
            

 
 
TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY  TIEDOTE 4/2016, 16.12.2016 
OTAVALANKATU 9 A 33100 TAMPERE     
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Toay:n toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  

HUOM.! Toimisto on suljettu joululomalla 23.12.2016 – 8.1.2017 
 

 

Toimiston yhteystiedot:              Facebook-sivut:     

Puhelinnumero: 03-2237 930                 Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY 
Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi        
virkistys@tampereenopettajat.fi 
www.tampereenopettajat.fi 
 
 
Puheenjohtaja: Jukka Eero Vuorinen,  
Tampereen yliopiston normaalikoulu  
044-5200 582, jukka.vuorinen@uta.fi 
 
Sihteeri/koulutussihteeri: Riitta Sompa-Hokkanen, Takahuhdin koulu 
p. 040 5633 228, riitta.sompa-hokkanen@kolumbus.fi 
 
Tiedotussihteeri: Maarit Laaksonen, Pohjois-Hervannan koulu 
0400 125 761, maarit.laaksonen@tampere.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 
 

JUKKA LÄHTEE, JANNE TULEE TILALLE   
 
 
Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen 
syyskokouksessa tehtiin tärkeitä 
henkilövalintoja. Tamperelaiseen OAJ-
toimintaan saatiin mukaan uusia ja nuoriakin 
kasvoja. Tämä on hieno asia. 
 
Neljä vuotta kestänyt TOAY:n puheenjohtajan 
pestini päättyy suunnitellusti. 
Luottamusmiehen tehtävissä kokemusta 
hankkinut Janne Paananen valittiin uudeksi 
puheenjohtajaksi. Janne toimii Hatanpään 
koululla liikunnan lehtorina.  
 
 
 
 

 
 

 
TOAY saa Jannesta hyvän ja tiukan 
puheenjohtajan. Urheiluihmisenä hän 
arvostaa joukkuepelin merkitystä. 
Neuvottelutaitoa löytyy, ja tiukan paikan 
tullen Janne osaa myös taklata ja tehdä 
tärkeän palon, tai jopa lyödä tärkeän 
juoksunkin. Ammattiyhdistystoiminta 
vaatii myös kestävyyttä, vaikkakin sprintit 
myös ovat tätä päivää. 
 
 
Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net 

 
 

 

Olen välillä ollut huolissa pääjärjestömme OAJ:n järjestöosaston puuhasteluista. Monimutkaisia 
järjestöhimmeleitä tykätään rakennella. Jäsenistö on saanut hiljattain postitse jäsenkorttinsa. 
Moni mahtoi ihmetellä, mihin siitä on unohtunut TOAY. Kyllä se siellä pitäisi olla! Kyllä 
jäsenkortissa pitää olla se yhdistys, mihin opettaja jäsenenä kuuluu. Tampereella ei järjestökenttä 
ole mitenkään muuttumassa. Toistettakoon tämä selkeästi vielä: TOAY on ja pysyy itsenäisenä 
yhdistyksenä. 
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Tampereen opettajien ammattiyhdistykselle 
ensi vuosi on tärkeä. Luvassa on keväällä 
runsaasti tapahtumia, joihin jäsenet pääsevät 
osallistumaan. Tampereen mainetta 
koulukaupunkina tullaan testaamaan 
kuntavaaleissa ja edunvalvonta hakee uusia 
uomia kaupungin uudistuneessa 
toimintamallissa. Janne ottaa toiminnan 
vetäjänä lentävän lähdön, ja olemme käyneet 
läpi yhdessä toiminnan painopisteitä. Hän 
painottaa avointa järjestökulttuuria, ja haluaa 
lisätä jäsenistön aitoja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Ammattiyhdistys-
toiminnasta kiinnostuneet jäsenet voivat 
ilmoittaa halukkuutensa TOAY:n 
toimikuntatyöskentelyyn. Tämän jälkeen 
TOAY:n hallitus valitsee ehdokkaista jäsenet 
toimikuntiin huomioiden sekä 
aineenopettajat että luokanopettajat. 
Toivomme, että saamme toimintaamme 

mukaan uusia, ja ennen kaikkea myös nuoria 
opettajia.  Neljä vuotta Suomen toiseksi 
suurimman opettajien ammattiyhdistyksen 
puheenjohtajana on ollut mielenkiintoista 
aikaa. Työnantaja Tampereella on vaativa, 
skarppi ja kova. Neuvottelu on väliin ihan 
toivotonta, mutta keskustelupolku ei ole 
päässyt nurmettumaan, vaikka välillä on ollut 
vaikeitakin hetkiä. Tilanne on vähän niin kuin 
idänpolitiikassa. Jos ei ole keskusteluyhteyttä, 
ei asioihin voi vaikuttaa.  
 
