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TOAY:n toimisto on avoinna sopimuksen mukaan toimistohenkilökunnan ollessa osin etätöissä. Olethan 
yhteydessä sähköpostitse.  (Toimisto on suljettu syyslomalla aikavälillä 18.-24.10.2021.) 
 

www.facebook.com/tampereenopettajat/  

Sähköposti:  
talous@tampereenopettajat.fi   www.instagram.com/tampereenoay  
toimisto@tampereenopettajat.fi 
virkistys@tampereenopettajat.fi   
http://www.tampereenopettajat.fi 

 
 

• PUHEENJOHTAJA, varapääluottamusmies: Riina Hilo 
044 486 3793, riina.hilo@tampere.fi 

 

• Sihteeri: Tiina Ahde, Tampereen klassillinen lukio 
tiina.ahde@tampere.fi 

 

• Tiedottaja Stefan Smirnov, Tampereen yliopiston normaalikoulu 
stefan.smirnov@tuni.fi 

 

• Pääluottamusmies Heikki Tanskanen 
040 8012 775, heikki.tanskanen@tampere.fi 

 

• Työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaipainen (perusopetus) 
040 8064 954, jouni.kaipainen@tampere.fi 

 

• Työsuojeluvaltuutettu Raimo Laaksonen (varhaiskasvatus ja perusopetus, vastuualue sisäilma-asiat ja riskien 
hallinta) 040 8064 714, raimo.laaksonen@tampere.fi    

• Työsuojeluvaltuutettu Ismo Pentinlehto (lukio ja II aste)  
040 801 2526 ismo.pentinlehto@tampere.fi 
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Puheenjohtajan palsta   
 

Hyvät Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen 
jäsenet. Kirjoitan tätä tekstiä 5.10. vietettävän Maailman 

opettajien päivän aamuna ja ilokseni olen saanut lukea 

eilen ja tänään somekanavista ja lehdistä monia juttuja 

opettajiin liittyen. Opettajat ovat Suomessa korkeasti 

koulutettuja rautaisia ammattilaisia ja heitä kuuluukin 

nostaa esille ja osoittaa arvostusta. Tähän pyritään 

myös OAJ:n opettajien arvostuskampanjalla, jonka 

uusimmat videoklipit pyörivät jo televisiossa. 

Valitettavasti kaikki jutut eivät ole kuitenkaan olleet 

myönteisiä. Viime viikolla OAJ julkisti syyskuussa 

jäsenilleen teettämänsä kyselyn tulokset, joissa noin 

60% vastanneista kertoi harkinneensa alan vaihtoa. 

Mitä pienempien oppilaiden kanssa opettaja 

työskentelee ja mitä vähemmän työkokemusta 

opettajalla on opettajan työstä, sitä useammalla tuo 

alanvaihto oli ollut mielessä. Yleisin syy alanvaihdon 

pohdintaan oli työn kuormittavuus. Muiksi syiksi 

mainittiin mm. työmäärän lisääntyminen ja palkkataso.   

Miten sitten saadaan opettajien joukkopako estettyä? Ruotsissa tiedetään yli 30 000 opettajaksi 

kouluttautuneen vaihtaneen alaa. Samaan meillä ei ole Suomessa varaa. Työtehtävien jatkuva 

lisääntyminen pitäisi estää, opettajien pedagoginen vapaus pitäisi säilyttää, opetusryhmien kokoa 

pitäisi saada rajattua, oppilaiden saamaa tuen ja opinto-ohjauksen määrää täytyisi lisätä, työuran 

alkupäässä oleville opettajille pitäisi tarjota mentorointia ja keinoja rajata työmääräänsä, työuran 

loppupäässä oleville taas helpotusta esimerkiksi korvaamalla opetustunteja jollain hieman 

kevyemmällä työtehtävällä. Tätä listaa voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään.  Huomioitavaa on kuitenkin 

se, että monet näistä tavoitteista eivät ole OAJ:n muutettavissa sopimusneuvotteluilla, vaan ovat 
poliittisia päätöksiä. OAJ:n tärkeä tehtävä on siis sopimusedunvalvonnan lisäksi myös osallistua 

koulutuspolitiikkaan ja pyrkiä vaikuttamaan mm. ministereihin, kansanedustajiin, Opetushallituksen 

johtoon sekä kuntapäättäjiin. TOAY:nä osallistumme tähän vaikutustyöhön paikallisesti, jotta kaikki 

opetuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet kuntapäättäjät tai muut opetuksen järjestäjät Tampereella 

saisivat oikeaa tietoa ko. asioista. Ensimmäinen korona-ajan jälkeinen TOAY:n tempaus pidettiinkin 

MOP-päivän aattona Hatanpään koululla, kun kutsuimme kansanedustajan ja Tampereen 

kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Ilmari Nurmisen tutustumaan kouluun ja kuulemaan opettajien 

sekä rehtorin terveisiä valtuustoon ja eduskuntaan vietäviksi. Vierailusta lisää myöhemmin tässä 

tiedotuslehdessä. 

