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TOAY TIEDOTTAA     
 

 
 
Tampereen opettajien ammattiyhdistys ry  Tiedote 2/2015, 27.5.2015 
Otavankatu 9 A 33100 Tampere     
    
       
Hyvä TOAY:n yhteysopettaja!     
 
Välitä TOAY:n sähköinen tiedote koulusi kaikille TOAY:n jäsenille! KIITOS! 

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

 

TOAY 
 

Toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  
HUOM.! TOIMISTOLLA EI OLE KESÄPÄIVYSTYSTÄ AJALLA 15.6.-9.8.2015 

 

Toimiston yhteystiedot:              Facebook-sivut:     

Puhelinnumero: 03-2237 930                 Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY 

Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi 

Kotisivut: 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  
 
 

Suomalainen koulutuspolitiikka on 
tienhaarassa. Takana on loistava 
tulevaisuus, mutta edessä meille opettajille 
on luvassa paljon työtä ja haasteita. Sen 
sijaan kuntatyönantajien visiot pitävät 
sisällään vain leikkauksia ja säästöjä. 
Paikallisen koulupuolen päättäjien 
ajattelutoiminta ahtautuu kamreerimaisiin 
vuosikolmanneskehikoihin.  
   

Silloin kun tuotantojohtajamme 
perusopetuksesta puhuu, että jatkossa 
meidän on vielä entistä monipuolisemmin 
innovoitava uusia, vaikuttavia 
toimintatapoja. Hän ei puhu siitä, miten me 
uudistaisimme oppimista ja miten 
edistäisimme oppilaiden ja opiskelijoiden 
osaamisen kehittymistä.  

 

 
           
 
 
AL 24.5.2015 
             

                       

Hän puhuu siitä, miten innovoimme 
uusia leikkauksia. Yksi osa tätä 
innovatiivista toimintaa on leikata 
lukuvuoden 2015–16 alusta aloittavien 
uusien opettajien palkkoja. Tästä ja 
OAJ:n paikallisista toimista on 
enemmän pääluottamusmiehen 
palstalla. Asia on periaatteellisesti 
tärkeä. Me emme voi antaa tässäkään 
asiassa periksi.

 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys on 
lähettänyt 27.5.2015 jäsenistölle 
ohjeistuksen. Käy lukemassa tiedote 
kotisivuiltamme 
http://www.tampereenopettajat.fi/tiedotuslehdet 
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Opettajia kiinnostaa oppiminen ja johtajia kustannukset.  
 
 
Olisi miellyttävää, jos paikallisen innovaatiotoiminnan ohessa voisi perehtyvä myös itse asiaan – 
oppimiseen. OECD:n PISA 2012-tutkimuksen pääraportti on juuri nyt ilmestynyt. Tutkimus 
tarkastelee suomalaista perusopetusta ja sen tuloksia monesta eri näkökulmasta. 
Suomalaisnuorten osaaminen oli tutkimuksessa OECD-maiden joukossa edelleen parhaimmistoa. 
OECD-maista Suomi sijoittui matematiikassa kuudenneksi, lukutaidossa kolmanneksi ja 
luonnontieteissä toiseksi. Matematiikan, lukutaidon ja luonnontieteiden osaaminen oli kuitenkin 
selvästi heikentynyt aiempiin PISA-tutkimuksiin verrattuna.  
 
Pääraportin monissa hyvin ansiokkaissa artikkeleissa heikentyneeseen osaamiseen yhteydessä 
olevia tekijöitä haetaan oppilaiden asenteiden, motivaation, uskomusten ja ajankäytön 
muutoksista. Artikkeleissa käsitellään myös opetusjärjestelyihin, koulujen toimintaympäristöön, 
ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyviä tekijöitä.  Tulokset osaamistason laskusta 
ovat toistuneet sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Osaamistason lasku 
yhdistettynä oppimista tukevien asenteiden heikentymiseen on fakta. Miten kuntapäättäjät ovat 
ottaneet tämän tiedon vastaan? 
  