Haluan kiittää jäsenistöä saamastani tuesta. 
Olen tavannut satoja hienoja tamperelaisia 
kollegoja näiden vuosien aikana. On hienoa 
olla tamperelainen opettaja. Jatkan vielä 
hallituksessa, OAJ:n valtuustossa ja OAJ:n 
koulutuspoliittisessa toimikunnassa. Työ ei 
lopu kesken. 

 
Kiitokset kuluneesta vuodesta. Hyvää ja rauhallista Joulua, mutta ennen kaikkea entistä parempaa 
Uutta vuotta. 
 
Jukka Eero Vuorinen 
TOAY:n puheenjohtaja 
 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

Haku TOAY:n toimikuntiin 
 

Toay haluaa edistää avointa järjestökulttuuria, ja pyytää järjestötoiminnasta kiinnostuneita 
jäseniään ilmoittamaan halukkuutensa toimikuntatoimintaan viimeistään 16.1.2017 klo 16.00 
mennessä osoitteeseen toimisto@tampereenopettajat.fi. Valinnat toimikuntiin tekee TOAY.n 
hallitus kokouksessaan 24.1.2017. Toimikunnat tekevät järjestötyötä yhteistyössä hallituksen 
kanssa. Toimikuntien puheenjohtajina toimivat pääsääntöisesti hallituksen jäsenet. 
Ehdokkaita haetaan seuraaviin toimikuntiin: 

- Koulutuspoliittinen toimikunta 
- Rehtoritoimikunta 
- Erityisopetustoimikunta 
- Virkistystoimikunta 
- Urheilutoimikunta 
- Tiedotustoimikunta 

 
 

mailto:toimisto@tampereenopettajat.fi
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Nuorten opettajien toimikunta – UUSI TOIMIKUNTA 
 
Tähän toimikuntaan halukkuutensa toivotaan ilmoittavan alle 35-vuotiaiden tai alle 5-vuotta 
opettajina toimineiden. Toimikunnan tavoitteena on antaa mahdollisuus nuorille opettajille tulla 
mukaan ammattiyhdistystoimintaan matalalla kynnyksellä ilman pitkäveteisiä esityslistoja, toki 
järjestömme asiat ovat mukana toiminnassa vahvasti. Toimikunta pääsee suunnittelemaan 
toimintaansa itsenäisesti kokeneiden järjestötoimijoiden opastuksella. 
 
Lisätietoja toimikuntatoiminnasta antavat Jukka-Eero Vuorinen jukka.vuorinen@uta.fi,044-520 
0582 ja Janne Paananen janne.paananen@tampere.fi, 045-1767344 
Toay:ssä toimii myös luottamusmiestoimikunta, lakkotoimikunta ja ansiomerkkitoimikunta 
hallituksen valtuuttamina. 
 
TOAY:n hallitus 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

TOAY:n hallitus kaudelle 2017-2018 

 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle hallituskaudelle 2017-2018 valittiin syyskokouksessa 

22.11.2016 seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Janne Paananen ja hallituksen jäseniksi: 

Aarno J. Lyly, varalla Tarja-Kaarina Lääperi 

Salme S. Halme, varalla Sanni Tuomainen 

Päivi Nahkiaisoja, varalla Jussi Mäkelä 

Riitta Sompa-Hokkanen, varalla Teppo Mattila 

Ville Koskela, varalla Tuomo Hakkarainen 

Tiina Ahde, varalla Sanna Kari 

Tuija Dalmo, varalla Taina Kettunen 

Pia Lepola, varalla Merja Kojola 

Matti Hännikäinen, varalla Satuleena Kojola 

Jorma Tattari , varalla Taru Järvenpää 

Jukka Eero Vuorinen, varalla Antti Hiitti 

Sanna Nykänen, varalla Eero Nummenmaa 

 
 
 

mailto:jukka.vuorinen@uta.fi
mailto:janne.paananen@tampere.fi
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

Perusopetuksen yhteissuunnitteluaika 

Viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien 
lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa 
kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen 
yhteissuunnitteluun, aine- ja asiaryhmittäisiin 
neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun 
ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien 
tehtävien tekemiseen. 

