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Puheenjohtajan palsta
 

Parahimmat kollegat, saanen lausua suuret 

kiitokset saamastani luottamuksesta viime 

syyskokouksessa! Yritän parhaani mukaan olla 

teidän arvoisenne. 
 

Taas on kalenterivuosi lopuillaan ja erilaisia 

suuria juhlia on jo takana ja vielä tulossakin. 

Useimmissa kouluissa maamme itsenäisyys-

päivän juhlinta näkyy vahvana osana koulun 

toimintakulttuuria. Useissa lukioissa 

järjestetään myös valmistumisjuhlia uusille 

ylioppilaille. Tuleva lukukauden päätös 

erilaisine arvosteluineen ja juhlineen pitää 

koulujen henkilöstön täystyöllistettynä 

viimeiseen hetkeen asti. Samanaikaisesti 

useimmilla opettajilla on omien kotien 

jouluvalmistelu täydessä touhussa. Ei 

varmaankaan ole väärin sanoa, että syys-

lukukauden päätös on meidänkin ammatti-

kunnallamme työntäyteistä aikaa. 

 

TOAY:n syyskokouksessa saimme kuulla 

Tampereen kaupungin työhyvinvointipääl-

likkö Sami Uusitalon mielenkiintoista esitystä 

aiheesta hyvä työpäivä Tampereella. 

Työterveyslaitoksen tekemässä vertailussa 

vuosien 2000 - 2017 ajalta maamme kuuden 

suurimman kaupungin välisessä vertailussa 

Tampere on onnistunut jäämään ”jumbo”-

sijalle viimeisen seitsemän vuoden aikana eli 

meillä on ollut kaikkein pienimmät sairaus-

poissaolomäärät. 
 

Eniten sairauspoissaolopäiviä kaupunkimme 

työntekijöille aiheuttavat tuki- ja liikunta-

elinten sairaudet.  Näiden osuus luonnol-

lisesti lisääntyy henkilöstön ikääntymisen 

myötä ja vanhimmassa ikäluokassa (yli 55 v) 

ne olivat ylivoimaisesti suurin syy 

sairaspoissaoloihin. Nuoremmissa ikäluokissa 

(25 – 39 v) korostuvat selvästi erilaiset 

mielenterveyden häiriöt. Kokonaisuutena  

opetushenkilöstö sairastaa Tampereella 

selvästi alle kaupungin keskiarvon. Puhees-

saan Uusitalo esitti erityisen huomion, että 

tamperelaisilla lukion opettajilla on tilas-

tollisesti erittäin vähän lyhytaikaisia 

poissaoloja. Onko niin, että ko. opettajat ovat 

immuuneja taudeille, vai käyvätkö tunnolliset 

opettajat pitämässä tuntinsa, vaikka oikeas-

taan pitäisi olla sairaslomalla. 

 

Selkeä viesti oli, että panostus työhyvin-

vointiin alentaa selkeästi sairauspoissaoloja ja 

se on myös kotikaupunkimme toiminta-

periaate. Omaehtoisen liikunnan merkitystä ei 

saa unohtaa. 

 

Nyt jokainen onnitelkoon itseään ja 

taputtakoon itseään olkapäälle onnistuneen 

työrupeaman tiimoilta. Syyslukukausi on mel-

kein plakkarissa ja pääsemme huokaisemaan 

hetkeksi. Sitten jatkamme reippaasti kohti 

uutta vuotta ja uuden lukukauden haasteita. 

Muistakaahan, että 22.12. matkamme 

kääntyy jälleen kohti kesää ja valoa. 

 

Haluan lausua kiitokset kaikille teille 

menneestä syyslukukaudesta ja toivottaa 

rauhaisaa joulun aikaa! …kunhan siihen asti 

pääsemme. 
 