Pääraportissa on runsaasti mielenkiintoista luettavaa.  Siitä löytyy tiukkaa analyysia matematiikan 
osaamisen taustatekijöistä, lukutaidon kehityksestä, koulutuksellisesta tasa-arvosta, oppilaiden 
urasuunnittelutaidoista ja myös peruskoulun rakenteista. Viimeksi mainitusta teemasta käy ilmi 
huolestuttavia asioita. Aiemman menestyksen yksi tekijä on ollut suuri luottamus ammattitaitoiseen 
ja osaavaan opetushenkilöstöön. Vielä kymmenen vuotta sitten opettajilla oli huomattava vastuu 
koulun kurssitarjonnasta, kurssisisällöistä ja oppikirjoista päättämisestä. Nyt tilanne on toisin. 
Suomalaisopettajien valta säädellä opetuksen sisältöä on kaventunut olennaisesti.  Tämänhän me 
tiedämme. Jos koulu haluaa kestävät ja hyvät Fiskarsin sakset, käy aluejohtajan punakynä; tilalle 
tulee kiinalaista.  Seuraava tutkimus (PISA 2015) julkistetaan joulukuussa 2016. Tätä odotamme 
mielenkiinnolla. PISA 2012 –pääraportti on luettavissa OKM:n sivuilta. Linkki sinne löytyy mm. 
TOAY:n Facebook-sivuilta. Käy samalla peukuttamassa meitä! 
 
 
Uusi tuntijako tuottaa ongelmia 
 
Perusopetuksen uudella tuntijaolla yritettiin paikata PISA-tulosten esilletuomaa kielteistä kehitystä. 
Lopputulos onkin todennäköisesti päinvastainen. Uusi tuntijako kiihdyttänee polarisaatiota ja 
vienee kokonaisosaamista vielä nykyistäkin alemmas. Yksi oppimisen osa-alue, joka joutuu suuriin 
vaikeuksiin, on käsityökasvatus. TOAY lausui tästä aiheesta huolensa ja on vaikuttanut nyt siihen, 
että asialle voitaisiin tehdä paikallisesti se, mikä voitavissa on. Kannanotto on luettavissa TOAY:n 
kotisivuilla. 
 
 
Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen parannetaan? 
 
Tampereen kaupungin talousarviossa on asetettu vuodelle 2015 hyvinvointipalvelujen 
tuotantoalueiden yhteiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi ”Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn, 
sisäisen toiminnan ja palvelujen kehittämisessä on parannettu”. Mielenkiintoista!  Lähes 9000 
Tampereen kaupungin työntekijää vastasi viime syksynä toteutettuun Kunta10 -tutkimukseen.  
Tulokset perusopetuksen puolella eivät ole edelleenkään hääppöiset. Miten näihin tuloksiin on 
reagoitu virallisesti. Nyt suora lainaus: ”Osallisuuden ja vaikuttamisen prosessikuvaukset ovat 
luettavissa tuotantoalueen intranetissä. Tuotantoalueen hallinnossa on tarkasteltu henkilöstön 
mahdollisuuksia oman työn ja sisäisen toiminnan kehittämiseen sekä työtiimeittäin, että yhteisesti.  
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Kunta 10 –tulokset käsiteltiin kouluittain ja päiväkodeittain esimiesten johdolla. Hallinnossa tulokset 
käsiteltiin Learning cafe - menetelmällä.” Vastaus oli tyhjentävä. 
 
 
 
Hyvää kesää kaikille 
 
Jukka Eero Vuorinen 
TOAY:n puheenjohtaja 
       
   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
TOIMINTAOHJEITA KESÄN TYÖTTÖMYYSAJALLE 
 

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työn päättymisestä tai lomautuksen alkamisesta lukien. 
Osoitteesta http://www.te-palvelut.fi löydät työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistojen yhteystietoja 
ja linkin sähköistä ilmoittautumista varten.  
 
Työttömyyspäivärahan tarkat hakuohjeet löydät 22.5.2015 ilmestyneestä Opettaja-lehdestä n:o 14, 
sivulta 25 sekä osoitteesta: http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut?juttuID=1355755374029. 
 