Yhteissuunnittelu on koulun opettajille 
annettu väline oman koulun toiminnan 
kehittämiseen. Yhteissuunnittelu korostaa 
jokaisen koulun opettajan vastuuta koulun 

toiminnasta. Sen avulla rehtorilla on yhdessä 
opettajien kanssa mahdollisuus koulun 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Koulun 
rehtori on yhteissuunnittelun käynnistäjä ja 
vireillä pitäjä. Hänellä on vastuu 
yhteissuunnittelusta. 

Yhteissuunnittelutyöaika on tarkoitettu 
käytettäväksi sellaiseen opettajien väliseen 
yhteistyöhön ja koulun kehittämistoimintaan, 
joka paikallisesti koetaan tärkeäksi ja 
tarpeelliseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

Image courtesy of jk1991 at FreeDigitalPhotos.net 

 

Yhteissuunnittelutyöaikana tehtävää työtä on esimerkiksi:  

 yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa  

 koulun kasvatustyön ja koulun toimintaan liittyvien tapahtumien, juhlien, retkien ym. 

suunnittelu 

 yhteistyö muiden koulujen ja päiväkotien opettajien kanssa  

 yhteistyö koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden 

viranomaisten kanssa oppilasasioissa 

 kahden tai useamman opettajan yhteistyönä tapahtuva opetuksen suunnittelu 

 opettajien kokoukset ovat työyhteisökokouksia ja ne kuuluvat yhteissuunnittelutyöaikaan. 



6 
 

Yhteissuunnittelutyöaikaan ei lueta:  

 omien oppituntien suunnittelua, valmistelua ja jälkityötä  

 muita erikseen korvattavia tehtäviä (esimerkiksi luokanvalvojan tehtävät)  

 opettajatyöpäiviä (veso)  

 tehtäviä, joita varten opettaja on vapautettu tavanomaisesta opetustyöstään 

 välitunti on osa oppituntia, joten välituntien aikana tehtyä työtä ei voida lukea yt-aikaan 

kuuluvaksi. 

Yt-ajalla voi tehdä yksinäänkin koulun toiminnan 

kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelutöitä. Kodin 

ja koulun välisen yhteistyön tulisi korostua erityisesti 

vuosiluokkien 1–6 ja erityisopetuksen opettajien 

yhteissuunnittelutyössä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että koulun on 

oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat 

tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. 

Yhteissuunnittelutyöajalla tehtäväksi tarkoitetut työt ovat 

sellaisia, että niitä tehdään muuallakin kuin työpaikalla ja 

ko. töitä voi tehdä myös yksin.  

Image courtesy of Digitalart at FreeDigitalPhotos.net 

 

Lukujärjestykseen voi varata vapaan ajan, jolloin käytännön yhteistyölle järjestyy aikaa kun se on 

tarpeellista. Viikoittaiset kokoukset eivät ole järjestelmän tarkoitus.  

Yhteissuunnittelutyön painopistealueet, resursointi ja 

toteuttaminen päätetään yhdessä opettajien kanssa 

koulun lukuvuoden toimintasuunnitelman laatimisen 

yhteydessä. Yt-aikaa ei pidä ylittää. 

Yhteissuunnittelutyövelvollisuus ei koske sivutoimisia 

tuntiopettajia eikä lyhytaikaisia (1-5 päivää) 

viransijaisia.    