Opetushallitus on ottanut OAJ:n kyselyn huolestuttavat tulokset huomioon ja julkaissut uutisen, jossa 

lupaavat jatkossa ottaa paremmin huomioon opettajien työssäjaksamisen tukemisen. Toivottavasti OPH 

ymmärtää vähentää uudistamistahtia ja huomaa, että hankkeita ei voida teettää ilman riittävää 

rahoitusta. Tietysti riittävällä rahoituksellakaan ei saada opettajille lisää työaikaa ja jaksamista 

työviikkoihin. Miten sitten saadaan opetukseen lisää resurssia? Raha ei tee koulutuksesta 

automaattisesti laadukasta, vaan sillä pitää osata myös tehdä hyviä asioita. Suomen pitäisi panostaa 

koulutukseen enemmän ja saada nostettua resurssi edes samalle tasolle muiden pohjoismaiden kanssa. 

Valtiotasoisen arvostuksen lisäksi koulutuksen pitäisi tulla myös kuntapuolella yhdeksi tärkeimmistä 
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investointikohteista. Onneksi meillä on ammattijärjestö, joka tekee työtä näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

TOAY:n syksy sisältää kokouksia, koulutuksia ja virkistystä jäsenillemme. Muistakaa seurata 

tapahtumia yhteysopettajan tiedotteista, kotisivuiltamme, Facebookista tai Instagramista. Tervetuloa 

osallistumaan! 

Syysterveisin, 

Riina Hilo 

TOAY:n puheenjohtaja 

 

Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

 

Koronaepidemian arvioitiin aluksi kestävän muutaman kuukauden. Valtakunnassa korona kestänyt jo 
puolitoista vuotta ja toivon mukaan saataisiin hallintaan syksyn aikana. Paluu mahdollisimman lähelle 
”entistä” normaalia saavutettaisiin jo pikkujouluihin mennessä. 
 
Alkukesästä saatiin uusi pormestariohjelma, Ihmisten Tampere - mahdollisuuksien kaupunki, johon 
kannattaa tutustua, vaikka iltalukemisena, oman palvelualueensa osalta. Muutama nosto 
pormestariohjelmasta: 

➢ Kehittää omaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa vetovoimaisena työnantajana. 
➢ Englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämismahdollisuuksia edistetään kaupungin 

edunvalvonnalla. 
➢ Edistetään useamman vieraan kielen opiskelumahdollisuuksia perus- ja toisen asteen 

opetuksessa. 
➢ Tampere on asettanut tavoitteekseen olla vuonna 2030 suurten kaupunkien ykkönen 

oppimistuloksissa. 
➢ Tampereen pitää investoida kasvavassa kaupungissa koulutuksen ja osaamisen palveluihin ja 

tukea erityisesti lasten ja nuorten oppimista. 
➢ Turvataan peruspalveluiden resurssit ja muut toimintaedellytykset erityisesti 

varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. 
➢ Ryhmäkoot tulee olla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kaupunkiseudun muiden 

kuntien kanssa samalla keskitasolla. 
➢ Opetuksen eriyttämiseen tarpeiden mukaisesti tulee suunnata resursseja. 
➢ Mahdollistetaan jokaisen lapsen ja nuoren kiireetön kohtaaminen ja kuuntelu. 
➢ Panostetaan henkilöstön täydennyskoulutukseen. 
➢ Lisätään lukiopaikkoja. 
➢ Huomioidaan lukioverkkotarkastelussa kaikkien Tampereen lukioiden olemassaolo ja 

mahdollisuudet. 
➢ Varmistetaan oppimisympäristöjen laadukkuus ja terveellisyys sekä turvallisuus kaikissa 

kaupunginosissa. 
➢ Kaupungin tulee olla esimerkillinen työnantaja. 
➢ Hyvää johtamista pitää edistää, erityisesti lähiesimies tasolla. 