 
Aarno J. Lyly 
TOAY:n puheenjohtaja 
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Edunvalvonta vaikeutuu 
 

Tampereen kaupungin taloudellisille 

ongelmille ei näy loppua. Kaupunkimme 

haasteet ovat erilaisia kuin muualla 

maassamme. Meidän ongelmat liittyvät 

kasvuun. Lähivuosina väestömäärä kasvaa 

Suomessa lähestulkoon vain pääkaupun-

kiseudulla, Turun ja Oulun suunnassa sekä 

meillä Tampereella. Kymmenen vuoden 

sisään tämä tarkoittaa lisäyksenä nykyiseen 

tuhatta perusopetusikäistä oppilasta ja 600 

lukiolaista. Koulurakentamiselta ei voida 

millään välttyä. Tämä siis samaan aikaan kun 

homekouluja joudutaan saneeraamaan. 

Väestön kasvu jatkuu näissä urbaaneissa 

kasvukeskuksissa, vaikka tänä vuonna lapsia 

syntyi maassamme taas jälleen kerran 

ennätyksellisen vähän. 

Sipilän hallitus kunnostautui koulutuksen 

leikkaajana, vaikka kaikki asiantuntijat ovat 

toistaneet kuorossa, että, koulutuksesta ei 

kannata leikata. Vain koulutukseen ja 

tutkimukseen panostamalla voimme pärjätä 

tulevaisuudessa.  

Suurten kaupunkien vastuu suotuisten 

tulevaisuuden edellytysten rakentamisessa 

korostuu jatkossa. Siksi Tampereen kaupungin 

pormestariohjelma oli myönteinen avaus. 

Pitkästä aikaa Tampereella alettiin ymmärtää 

koulutuksen merkitys tulevaisuuden kehityk-

sen kannalta. Iso laiva kääntyy hitaasti. 

Tamperelaisen koulutuspolitiikan käännöstä 

saadaan vielä odottaa. 

Hyvänä esimerkkinä tästä jähmeydestä käy 

tamperelainen lukiokoulutus. Tampere on 

ollut kuuluisa siitä, että se käyttää vuosi 

vuodelta aina vain vähemmän rahaa 

lukiokoulutuksessa opetukseen. Vuonna 2017 

siihen meni opiskelijaa kohden vain 4024 € eli 

muihin kuluihin meni jo 42 %. Opetukseen 

käytettiin vuonna 2016 4213 € ja vuonna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4309 €. Meillä on siis laskeva trendi. 

Samanaikaisesti kaikki muut kunnat ovat 

lisänneet panostuksiaan. Tampere alkaa 

muistuttaa kohta Jyväskylää, joka on tunnettu 

jättikokoisista lukion opetusryhmistään – yli 

50 opiskelijan luokat ovat siellä arkipäivää. 

Meidän rakas kilpakumppanimme Turku on 

mennyt meistä jo aikaa sitten ohi. 

Miten sitten jatkossa, kun Tampereelle 

tarvitaan aivan välttämättä lähitule-

vaisuudessa uusi lukio. Nykyiset tilat ovat 

tupaten täynnä ja opiskelijamäärä lisääntyy 

varmuudella. Samanaikaisesti vielä naapuri-

kunnista ja muualta Suomesta tulee lukion 

opiskelijoita entistä enemmän tänne 

Tampereelle. Nyt näiden toispaikka-

kuntalaisten määrä on jo yli 40 %. Siipikunnat 

eivät suostu tietenkään osallistumaan 

Tampereen kustannuksiin. Heillä on tekemistä 

omissa rakennusprojekteissaan. Jokainen 

siipikunta on rakentanut mittavat toisen 

asteen koulukompleksinsa, jonne toivotaan 

opiskelijoiden epätoivoisesti hakeutuvan. 

Mutta ei! Nuoret haluavat Tampereelle – niin 

siipikunnista kuin muualtakin. 

Lukion valtionosuuskaan ei enää kasva. Ei 

valtiokaan halua loputtomasti tukea kuntien 
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lukiorakentamista ja nopeaa investointien 

kuoletusta. Se haluaisi valtionosuuden mene-

vän edes jossain määrin opetukseen. Kohta 

Tampereella siihen menee vain puolet.  