Opettajien työttömyyskassan verkkosivuilta http://www.opetk.fi  löydät lisää artikkeleita ja tiedotteita 
työttömyyteen ja vuorotteluvapaaseen liittyvistä asioista kohdasta AJANKOHTAISTA.  
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
ILMOITA MUUTOKSISTA! Näin pidät OAJ:n jäsentietosi ajan tasalla 
 
Kun jäät opiskelemaan, palkattomalle virkavapaalle, vuorotteluvapaalle, työttömäksi tai 
äitiyspäivärahakaudelle, jäsenmaksusi jatkuu alennettuna. Huomioithan, että myös kesäkeskeytys 
tulee ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin. Ilmoita muutoksista aina joko sähköisesti OAJ:n jäsensivujen 
(www.oaj.fi) kautta tai Opettaja-lehden välistä löytyvällä yhteys- ja jäsentietojen 
muutoslomakkeella. 
 
OAJ:n jäsensivujen kautta hallinnoit jäsenmaksujasi ja pystyt tekemään esimerkiksi jäsenmaksujen 
perintävaltuutuksen työnantajallesi. Jäsensivujen käyttäjätunnuksena toimii jäsennumerosi, jonka 
löydät jäsenkortistasi.  
 

 
 
 
 
 
JÄSENREKISTERIN PUHELINPALVELU 
 

 ma-to klo 9-14 puh. 020 748 9790  
 

 Kesäajalla 22.6.-31.7.2015 ti-to klo 
9-14 puh. 020 748 9790 

 

 

   
    

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.opettaja.fi/cs/opettaja/jutut?juttuID=1355755374029
http://www.opetk.fi/
http://www.oaj.fi/
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

 
PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 
 
    

Uusi luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015 
 

JUKOn luottamusmiesvaalit on pidetty ja luottamusmiehet valittu kolmivuotiskaudeksi 1.8.2015-
31.7.2018. Pääluottamusmieheksi valittiin edelleen Hilkka Korjus ja varapääluottamusmieheksi 
Heikki Tanskanen, joka toimii myös lukion luottamusmiehenä. Yläkoulun luottamusmiehiä ovat Pia 
Lepola Takahuhdin koulusta (varalm Taru Järvenpää Pohjois-Hervanta) ja Janne Paananen 
Hatanpään koulusta (varalm Jarkko Nikkola Sammon koulu). Alakoulun luottamusmiehenä jatkaa 
Riitta Sompa-Hokkanen Takahuhdin koulusta (varalm Sarianna Suvela Aleksanterin koulu). 
Erityisopettajien ja osin luokanopettajien luottamusmiehenä toimii Tuomo Hakkarainen Etelä-
Hervannan koulusta (varalm Salme S. Halme Takahuhdin koulu).    
 
Lukion toisena luottamusmiehenä jatkaa Tiina Ahde Tampereen klassillisesta lukiosta (varalm Arto 
Kauppinen Hatanpään lukio). Heikki Tanskasen (Hatanpään lukio) varalm on Satu Keitaanpää 
Tampereen aikuislukiosta. 
 
Luottamusmiesten yhteystiedot ja työnjako lähetetään kouluille elokuussa. 
 
 

 

 

Palkankorotus 1.7.2015      
  

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 
palkankorotus OVTES-alueella 1.7. alkaen tehdään 
yleiskorotuksena. Viranhaltijan/työntekijän 
tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa 
kuukausipalkka korotetaan 0,4 prosentin suuruisella 
yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan 
hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, 
vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja 
ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien 
tuntipalkkioita korotetaan 0,4 prosentilla.  
 
Yleiskorotus ei koske henkilökohtaisia lisiä, koulu- ja 
kuntakohtaisia lisiä eikä taito- ja taideaineiden lisiä.  
    