 
Tätä kirjoitettaessa on tekeillä Tampereen Strategia 2030, joka hyväksytään kaupunginvaltuuston 
kokouksessa 15.11.2021. Strategia konkretisoi pormestariohjelman ja sitä täydennetään 
palvelusuunnitelmissa. Strategian laadinnassa mukana henkilöstöä, kuntalaisia ja sidosryhmiä. 
Toivottavasti pormestariohjelma toteutuu myös käytännön tasolla, eikä jää ainoastaan kauniiksi 
lauseiksi. 
 
 

https://www.tampere.fi/tiedostot/i/CTMGcZFo7/ihmisten_tampere_mahdollisuuksien_kaupunki.pdf
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Liikunta- ja kulttuurietuus 
 
Muistathan käyttää vuoden 2021 liikunta- ja 
kulttuurietuutesi vuoden loppuun mennessä. 
Etuuden arvo vuonna 2021 on 200 € / henkilö. 
Etuuteen ovat oikeutettuja kaikki, jotka ovat 
olleet yli kuuden kuukauden ajan työsuhteessa 
Tampereen kaupungilla. Työ- tai 
virkasuhteiden välissä voi olla kolmen päivän 
katko. Myös vuorottelu-, opinto- ja 
perhevapaalla olevat saavat etuuden. Lisätietoa 
etuudesta ja käyttöpaikoista löytyy Taskusta tai 

osoitteesta www.epassi.fi. Lataamalla Epassi-
sovelluksen puhelimeesi, voit seurata jäljellä 
olevaa käyttämätöntä saldoa, minne olet 
käyttänyt saldoa jne. Jotkin käyttöpaikat voivat 
vaatia etuuden maksamista epassi-sovelluksen 
kautta.  
 
Kaupunkipyörät luetaan julkiseksi liikenteeksi 
eli niiden käyttömaksun voi jatkossa maksaa 
työsuhdematkalipuilla.  

 
 

 
Photo by Carl Nenzen Loven on Unsplash 

 
Matkustaminen ulkomaille lomalla  
 
Suunniteltaessa ulkomaan lomamatkoja tulee 
jokaisen itse etukäteen selvittää mahdolliset 
kotimaahan paluun yhteydessä vaadittavat 
terveysturvallisuustoimet kuten koronatestit 
tai karanteenit valtioneuvoston sivuilta. 

Kannattaa myös huomioida, että esim. 
koronatestin tulosten odottaminen 
ulkomaanmatkan jälkeen ei ole palkallista 
sairauslomaa, mikäli henkilö on oireeton. 

 
 
Palkattoman virkavapaan vaikutus loma-ajan palkkaukseen  
 
Virka- tai työvapaa, joka ei perustu laissa tai 
virka- ja työehtosopimuksessa annettuun 
oikeuteen, on harkinnanvarainen. Tällöin 
työnantaja voi päättää vapaan myöntämisen 
edellytykset. Jos työnantaja ei myönnä 
virkavapaata haetulle ajalle, voi työnantaja 
ilmoittaa hakijalle, millaisilla muutoksilla 
hakemus on hyväksyttävissä. Työnantaja ei voi 

yksipuolisesti hakijaa kuulematta muuttaa 
virkavapaan hakuaikoja. 
 
Tampereen ohjeistuksen mukaan, jos opettaja 
on virkavapaalla korkeintaan viisi työpäivää 
ennen lyhyttä lomaa (syys-, joulu-, talvi- ja 
pääsiäisloma), ei virkavapaalla ole vaikutusta 
lyhyiden lomien 

http://www.epassi.fi/
https://unsplash.com/@archduk3?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/bike?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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palkanmaksuun. Yli viiden työpäivän 
palkattomaan virkavapauteen pitää sisällyttää 
myös koulun lyhyen loman keskeytyspäiviä. 

Määräys koskee myös lakiin perustuvia vapaita 
(hoito-, vanhempain-, isyys- ja opintovapaa). 

 
 
Perusopetuksen ja lukion yhteissuunnittelutyöaika  
 
Perusopetuksen yhteissuunnittelutyöajasta on 
laadittava suunnitelma, jotta ys-aika jakautuu 
mahdollisimman tasaisesti lukuvuodelle ja 
voidaan varmistaa työajan riittävyys 
suunnitelluille työtehtäville. Myös lukion 
yhteissuunnitteluajan on pysyttävä 
virkaehtosopimuksen rajoissa. 
 