Tilanne on haasteellinen. Tampereella on 

pakko alkaa satsata koulutukseen nykyistä 

enemmän. Tämä olisi kaupungin taloudesta 

vastaavien syytä ymmärtää. 

Jukka Eero Vuorinen                                

TOAY:n varapuheenjohtaja 

 

PS. Tämä olikin viimeinen kirjoittamani asian 

tynkä näillä palstoilla. Jätän TOAY:n halli-

tuksen ja tilalleni tulee uutta nuorta opettajaa 

taustayhteisöstäni. Stefan Smirnov tulee 

hallitukseen ja OAJ:n valtuustossa on 

vaikuttanut jo tänä vuonna Antti Hiitti. Nämä 

molemmat noin 30-kymppiset nuoret miehet 

edustavat TOAY:n tulevaisuutta.  

 

Kiitos monista yhteisistä vuosista!

Vaaratilanneilmoitukset ja tapaturmailmoitukset 
 

 

Tee ilmoitus, kun sinulle sattuu vaaratilanne 
tai tapaturma työssäsi. 

Riskienhallintajärjestelmä työturva monitorin 
kautta minulle perusopetuksen 
työsuojeluvaltuutettuna tulee jokainen 
perusopetuksessa tehty vaaratilanne- ja 
tapaturmailmoitus. Luen jokaisen 
vaaratilanneilmoituksen ja tapaturmail-
moituksen mikä riskienhallintajärjestelmään 
on tehty. 
 
Toisinaan otan vaaratilanneilmoituksen tai 
tapaturmailmoituksen tapahtumat lähem-
pään tarkasteluun ja laitan asian ratkaisusta 
tai ratkaisuista toimenpide-ehdotuksiani 
ilmoituksen tekijälle, hänen esimiehelleen ja 
mahdollisesti muille työsuojelun 
näkökulmasta asianosaisille. Kutsuttaessa 
tulen mielelläni koululle paikan päälle 
avittamaan vaaratilanteen tai tapaturma-
tilanteen ratkaisukeskeistä käsittelyä. 
Useimmiten ilmoitukset ja niistä aiheutuvat 
toimenpiteet käsitellään kuitenkin koulun 
sisäisesti asianosaisten ja esimiehen toimesta. 
 
Työsuojelun näkökulmasta vaaratilanne-
ilmoituksia ja tapaturmailmoituksia tulee  

 
 
tehdä aktiivisesti työolosuhteita kehittäen. 
Vaaratilanteet ja tapaturmat tallentuvat 
yksikkökohtaisesti riskienhallintajärjestel-
mään ja niiden avulla voidaan käsitellä 
mahdollisia työolosuhteiden kehittämistar-
peita. 
 
Vaaratilanteelle tai tapaturmalle on aina joku 
syy tai useita syitä. Nämä syyt tai tarkemmin 
analysoiden juurisyyt pitää löytää ja 
määritellä, jotta vaaratilanteita ja tapaturmia 
voidaan järjestelmällisesti ehkäistä ennakolta. 
Riskienhallintajärjestelmä työturva monitoria 
onkin viime aikoina päivitetty ja kehitetty 
siihen suuntaan, että jokainen tapaturma 
tulisi tutkia. 
 
Mikäli sinulla on haasteita vaaratilanne-
ilmoituksen tai tapaturmailmoituksen 
tekemisessä, niin kysy asiasta esimieheltäsi tai 
yksikkösi työsuojeluasiamieheltä. He 
neuvovat taitojensa mukaan. Mikäli 
kysyttävää asiasta on, niin laita minulle 
sähköpostia jouni.kaipainen@tampere.fi tai 
soita p.040-8064954. Voit laittaa minulle 
sähköpostia tai soittaa myös muissa työsuo-
jeluasioissa. 
 