  

 
 
 
 
    

       Image courtesy of Mister GC at FreeDigitalPhotos.net 
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Opettajan sairausloma kesällä 
 
 
Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa 
työaikajärjestelmässä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Opettajilla ei tällöin ole vuosilomalain 
tarkoittamaa kesälomaa, joten he eivät voi siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmäksi. Sen 
takia opettajien ei myöskään tarvitse hakea sairauslomaa oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka 
he olisivat silloin työkyvyttömiä. On kuitenkin huomattava, että jos virkavapaa (sairausloma) on 
alkanut ennen koulun kesäkeskeytyksen alkua ja jatkuu kesäkeskeytyksen jälkeen saman sairauden 
perusteella, lasketaan vuotuisiin palkallisiin sairauslomapäiviin myös laskennallisen loman 
ulkopuolelle jäävät kesäkeskeytyspäivät, joihin asianomainen ei ole hakenut virkavapaata.  
 
Opettajilla on kuitenkin oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa 16.6. alkaen laskennallisen 
vuosiloman alkaessa. Se on kompensaatiota siitä, että sairastaminen ei siirrä kesälomaa. Muina 
koulun loma-aikoina sairastuessaan opettaja ei voi saada sairauspäivärahaa. Päivärahan saannissa 
on sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivän omavastuu. 
  
Kesäkeskeytyksen aikana perusopetuksen opettajat toimittavat lääkärintodistukset omalle 
esimiehelleen. Esimiehen ollessa lomalla opettajat voivat toimittaa lääkärintodistukset suoraan 
palkanlaskentaan (Tampereen kaupunki, Taloushallinnon palvelukeskus/Lipari-tiimi, PL 131, 33101 
Tampere). Palkanlaskenta hoitaa päivärahan anomisen. 

 
Vuosilomalain piirissä olevat (rehtorit, virka-apulaisrehtorit) voivat siirtää työkyvyttömyysajalle 
sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli pyytävät siirtoa 
ilman aiheetonta viivytystä. Vuosiloman tai säästövapaan aikana alkaneesta työkyvyttömyydestä 
tulee aina toimittaa esimiehelle lääkärintodistus. Hallinto tiedottaa kesäajan sijaisjärjestelyistä. 
Lukiotoimi antaa toimintaohjeet myöhemmin. 

 
 
Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus 
 

 

Määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan 
palvelussuhteen päättyessä lomapäiväkorvauksena kahden päivän varsinainen palkka jokaista 
palvelussuhteeseen sisältyvää lomanmääräytymiskuukautta kohden. Täysi 
lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16 virantoimituspäivää. Päiväpalkka lasketaan jakamalla 
varsinainen palkka sen kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana palvelussuhde 
päättyy.  
 
Lomapäiväkorvausta vähentävät palvelussuhteeseen sisältyvät kesäkeskeytyspäivät. Tämän vuoksi 
opettaja ei voi saada lomapäiväkorvauksia, jos hänet on palkattu koko lukuvuoden ajaksi 1.8.–31.7. 
Lukuvuoden työaikaa (esim. 12.8.–31.5.) lyhyemmissä palvelussuhteissa mahdollisten 
kesäkeskeytyspäivien lisäksi myös syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloman arkipäivät vähentävät 
lomapäiväkorvausta. Arkipäiviä ovat muut päivät paitsi kalenterin ”punaiset päivät”, jouluaatto, 
juhannusaatto ja pääsiäislauantai. 
 
Jos opettajalla on lukuvuoden aikana useita peräkkäisiä yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joiden välillä 
ei ole yhtään sellaista päivää, jolloin hän ei ole palvelussuhteessa ao. kuntaan, katsotaan 
palvelussuhteet yhdeksi palvelussuhteeksi lomapäiväkorvausta laskettaessa.  
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Lomapäiväkorvaus ei koske toistaiseksi otettuja (vakinaisia) viranhaltijoita tai työtekijöitä. 
Lomapäiväkorvaus ei koske opettajia, joilla on oikeus vuosilomaan ja jotka ovat oikeutettuja 
vuosilomamääräysten mukaiseen lomakorvaukseen. Lomapäiväkorvaus ei koske sivutoimisia 
tuntiopettajia.  
 