   

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net  

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tehdään yhteissuunnittelutyöajalla. Huoltajien kanssa käytävät 

keskustelut ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelun nimeäminen 

arviointikeskusteluksi ei muuta sitä joksikin muuksi. Uudet opetussuunnitelman perusteet eivät 

sisällä uusia linjauksia huoltajien kanssa käytävistä arviointikeskusteluista. Jotta 

yhteissuunnittelutyöaika ei ylity, sen käyttöä on syytä suunnitella ja seurata; erityisesti silloin, jos 

sille määrätään paikallisesti uusia tehtäviä. On huomioitava, että tähän tehtävään soveltuvaa 

työaikaa sovittiin kilpailukykysopimuksessa lisättävän 10 tunnilla 1.2.2017 ja 24 tunnilla 1.8.2017. 
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Lukio 

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että 

opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan koulukohtaisesta 

toteutuksesta riippuen 2–5 tuntia opettajaa kohti kahdessa viikossa. Kilpailukykysopimus lisää 

lukion yhteissuunnitteluaikaa samoin kuin peruskoulussa. 

 

Rauhallista joulua, mutta riehakasta uutta vuotta toivottaen 

Heikki Tanskanen 

Varapääluottamusmies 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

Työsuojelu kantaa huolta opettajien jaksamisesta 

 

Nobelisti, opettaja Bengt Holmström on 

sanonut: ”Jos on eilen saanut kalaa tietystä 

paikasta järveä, mutta tänään samasta 

paikasta ei tulekaan kalaa, tuskin kukaan 

ajattelee järven olevan rikki.”  

Opettaja on rikki tänään ja huomenna. 

Opettajan selkäranka katkeaa.  

Työsuojelun näkökulmasta on tänä syksynä 

nähtävissä työyksiköittäin iso huoli 

opetushenkilökunnan työn 

kuormittavuudesta. Aikaisemmin tämä asia  

ei ole noussut näin vahvasti työsuojelun 

pöydälle. 

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net 

Perusopetus kippuroi isojen muutosten 

äärellä. Uusi opetussuunnitelma haastaa 

opettajia erilaiseen toimintakulttuuriin 

jäykkien rakenteiden ristipaineessa. Samaan 

aikaan opettajaan kohdistuva häirintä on 

voimakkaasti lisääntymässä. 

Työturvamonitori laulaa omaa kieltään 

vaaratilanteista, joita onneksi nyt ilmoitetaan 

hieman aktiivisemmin.  

Peruskoulun arjen haasteet kulminoituvat 

liian suuriin opetusryhmiin. Aikuiset 

harvenevat oppilaan läheltä. Opettajan ja 

oppilaan yksilöllistä kohtaamisaikaa ei enää 

ole. Ahtaat opetustilat ängetään täyteen 

oppijoita eskarista lukiolaiseen. Sisäilma 

huononee entisestään ja happi loppuu.  

Opettajan selkänahasta irrotetaan 

työhyvinvoinnin viimeisetkin nikamat. Tämän 

vääristyneen kehityksen maksamme 

sairauspoissaoloissa moninkertaisesti. 

Opetuksen arjen täyttää erilaiset oppilaan 

tuen lomakkeet, moniammatilliset palaverit, 

huoltajien huolet, toimimattomat 

tietojärjestelmät. Oppikirjat ovat jäämässä 



pois, Sähköiset oppimateriaalit valtaavat alaa. Opettajien täydennyskoulutuksen merkitys on 

huutava! Tunnolliset opettajat haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta he ovat väsyneitä.  

Bengt Holmströmin mukaan epäonnistuminen antaa mahdollisuuden synnyttää uutta. Uudella 

tavalla oppiminen ei tule toteutumaan leikkaamalla opetuksesta ja koulutuksesta. Seuraava 

koulutuspoliittinen näkökulma tulisi olla resurssiviisas koulu ja koulutus!  

On aika armahtaa itseään ja voimaantua joulun odotukseen ja tulevaan lomaan. 

Työhyvinvoinnista huolehditaan yhdessä! 

                                                                             

Raimo Laaksonen  

työsuojeluvaltuutettu 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

Rajaportin sauna ke 21.12.2016 

   

  

TOAY:n jäsenet ovat tervetulleita saunomaan 

Rajaportin saunalle KE 21.12. ajalla 16-22. 

Toivomme, että koko aukioloaikaa käytettäisiin 

hyödyksi: saunaan mahtuu pieni joukko kerrallaan, 

joten varaathan aikaa odotteluun. Saunomme 

Rajaportin yleisen vuoron yhteydessä. 

Lisätietoja tapahtumasta saat oman koulusi 

yhteysopettajalta!   
    Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 
     

 

 

Jouluisin terveisin, 

TOAY:n virkistystoimikunta 

 

 

 