  

mailto:jouni.kaipainen@tampere.fi
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Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

 
Kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin 
2018–2020 sisältyy yksi kertaerä, joka 
maksetaan koko henkilöstölle tammikuun 
palkanmaksun yhteydessä. Kertaerän suuruus 
on 9,2 % työntekijän/viranhaltijan 
marraskuun varsinaisesta palkasta. 
Varsinainen palkka koostuu 
tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilö-
kohtaisesta lisästä, vuosisidonnaisesta lisästä, 
syrjäseutulisästä ja yleissivistävän koulun 
kehitysaluelisästä, rekrytointilisästä, 
koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisesta 
lisätehtävästä ja taide- ja taitoaineiden 
korvauksesta sekä siirtymäkauden 
lisä/henkilökohtaisesta palkanlisästä. Sikäli 
kun olet oikeutettu kertaerään, muista 
tarkistaa asia tammikuun palkkalaskelmasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kunnallisen opetushenkilöstön työ- ja 
virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla ei 
ole oikeutta eräiden loma-aikojen (syys-, 
joulu-, talvi- ja pääsiäisloma) palkkaan, jos hän 
on ollut palkattomalla virkavapaalla ennen 
kyseisen loman alkua (OVTES 2010-2011 37 § 
2 mom.). Kyseinen sopimusmääräys koskee 
kaikkia palkattomia virkavapaita ja 
määräyksen tavoitteena on saada opettaja 
anomaan ja työnantaja myöntämään 
yhdenjaksoinen virkavapaus ja turvata näin 
sijaiselle palkka myös loman ajalta. 
Tarkoituksena ei ole se, että jos opettajalle on 
myönnetty lyhyt virkavapaa esim. ennen 
joululoman alkua, joululomakin olisi palkaton. 
Alle kuuden työpäivän palkattomalla vapaalla 
ei ole loma-ajan palkkaan vaikutusta. 
Opettajan tulee hakea virkavapaa kirjallisesti 
ennen vapaan alkua. Virkavapaa-anomus 
voidaan vain hyväksyä tai hylätä, mutta sitä ei 
voi muuttaa ilman työntekijän suostumusta. 
Jos aiot jäädä koko kevätlukukaudeksi 
harkinnanvaraiselle palkattomalle virka-
vapaalle, tulee vapaa tällöin anoa 1.1.- 
30.6.2019. 
 

Nykyisten luottamusmiesten toimikausi 
päättyy 31.7.2019. Seuraavalle luotta-
musmiestoimikaudelle 1.8.2019 - 31.7.2022 
valittavat pääluottamusmies, varapää-
luottamusmies, luottamusmiehet ja 
varaluottamusmiehet valitaan keväällä 2019. 
Asiasta tiedotetaan keväällä tarkemmin. 
Uusille luottamusmiehille tarkoitetut 
sopimustoiminnan ja työlainsäädännön 
opintokokonaisuudet alkavat syksyllä 2019. 
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön 
perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät 
perustiedot oman sopimusalan edunvalvonta- 
ja sopimustoiminnasta, työlainsäädännön 
perusteista, neuvottelutaidoista sekä 
järjestön rakenteesta. Jos tunnet 
mielenkiintoa luottamusmiestoimintaan, niin 
keväällä 2019 tulee tarkemmat ohjeet, miten 
haet toimintaan mukaan. Lisätietoja 
luottamusmiestoiminnasta saat 
tämänhetkisiltä luottamusmiehiltä, jotka 
löytyvät Tampereen opettajien 
ammattiyhdistyksen, TOAY:n sivuilta: 
https://www.tampereenopettajat.net/luotta
musmiehet.  
 

https://www.tampereenopettajat.net/luottamusmiehet
https://www.tampereenopettajat.net/luottamusmiehet
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Tämän vuoden (2018) Tyky-Online -arvoseteli 
(100 €) on käytettävä vuoden loppuun 
mennessä. Arvoseteli on työnantajan 
tarjoama verovapaa henkilöstöetu eikä sitä 
saa antaa muiden käyttöön. Jos Tyky-Online 
arvoseteli on päässyt kaiken kiireen keskellä 
osaltasi unohtumaan, niin ei huolta, vielä on 
muutama viikko aikaa hyödyntää liikunta- ja 
kulttuurietuus. Työnantaja lähetti sähkö-
postitse Tyky-Online älysetelin tammikuussa 
(noin 22.1.2018) ja jos et ole tuhonnut 
postiasi, niin hakusanalla Tyky-Online 
löydettävissä työsähköpostistasi ja ladat-
tavissa mobiilisti tai tulostettavissa paperille. 
 