Lomapäiväkorvausta ei pidä sekoittaa lomarahaan, koska ne ovat kaksi eri asiaa (OVTES, OSIO A, 
Yleinen osa, 36 § ja 34 §). Lisätietoja OAJ:n jäsensivuilta (Virka- ja työsuhde > Palkka ja 
palkkausjärjestelmä. 
 
 
Uudet opettajat (OVTES) 
 
Tampereen kaupunki palkkaa uusia opettajia vaihtelevin aloituspäivin. Toistaiseksi on tiedossa 
seuraavat  palkanmaksun aloitusajat: 1.8. (vakiintunut käytäntö), 3.8., 10.8. ja 11.8.2015. 
 
On tärkeää huomata, että 

 opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta, kun palkanmaksukin alkaa  

 opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilastietoja ennen palvelussuhteen alkua  

 vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta 

 opettaja ei voi ryhtyä virkatehtäviinsä ennen palvelussuhteen alkamista, eli ei voi tehdä mitään 

opettajan työtehtäviä ennen ensimmäistä työpäivää 

 
 
 

 
 
 
 
Huom. palkkaoikeuksien alkaminen: 
 
Jos uusi opettaja ei ehdi lainkaan työskennellä 
koululla lukuvuoden alussa pakottavan poissaolon 
esim. sairauden, raskauden tai perhevapaan 
vuoksi, ei virantoimitus ole ehtinyt tosiasiallisesti 
alkaa. Uudella opettajalla ei tällaisessa tilanteessa 
ole palkkaoikeutta eikä hänelle makseta palkkaa 
ennen kuin hän tosiasiallisesti ryhtyy hoitamaan 
omaa virkatehtäväänsä koulussa tai 
oppilaitoksessa.  (KVTES II luku 1 § 1 mom. 
soveltamisohje).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net 
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Jos palkkaus alkaa 1.8., niin kuin Tampereella niillä opettajilla, joiden määräaikaisuus on 
päättynyt 31.7., kannattaa uuden opettajan aloittaa virantoimituksensa jo ennen elokuun 
suunnittelupäivää esimerkiksi sopimalla rehtorin kanssa tapaamisesta koululla. Käynti koululla on 
tärkeää palkkaoikeuksien turvaamiseksi, jos opettaja ei pääsekään aloittamaan työtään 
ensimmäisenä koulupäivänä tai suunnittelupäivänä. 
 
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen linjauksia 
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys esittää tiedotteessaan, että jo aiempina vuosina valitut vakituiset 
viranhaltijat pidättäytyvät vapaaehtoisesta käytännöstä käydä koululla ennen suunnittelupäivää 
valmistelemassa alkavan lukuvuoden toimintaa. Virkaehtosopimuksen mukaan opettajalle ei voida 
määrätä työtehtäviä hoidettavaksi koulutyön keskeytysaikoina Pidättäytymisen taustalla on 
kaupungin epätasa-arvoinen päätös palkata uudet opettajat vasta 10.8. alkaen.  
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys on tehnyt tänäkin vuonna jäsentensä osalta kieltävän päätöksen 
sopimuksen vastaisen kesätyön tekemisestä 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. 
Jos työnantaja sijoittaa työtä kesäaikaan, opettajat eivät voi osallistua sellaiseen työhön, ellei siitä 
ole erikseen sovittu luottamusmiehen kanssa. 
 
 
Oletko jäämässä virkavapaalle? 
 
Palkattomalle virkavapaalle jäävän opettajan on vapaata anoessaan syytä ottaa huomioon joitakin 
asioita. Kunnan opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla ei ole oikeutta loma-ajan 
palkkaan, jos hän on ollut pitkällä palkattomalla virkavapaalla välittömästi ennen koulun lyhytaikaista 
keskeytystä eikä hän ole hakenut vapaata koulun/oppilaitoksen loma-ajaksi. Tällaisia ovat enne 
syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäislomia pidettävät vapaat. 
 
