisyhdistysten yhteisestä vaikuttamistoiminnasta tilanteissa, joissa kunnat 
toimivat yhteistyössä.  

 Avustus ei ole tarkoitettu sellaisten tilaisuuksien järjestämiseen, jotka kohdistuvat vain järjestön 
jäseniin tai hallintoon. Tarkoituksena ei ole tukea myöskään yksittäistä puoluetta tai ryhmää.  

 
Paikallisyhdistykset hakevat avustusta alueyhdistykseltä jälkikäteen ja hakemukseen 
liitetään kopiot kuiteista. Alueyhdistys ei kaikissa tapauksissa tule maksamaan kaikkia 
kuluja vaan avustuksesta päätetään tapauskohtaisesti. Anomukset lähetetään 
osoitteella OAJ Pirkanmaa/ työvaliokunta, Otavalankatu 9 A, 33100 Tampere. 
Anomukset tulee lähettää 30.11.2014 mennessä. Päätökset jaosta tehdään joulukuun 
hallituksen kokouksessa. 

 

Ystävällisin terveisin 

Kaj Raiskio 
OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja 

 