Sähköpostissa myös ohje saldon 
tarkistukseen: Voit kirjautua Tyky-Online –
sivulle osoitteessa https://www.tyky.fi/ 
tunnuksillasi, mutta etuutta voi käyttää myös 
ilman järjestelmään kirjautumista.  Tyky- 
 
Online -sivuilla voit päivittää omia tietoja, 
seurata saldoa ja arvosetelin voimassaolo- 
 

 
aikaa sekä käyttöhistoriaasi. Lisäksi omalla 
sivullasi voit tallentaa matkapuhelinnumerosi 
ja lähettää arvosetelin tekstiviestinä 
puhelimeesi. Käyttäjänimesi on muuttu-
maton, salasanan voit halutessasi muuttaa 
omalla sivullasi Tyky-Onlinessa. Tulevana 
vuonna 2019 Tampere tarjoaa myöskin 
liikunta- ja kulttuurisetelin, mutta sen arvo on 
enää 80 €. Palvelun tarjoaja on vuonna 2019 
ePassi Payments Oy. Lisätietoa löytyy 
Taskusta. 
 
OAJ:n Helsingin toimisto hiljenee joulun 
viettoon jo perjantaina 21.12.2018. Toimisto 
on suljettuna 21.-27.12.2018. Minkä johdosta 
tällöin ei ole luottamusmiehille tai jäsenille 
tarkoitettua puhelinpalvelua tarjolla. 
 
Oikein rauhallista mutta rentouttavaa sekä 
ansaittua joululomaa! 
 
 
Heikki Tanskanen 
Pääluottamusmies 

 
 

Sijainen on hankittava välittömästi sijaistarpeen ilmettyä 

– myös Tampereella 

 

Kansanedustaja Satu Taavitsainen esitti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen opetus- ja 

kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle, jossa hän kysyi, onko ministeri tietoinen useiden kuntien 

OTO -käytännöistä. Kysymyksessä esitettiin huoli mm. oppilaiden oikeudesta saada opetus-

suunnitelman mukaista opetusta, 

riittävästä koulunkäynnin tuesta, 

turvallisesta opiskeluympäristöstä ja 

yhdenvertaisesta kohtelusta. 

Vastauksessaan ministeri Grahn-

Laasonen (5.11.2018) toi esiin 

oppilaiden oikeuden saada 

opetussuunnitelman mukaista  

 

 

 

Photo by Thought Catalog on Unsplash 

https://www.tyky.fi/
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opetusta jokaisena työpäivänä ja sen, että 

opetuksen järjestäjä, käytännössä koulun 

rehtori, on kokonaisvastuussa opetus-

järjestelyistä. Tämän tulee varmistaa kaikissa 

tilanteissa opetusjärjestelyjen lainmukaisuus.  

Grahn-Laasonen viittasi vastauksessaan myös 

työtuomioistuimen ratkaisuun vuonna 2017. 

Ratkaisussa T 2017:22 todetaan: ”Jos äkilli-

sesti ja yllättävästi poissaolevalle opettajalle 

ei saada heti hankittua sijaista, voidaan 

opettajalta tarvittaessa edellyttää toisen 

opettajan luokasta huolehtimista oman työn 

ohella siihen saakka, kunnes sijaisjärjestelyt 

saadaan hoidettua”.  

”Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin 

alleviivaa, että tämä menettely on rajattava 

ainoastaan yllättäviin ja äkillisiin tilanteisiin. 