Tampereella työnantaja on ohjeistanut seuraavasti: mikäli opettaja on virkavapaalla enemmän kuin 
5 työpäivää, siis yli viikon, palkattomaan vapaaseen täytyy sisällyttää koulun keskeytyspäiviä 
suhteessa 0,4 x virkavapaa-ajan työpäivien määrä. Harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden 
lisäksi määräys koskee myös lakiin perustuvia vapaita (esim. hoitovapaa, vanhempainvapaa, 
opintovapaa). Välttyääkseen loma-ajan palkan menetyksiltä opettajan täytyy päättää vapaansa 
siten, että ennen loman alkua on vähintään yksi työpäivä. Lakiin perustuvalla vapaalla olevalla 
opettajalla on oikeus anoa ja saada vapaansa em. tavalla. Lisätietoja harkinnanvaraisista 
palkattomista virkavapaista löytyy Loorasta. 
 
 
Aurinkoista ja rentouttavaa kesäaikaa! 
 
Hilkka Korjus 
Pääluottamusmies 
 

Ps. Luottamusmiehilläkin on kesäkeskeytys. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä OAJ:n 
puhelinpalveluun. Viikkojen 23-31 välisenä aikana palvelu toimii vain aamupäivisin. Edunvalvontaan 
ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvää puhelinpalvelua on päivittäin klo 9-11 (puh. 020 748 9780) ja 
lakipalvelua klo 10-11 (puh. 020 748 9788). 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 
 
 
Osallisuudesta  
 
 

Opetukseton aika alkaa kohta. Se tarkoittaa muita töitä. Perusopetuksen työsuojeluvaltuutetun 

opetuksettoman ajan muita töitä ovat remontit, ukulelensoitto ja matkustaminen. Töitä riittää, vaikka eivät 

olekaan työsuojelutöitä. Opetuksettomana aikana ajattelin puuhastella kotimme pelastautumissuunnitelman 

parissa. Postilaatikosta löysin pelastuslaitoksen esitteen asiasta. 

 

 

 

Keväällä on kouluissa poristu Kunta 10 

tulosten pohjalta. Tuloksia on pohdittu ja 

tulkittu kussakin koulussa. On kehitelty 

tutkimustiedon pohjalta työhyvinvointia 

ylläpitäviä ja kehittäviä käytänteitä. 

 

Kehityskeskusteluja on käyty 

kehityskeskustelulomakkeiden ohjaamana. 

Henkilöstökokouksissa on pohdittu oman 

koulun työnteon rakenteita. Koulussa on 

toimintakulttuuriinsa muotoutuneet rakenteet. 

Seuraavaan Kunta 10 tutkimukseen on pari 

vuotta. 

 

Kunta 10 tutkimustuloksiin liittyvät porinat 

on työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä. 

Tulokset saattavat olla vihreällä. Jotkut asiat 

ehkä näyttävät punaista. Tiedetään, että mitä 

paremmin työntekijät voivat vastuullisesti 

vaikuttaa ja osallistua oman koulunsa 

toimintakulttuurin kehittämiseen, sitä 

enemmän on tuloksissa vihreätä. 
                                                
 

Image courtesy of phanlop88 at FreeDigitalPhotos.net 
 
                               

 

Opettajien, koulunkäynninohjaajien, vahtimestareiden, koulusihteerien, psykologien, kuraattoreiden, 

siivoojien, työsuojeluasiamiesten jne. osallistaminen ja osallistuminen ovat ydinkäsitteitä. Ne ovat 

työhyvinvoinnin kaksi avainsanaa.  Osallistaminen on johtamista. Osallistuminen on välttämätöntä. 

 

 

 

 

Hyvää kesää! 