Perusopetuksessa virka- ja työehtosopimus 
velvoittaa suunnitelman laatimiseen. Ilman 

suunnitelmaa ei myöskään voida sopimuksen 
mukaisesti osittaa osa-aikaisen, esim. 
varhennetulla vanhuuseläkkeellä, osittaisella 
hoitovapaalla olevan opettajan tai alle opv:n 
opettavan tuntiopettajan yhteis-
suunnitteluvelvoitetta. Suunnitelmien pohjana 
voi käyttää esim. OAJ:n sivuilta löytyviä Excel-
taulukoita. 

 
 
Mitä opetushenkilöstön pitää 
tietää lääkehoidosta 
 
OAJ saa paljon kysymyksiä siitä, 
miten vastuu lasten 
lääkehoidosta päiväkodeissa ja 
perusopetuksessa jakautuu. 
Erityisesti jäseniä mietityttää, 
mikä on opettajan, rehtorin tai 
päiväkodinjohtajan osuus ja 
mistä terveydenhuollon 
ammattilaiset ovat vastuussa.  
 
OAJ:n aiheesta järjestämän 
webinaarin tallenteen linkki 
löytyy OAJ:n uutisesta 26.8.2021. 
 

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash 

 
 
Luottamusmiesmuutos 
 
Minna Kokkonen luopui luottamus-
miespaikastaan 30.9. Kiitokset Minnalle hyvästä 
yhteistyöstä. Minnan tilalle tuli Salme Halme. 

Salme aloitti luottamusmiehenä 1.10.2021. 
Nykyinen luottamusmieskausi kestää 31.7.2023 
asti. 

 

Ei koskaan saa toimia kiihtyneenä, sillä kiihko karkottaa aina järjen. 

BALTASAR GRACIÁN 

Mukavaa syksyn jatkoa 

Heikki Tanskanen 

Pääluottamusmies 

 

https://unsplash.com/@lunarts?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/medicine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Tiedottajan kynästä 

Maanantaina 4. lokakuuta, maailman opettajien päivän aattona, 
TOAY:n puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja tiedottaja 
kokoontuivat yhteistuumin Hatanpään yläkoulun 
opettajainhuoneeseen. Tiedossa oli TOAY:n isoin ja näkyvin 
kentällä toteutettu julkisuustempaus sitten korona-epidemian 
alun. Puheenjohtajan aloitteesta TOAY ilmoittautui OAJ:n 
valtakunnalliseen maailman opettajien päivän tempaukseen, 
jonka tarkoituksena ja tavoitteena oli kutsua suomalaisia 
kuntapäättäjiä tutustumaan opetustyön arkeen ja kuulemaan 
OAJ:n jäsenten ajatuksia opetustyön ongelmista ja haasteista. 
TOAY:n vieraaksi oli lupautunut Tampereen 
kaupunginvaltuuston uusi puheenjohtaja ja vuodesta 2015 asti 
kansanedustajana toiminut Ilmari Nurminen (sd). 

Hieman ennen kello yhdeksää Ilmari Nurminen saapui aamupalalle koulun opettajainhuoneeseen. 
Aamukahvin lomassa keskustelua käytiin Tampereen kaupungin koulujen ryhmäkoista, erityisen tuen 
tarpeesta ja sen toteutumisesta, väistötiloissa opettamisesta ja työskentelystä, opettajien työsuhteiden 
määräaikaisuudesta ja niiden vakinaistamisista, korona-ajan vaikutuksista oppimisvajeeseen ja paljosta 
muusta. Heti alusta pitäen kokonaiskuvaksi muodostui, että Ilmari oli valmistautunut tapaamiseen 
huolellisesti ja miettinyt ennakolta koko joukon ajankohtaisia ja temaattisesti monipuolisia kysymyksiä, 
joita hän aamuvierailunsa aikana esitti.

Aamukahvikeskustelun jälkeen alkoi koulukierros, jonka aikana Ilmari vieraili yhteiskuntaopin tunnilla, 
ruotsin tunnilla, jopo-ryhmän tunnilla ja kemianluokassa oppitunnin juuri päätyttyä. Yhteiskuntaopin 
tunnilla keskusteltiin oppitunnin aiheen mukaisesti lainsäädännöstä, rikosten rangaistavuudesta ja 
vankilajärjestelmästä. Ruotsin tunnilla keskustelua käytiin oppilaiden suosikkiaineista sekä opetustyön 
kuormittavuudesta ruotsinopettajan näkökulmasta, Jopo-ryhmän tunnilla keskustelua herätti 
oppivelvollisuusiän korotus ja sen vaikutus nuorten lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Kritiikkiä 
oppivelvollisuusiän korotus sai eräiden ammatillisten koulutusalojen työvälinehankintojen siirtyminen 
toisen asteen alusta valmistumisen jälkeiseen aikaan. Kiitosta sai puolestaan nuorten toisen asteen 
koulutustakuun toteutuminen sekä tehostettu siirtymä perusasteelta toiselle asteelle. Viimeisenä 
kierroksella käytiin vielä kemianluokassa keskustelemassa kemianopettajan kanssa opettajille viime 
vuosina kertyneistä muun työn ohessa tehtävistä lisätyövelvoitteista ja niiden kuormittavasta 
luonteesta.

Vierailunsa lopuksi Ilmari palasi vielä 
opettajainhuoneeseen, joka oli välitunnin aikana 
sopivasti täynnä yläkoulun opettajia. Ilmarin aloitteesta 
Hatanpään koulun opettajat saivat lähettää terveisiä niin 
kaupunginvaltuustoon kuin eduskuntaankin. 
Puheenaiheeksi nousivat niin opetuksessa tarvittavien 
älylaitteiden riittävyys, kemianopettajan jo aiemmin 
mainitsemat opetustyön lisävelvoitteet ja korona-ajan 
tuottaman opetusvajeen korjaaminen. Keskustelun 
päätteeksi ja kiitoksen osoituksena TOAY:n 
puheenjohtaja Riina Hilo lahjoitti Ilmarille 
kangaskassillisen OAJ:n tuottamia materiaaleja.  
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Lisäksi vierailun jo päätyttyä Ilmari vakuutti allekirjoittaneelle, että yhteydenpito kaupunginvaltuuston 
ja Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen kanssa tulisi tämän ensimmäisen vierailun myötä 
yleistymään ja yhteisten keskustelujen kynnys mataloitumaan. Eikä vähiten siksi, että toteutuvan sote-
uudistuksen myötä opettajista tulee suurin yksittäinen ammattiryhmä kunnallisten työntekijöiden 
keskuudessa.

Mukavaa pian alkavaa syyslomaa kaikille toivottaen, 

Stefan Smirnov 

TOAY:n tiedottaja 

 

Työsuojelusta linkkiä ja vinkkiä 
Sisäilmasta kuultua 

Tampereen kaupunki järjesti sisäilmaan liittyvän teemaillan verkossa 22.9. Aiheena olivat Tampereen 

palvelurakennusten sisäilmatilanne, kaupungin sisäilmatoimintamalli, perusparannusten eteneminen, 

sisäilmatutkimukset, sisäilmaoireilu sekä Terveet tilat 2028 projektin tilanne. Tilaisuuteen sai lähettää 

kysymyksiä asiantuntijoille. Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola kiitteli 

Tampereen toimintamallia, johon on lisätty nyt myös sisäilman katsastusmalli sekä kohteen 

loppudokumentaatio. Katsastusmallissa kartoitetaan kohteen alkutilanne, sisäilma- ja rakenneteknisiä 

riskejä. Korjauksista tehdään loppudokumentaatio sekä seurantasuunnitelma.  

Tampereen kaupungin sisä-

ilman ohjausryhmä kokoon-

tuu 7.10. Asialistalla on mm. 

päivitettyjen 

sisäilmaohjeiden esittely. 

Työterveyslaitoksen altis-

tumisolosuhteen arviointi-

mallia kehitetään ja 

päivitetään työnimellä 

”Rakennusten olosuhteiden 

arviointi työpai-kalla”. 

Tavoitteena on että, malli 

otetaan käyttöön v. 2022 

alusta. 

Sisäilmaongelmien hoitami-

sesta käännetään katseet 

sisäilmaongelmien ehkäisyyn.  Photo by Elisa Ventur on Unsplash

  

Mitä meneillään turvallisuudessa 

Opetusalan turvallisuusfoorumi 2021 jakoi turvallisuuspalkinnon Katariinan koululle Turkuun. Koulu 
on erityiskoulu, joka tarjoaa opetusta ensimmäisestä luokasta aina yhdeksänteen luokkaan asti. Koulun 
350 oppilasta tarvitsevat laajasti erityistä tukea opinnoissaan ja apua koulupäivän aikana. Koulun 
toiminnassa turvallisuus ja turvallisuuskulttuuri ovat vahvasti läsnä kaikessa tekemisessä. 

https://unsplash.com/@elisa_ventur?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/tired?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Reksiturva 2 Turvallisuuskulttuurin johtaminen oppilaitoksissa-hanke käynnistyy ja tarjoaa käytännön 

työkaluja oppilaitosjohtamiseen. Hakuaika 15.6.-31.10.2021 httpps://www.tuni.fi/fi/tule-

opiskelemaan/rexiturva-turvallisuuskulttuurin-johtaminen-oppilaitoksessa 

Huolena radikalisoituminen, opas nuorten kanssa työskenteleville. Oppaan voi ladata 

täältä:https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena radikalisoutuminen-opas.pdf 

 

Raimo Laaksonen 

työsuojeluvaltuutettu 

vastuualueena sisäilma ja riskien hallinta 

 

Työsuojeluvaalit 
Työsuojeluvaalit ovat syksyllä Tampereen 
sivistyspalveluissa (SIPA). Henkilöstöä on tullut 
sen verran lisää töihin sivistyspalvelujen 
palvelualueelle, että työsuojeluresurssia on 
lisätty 3 työpäivää koulutuksen osalta. 
Kannattaa seurata työsuojeluvaalien kulkua ja 

äänestää parhaita ehdokkaita. Työsuojelutyö on 
mielenkiintoista, ratkaisuhakuista, haasteellista 
ja antoisaa.  

Työsuojelutyöllä seurataan ja kehitetään työn 
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia olosuhteita. 

 
Tarkemmin työsuojeluvaltuutetun työstä voit lukea täältä: 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2021/opettaja-tyosuojeluvaltuutetuksi/ 
 

Jouni Kaipainen 
 

Perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu 

 

Tampereen kaupunkikonsernin 
vakuutuskassan jäsenten etuudet 
 
 
Tampereen kaupungin työntekijänä kuulut 
kaupunkikonsernin  vakuutuskassaan. Jäsenedut ja ohjeet 
korvausten hakemiseen löydät alla olevasta linkistä: 

https://www.tampereenvakuutuskassa.fi 
 

 
 
 
 

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2021/opettaja-tyosuojeluvaltuutetuksi/
https://www.tampereenvakuutuskassa.fi/
https://www.tampereenvakuutuskassa.fi/


 

TOAY TIEDOTTAA 3/2021 

Tulevia tapahtumia 
 
TOAY järjestää syksyn aikana erilaisia koulutuksia, kokouksia sekä 
tapahtumia. Tietoa tapahtumista saat oman koulusi yhteysopettajalta, 
kotisivuiltamme osoitteessa http://www.tampereenopettajat.fi sekä 
myös sosiaalisen median kanavista. Ota some-tilimme seurantaan: 

 

Facebook: www.facebook.com/tampereenopettajat/ 

Instagram: www.instagram.com/tampereenoay   

 

      Photo by William Moreland on Unsplash 

• Uusien jäsenten infotilaisuus ti 12.10.2021  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://www.tampereenopettajat.fi/koulutukset  

 
 

• Improvisaatioteatteri Snorkkeli pe 15.10.2021 Teerenpelissä – ilmoittautuminen 
alkaen pe 8.10.2021 klo 08.00 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: 
https://www.tampereenopettajat.fi/virkistystoimikunnan-tapahtumat  
 
 

• Yhteysopettajakoulutus ke 27.10.2021 
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://www.tampereenopettajat.fi/koulutukset 
 
 

• Aerial ilmajooga perustaso to 28.10.2021  

– ilmoittautuminen alkaen ti 12.10.2021 klo 08.00  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  
https://www.tampereenopettajat.fi/urheilu 

 
 

• Ratsastusta Niihamassa 02.11.2021  

– ilmoittautuminen alkaen pe 08.10.2021  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  
https://www.tampereenopettajat.fi/urheilu 
 
 

• Salaisuuksien ilta Frenckell la 13.11.2021  

– ilmoittautuminen alkaen ma 11.10.2021 klo 08.00  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  
https://www.tampereenopettajat.fi/virkistystoimikunnan-tapahtumat 

 

 
• Laura Voutilainen: Mitähän seuraavaks? ke 1.12.2021 Tampere-talo   

– ilmoittautuminen alkaen ma 11.10.2021 klo 08.00  
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:  
https://www.tampereenopettajat.fi/virkistystoimikunnan-tapahtumat 

http://www.tampereenopettajat.fi/
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https://www.tampereenopettajat.fi/virkistystoimikunnan-tapahtumat
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