Keskeistä on, että sijaisen hankintaan 

ryhdytään välittömästi sijaistarpeen tultua 

työnantajan tietoon. Toisen opettajan 

luokasta huolehtiminen oman työn ohella ei 

voi olla vakiintunut menettelytapa”, Grahn-

Laasonen toteaa. 

Perusopetuslakia noudatetaan myös Tampe-

reella. 

Silloin tällöin Tampereen kaupungin 

perusopetuksen puolella on herännyt epäilys, 

onko ministerin linjaus pätevä myös meillä. 

Tampereen kaupungin työsuojeluvaltuutettu 

Jouni Kaipaiselle on jo useamman kerran 

esitetty, että joissakin kouluissa on 

tosiasiallisesti olemassa säästösyistä 

sijaiskielto.  

TOAY halusi varmistua, mikä on Tampereen 

kaupungin virallinen linja. Jouni Kaipainen 

kysyi suoraan kasvatus- ja opetuspalveluiden 

johtaja Kristiina Järvelältä siitä, että onko 

koulussa sijaiskielto vai ei.  

Kristiina Järvelän vastaus: 

”Kasvatus- ja opetuspalveluiden linja on ja on 

ollut, että perusopetuslain mukainen toiminta 

tulee toteutua. Mitään sijaiskieltoa tms. ei 

meiltä ole koskaan annettu. Luonnollisesti 

koulujen budjetin tasapaino ei salli ylityksiä ja 

TET-aikojen vapautuvat tunnit tulee 

ensisijaisesti käyttää sijaistamiseen eli 

käytännössä, myös resurssiopettajia voidaan 

irrottaa sijaistamaan lyhytkestoisiin tilan-

teisiin. 

Taloudellisista syistä otettava palkaton on 

mahdollinen silloin, kun käytetään ovo-sijaista 

tai rehtoreita sijaistuntien pitäjänä. Tämä 

siksi, että taloudellisista palkattomista tulee 

syntyä säästöä.” 

Tampereella ei ole sijaiskieltoa, mutta 

käytännössä epäkohtia on. TOAY seuraa 

tilannetta. 

 

Jouni Kaipainen  

Perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu 

 
 
 

 

 

 

 

 
Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net 
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OAJ:n valtuuston syyskokous 21.-22.11.2018 
 
OAJ:n valtuusto kokoontui tällä kertaa 
Helsingissä hotelli Presidentissä. Ennen 
syyskokouksen alkua eri valtuustoryhmät 
kokoontuivat omiin ryhmäkeskusteluihinsa. 

YSI-ryhmässä kokouksen yhteydessä 
keskustelimme mm. perusopetuksen 
vuosityöajasta, työhyvinvoinnista sekä 
paikallisen neuvottelun tärkeydestä. 

 

 
Kuvat: Riina Hilo 

 
Kokouksen avasi OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen. Valtiovallan terveiset valtuutetuille toi 
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. 
Ministeri Saarikon mielestä opettajien olisi pystyttävä 
keskittymään ydintehtäväänsä eli opetukseen. Myös 
jatkuvien uudistusten olisi välillä tauottava, jotta ne 
ehdittäisiin juurruttaa käytänteisiin.   
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KLL:n puheenjohtaja Raija Vahasalo luovutti 
Pirkanmaan alueyhdistykselle Ollin kiulu -
kiertopalkinnon. Mukana voittamassa tätä 
liikunnallista palkintoa oli myös TOAY:n 
jäseniä. 
 
Kokouksessa käytiin keskusteluja useista eri 
asioista. Puheenvuoroissa tuotiin esille mm. 
opettajien työtaakan lisääntyminen kaikilla  
 

 
 
kouluasteilla. Työhyvinvointiin tarvitaan lisää 
panostusta. Kuormittuneet opettajat voivat 
heikentää myös lasten ja nuorten 
hyvinvointia. Ponsissa vaadittiin esimerkiksi 
työhyvinvoinnin tehokkaampaa seurantaa, 
lisää huomiota tuntiopettajien, yksityisen 
sektorin opettajien sekä lukion opettajien 
edunvalvontaan, tukea tarvitseville oppilaille 
riittävät resurssit sekä kelpoisuuden saaneet 
erityisopettajat ja erityisluokanopettajat.  