 

Jouni Kaipainen 

Työsuojeluvaltuutettu 

Perusopetus. 
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PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN ASIAKASOMISTAJAT - NYT KANNUSTAMAAN 

TAMPERELAISTEN PERUSKOULULAISTEN KESÄLEIRITOIMINTAA 

 

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry järjestää tamperelaisille lapsille leirejä Sastamalan Karkussa sijaitsevassa Sorjan 

kesäsiirtolassa. Leirejä on 03.06.-24.07. välisenä aikana kaikkiaan kuusi ja ne ovat pituudeltaan 4-9 päivää. Kesän 

aikana tarjoamme leiripaikan lähes 400 lapselle ja nuorelle. Lisätietoja yhdistyksestä löytyy sen kotisivuilta 

www.sorjanleirit.net 

 

Pirkanmaan Osuuskauppa tukee yhdistyksiä ns. ”Kannustajat -ohjelmansa” kautta. Osuuskauppa on valinnut 

tukikohteikseen erityisesti lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä Pirkanmaan Osuuskaupan toimialueelta. Näistä 

yksi on Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry. 

 

Pirkanmaan Osuuskaupan jäsentaloudet voivat ilmoittautua kannustamaan valitsemaansa yhdistystä. Paljonko 

Osuuskauppa 30.06. päättyvän tukijakson jälkeen kullekin yhdistykselle maksaa tukea, on riippuvainen 

kannustamaan ilmoittautuneille jäsentalouksille maksetuista bonuksista. Toisin sanoen, osuuskaupan määrittelemä 

tukisumma jaetaan yhdistyksille siinä suhteessa, missä tukikohdetta kannustaville asiakasomistajatalouksille on 

maksettu Bonusta 1.1.-30.06.2015 verrattuna muihin yhdistyksiä kannustavien vastaavaan summaan. Asiakkaiden 

bonukset ovat siis vain laskentaperusteena tuelle ja ne maksetaan aivan normaalisti asiakasomistajille. 
Kannustajaksi ilmoittautunut ei siis menetä omia bonuksiaan. 

 

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry toivoo, että mahdollisimman moni Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistaja 

kävisi Omalla S-kanavalla ilmoittautumassa yhdistyksemme kannustajaksi. Toivomme myös, että innostaisitte 

kaikkia tuttujannekin tekemään saman. 

 

Näin sinun tulee toimia: 

1. Kirjaudu Pirkanmaan osuuskaupan sivuille omilla S-tunnuksillasi. Ei hätää, jos et niitä tiedä tai sinulla ei 

niitä ole: tunnistaudu S-pankkitunnuksillasi: näin saat luotua itsellesi oman S-kanavan. Myös kaikki 

muutkin verkkopankkitunnistautumiset sivulla kelpaavat. 

2. Omalla S-kanavalla etsi sitten kohta Bonus ja ostot, ja valitse sieltä Kannustajaksi ilmoittautuminen. 

3. Valitse meidät: Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry. 

4. Tämän jälkeen vain käytät bonuskorttiasi normaaliin tapaan! 

Helppoa ja ilmaista hyväntekeväisyyttä! 
 

Ilmoittautua voit koska tahansa ennen kesää, kampanja on voimassa siis kesäkuun loppuun. Kaikki S-ryhmästä 

saamasi bonukset kerryttävät myös meidän pottiamme oman lompakkosi lisäksi ajalla1.1.-30.6.2015 riippumatta 

ilmoittautumisesi ajankohdasta. 

Yhdistyksen puolesta kesää ja lomaa toivotellen Teppo Mattila, Atalan koulu 
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Karttakepin hautajaiset lauantaina 30.5.2015 LATERNASSA! 
 
 
TOAY:n virkistystoimikunta järjestää lauantaina 30.5. perinteiset KARTTAKEPIN HAUTAJAISET 
kulttuuriravintola Laternassa (Puutarhakatu 11). Tule mukaan aloittamaan kesä hyvissä 
tunnelmissa ja tuo mukaan ystäväsikin!  
 
Tilaisuus alkaa klo 20.00. Luvassa discoilua, erikoisdrinksuja hintaan 6 €/kpl, monipuolinen 
juomavalikoima (muistathan, että olemme ravintolatiloissa  ei opm) sekä ennen kaikkea hyvää 
seuraa!! 
 
 
 
 
                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva/Image courtesy of Rosen Georgiev at 
FreeDigitalPhotos.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nähdään lauantaina! 
  
TOAY:n virkistystoimikunta 
 
 
 

 

http://freedigitalphotos.net/