 

 
Kuva: Jarkko Mikkonen 

 
TOAY:n jäsen, valtuutettu Jouni Kaipainen esitti hyväksytyn ponnen: ”Hyväksyessään tämän 
ponnen, OAJ:n valtuusto edellyttää, että tutkitaan vuosityöaikaan pysyvästi siirtymisen ja 
vuosityöaikakokeilujen vaikutuksia työhyvinvointiin.”  
 
  

 
Kokouksen päätteeksi valtuusto hyväksyi järjestön 
toimintasuunnitelman (tosu) vuosille 2019-2020 sekä ensi 
vuoden talousarvion. Tosussa on nyt kuusitoista tavoitetta, 
joissa OAJ muun muassa lupaa parantaa jäsentensä 
palkkauksellista asemaa sekä kehittää työaikajärjestelmiä. 

 
Riina Hilo 
OAJ:n valtuutettu 
Varapääluottamusmies 
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Rajaportin joulusauna TOAY:n jäsenille  

 
 
TOAY:n jäsenet ovat tervetulleita saunomaan Rajaportin saunalle PE 21.12. klo 14-21 

välisenä aikana. Toivomme, että koko aukioloaikaa käytettäisiin hyödyksi: saunaan 

mahtuu pieni joukko kerrallaan, joten varaathan aikaa odotteluun. Saunomme 

Rajaportin yleisen vuoron yhteydessä. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

 

 Kirjoita oma nimesi ja koulusi sekä saunassa että kahvilassa olevaan nimilistaan 

 tämä toimii sekä pääsylippunasi että maksuvälineenä YHTEEN 

omavalintaiseen juomaan paikan päällä 

 

 Otathan iloisen joulumielen lisäksi mukaan normaalin saunavarustuksen! 

 

 

 Arvoesineet kannattaa jättää kotiin, vaatteiden/tavaroiden säilytys 

pukuhuoneessa omalla vastuulla… 

 

 

 

JOULUISIN TERVEISIN, TOAY:n VIRKISTYSTOIMIKUNTA 
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Hae mukaan TOAY:n toimikuntiin!  
 

Tällä haulla on tarkoitus kartoittaa niin uusien kuin vanhojen toimijoiden halukkuutta osallistua 
toimikuntatyöskentelyyn. TOAY haluaa edistää avointa järjestökulttuuria, ja pyytää järjestö-
toiminnasta kiinnostuneita jäseniään ilmoittamaan halukkuutensa toimikuntatoimintaan 
viimeistään ma 14.1.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen toimisto@tampereenopettajat.fi 
 
 

Valinnat toimikuntiin tekee 
TOAY:n hallitus kokouksessaan 
19.1.2019. Toimikunnat tekevät 
järjestötyötä yhteistyössä 
hallituksen kanssa. Toimikuntien 
puheenjohtajina toimivat pää-
sääntöisesti hallituksen jäsenet.

 
 
 
 
 
 
Photo by Piotr Kryzanowski on Unsplash 

 
 
Ehdokkaita haetaan seuraaviin toimikuntiin: 

 
 Koulutuspoliittinen toimikunta 

 
 Rehtoritoimikunta 
 
 Erityisopetustoimikunta 

 

 Virkistystoimikunta 
 

 Urheilutoimikunta 
 

 Tiedotustoimikunta 
 

 Nuorten opettajien toimikunta (alle 35 v /alle 5 v. opettajana toimineet) 
 
 
 

Lisätietoja toiminnasta antaa puheenjohtaja Aarno J. Lyly, aarno.lyly@tampere.fi 
 
 
 

https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess5189180594/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess5189180594/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox

