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OAJ:N VARSINAIS-SUOMEN
ALUEYHDISTYKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE
2021

OAJ:n strategia vuodelle 2021:
Suomesta paras maa opettaa, oppia ja tutkia
OAJ:lle uusi strategia hyväksyttiin OAJ:n valtuustossa elokuussa
2020: Järjestö toimii sen eteen, että Suomi on maailman paras
paikka opettaa, oppia ja tutkia ja että jokainen jäsen tuntee, että
jäsenyys kannattaa. OAJ valvoo jäsentensä etua ja luo heille turvaa
muuttuvassa työelämässä. OAJ:n uuteen strategiaan on kirjattu
järjestön ydintehtävä, jossa kuuluu vahvasti jäsenten ääni. Strategia
ohjaa koko OAJ:n toimintaa aina paikallisyhdistyksistä valtakunnan
tasolle.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys edustaa alueellaan yli 7000
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja
korkeakoulun opettajaa.
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1.

OAJ valvoo jäsentemme etua ja luo heille turvaa
muuttuvassa työelämässä.
Alueyhdistys tukee järjestön ja jäsenistön toimintaedellytyksiä rakenteellisissa
uudistuksissa.
Lisäksi
alueyhdistys
tukee
luottamusmiesten,
työsuojeluvaltuutettujen, paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja muiden
paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista.
Alueyhdistys
•
•

•
•
•
•

seuraa alueella työehtosopimuksien noudattamista ja soveltamista sekä jakaa tietoa
toimivista käytänteistä alueellisesti ja valtakunnallisesti
järjestää alueellisia koulutuksia vahvistamaan paikallisten edunvalvojien osaamista
ja tietämystä alueen tarpeita vastaavasti sekä jakaa luottamusmiesten käyttöön
koulutusmateriaalia noudatettavien työaikamuotojen soveltamisesta
tapaa alueen politikkoja ja muita päättäjiä sekä vaikuttaa alueellisilla
yhteistyöfoorumeilla
seuraa, vaikuttaa ja tukee paikallisia toimijoita jäsenistöä koskevissa ylikunnallisissa
muutostilanteissa
vahvistaa ja tukee alueen luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden keskinäisiä
verkostoja kokoamalla heitä yhteen
ottaa käyttöön järjestelmiä ja menetelmiä, joiden avulla koulutuksen järjestämiseen
ja rahoitukseen liittyvää tietoa voidaan kerätä ja jakaa hallitusti paikallisille toimijoille
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2.

Vahvistamme opettajuuden vetovoimaa ja
arvostusta.
Alueyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan eri
opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön arvostuksen,
yhteisöllisyyden ja tehokkaan edunvalvonnan edistäminen Varsinais-Suomen
alueella.
Alueyhdistys
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3.

ottaa kantaa alueen työhyvinvointi- ja työturvallisuuskeskusteluun yhdessä
työsuojelutoimijoiden kanssa
tarjoaa medialle uutisia ja tuo julkisuuteen opettajuuteen liittyviä ajankohtaisia
asioita
järjestää tapaamisia alueellisten vaikuttajien ja päättäjien kanssa sekä ylläpitää
keskustelua koulutuspoliittisista kysymyksistä
o jokainen jaosto nostaa esille oman alansa tärkeimmät ja ajankohtaisimmat asiat
valmistautuu kevään 2021 kuntavaaleihin ja tukee paikallisyhdistyksiä
kuntavaalityössä
nostaa esiin koulutuksen laadun ja resurssien kohdentamisen merkityksen
koulutusten toteuttamisessa
järjestää tai on mukana järjestämässä tilaisuuksia, joissa vahvistetaan kasvatus-,
koulutus- ja tutkimusalan alueellista näkyvyyttä
osallistuu ja ottaa kantaa kasvatuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta käytävään
keskusteluun
suunnittelee ja toteuttaa mediasuhteita alueyhdistyksen tavoitteita palvelevalla
tavalla
Positiivinen opettajuus

Edistämme jäsentemme työhyvinvointia.
Alueyhdistyksen tavoitteena on edistää työhyvinvointia alueella ja opettajien
arjessa. Työhyvinvointia rakennetaan työsuojelunormien ja -sopimusten avulla.
Näiden avulla ylläpidetään, edistetään ja tarvittaessa parannetaan yksilön
työhyvinvointia.
Alueyhdistys
•
•
•

•
•

varmistaa, että alueella toimii aktiivinen työsuojelutoimijoiden verkosto ja käy
ratkaisuhakuista keskustelua yhdessä työsuojelutoimijoiden kanssa
järjestää jäsenille työtyöhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tarjoaa mahdollisuuksia
verkostoitua
ottaa kantaa alueen työhyvinvointi- ja työturvallisuuskeskusteluun ja tekee avauksia
havaittujen puutteiden korjaamiseksi hyödyntäen valtakunnallisten tutkimusten ja
selvitysten tuloksia alueellisessa vaikuttamistyössä
pyrkii vaikuttamaan opettajien työolosuhteisiin mm. sisäilmaongelmien, kiusaamisen
ja häirinnän estämiseksi
tapaa alueen päättäjiä ja tuo esille esimiesten ja opettajien työhyvinvointia edistäviä
toimenpiteitä
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•
•

4.

kouluttaa työsuojelutoimijoita ja antaa alueellista vertaistukea
tukee työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten yhteistoimintaa

Viestimme kiinnostavasti työstämme ja sen
tuloksista.
Alueyhdistys viestii toiminnastaan ja tavoitteistaan jäsenille, suurelle yleisölle ja
päättäjille. Avoin ja läpinäkyvä tiedottaminen on olennainen osa 2020-luvun
alueyhdistysviestintää, joka tavoittaa jäsenet monien kanavien kautta.
Alueyhdistys
•
•
•
•
•
•
•

5.

toteuttaa OAJ:n strategiaa ja toimii asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien
mukaisesti
viestii alueellisesti tärkeistä koulutuspoliittisista sekä jäsenistöä koskevista asioista
erilaisilla viestintäkanavilla esimerkiksi laatimalla mielipidekirjoituksia
toimii siten, että viestintämme mediassa on johdonmukaista, selkeää, näkyvää ja
vaikuttavaa sekä saavuttaa kaikki jäsenryhmät
laatii OAJ:n strategiaan perustuvan toimintamallin viestinnälle
kehittää viestintää siten, että se tarjoaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja antaa
vastauksia niin paikallisyhdistysten, median kuin päättäjien kysymyksiin
pyrkii tehostamaan viestinnän kohdistumista oikeaan kohderyhmään
varmistaa, että yhdistyksen viestintä vahvistaa kuvaa houkuttelevasta ja
asiantuntevasta järjestöstä

Parannamme vuorovaikutusta jäsentemme
kanssa ja lisäämme
osallistumismahdollisuuksia.
Alueyhdistys tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten
vaikuttamismahdollisuuksia vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia
osallistumisen tapoja.
Alueyhdistys
•
•
•
•
•
•
•

tukee jäsenyhdistysten edunvalvontatoimintaa ja järjestää virkistystapahtumia
kehittää jäsenten palveluja ja edistää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia
järjestötyössä
järjestää koulutuksia ja tapahtumia tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tukee
jäsenten verkostoitumista
ottaa vastaan jäseniltä palautetta ja kehittää toimintaa sen pohjalta
kehittää yhdistystoimintaa ja osallistuu järjestön kehittämiseen
edistää jäsenten osallistumista valtakunnallisiin järjestökoulutuksiin
tukee jäsenten edunvalvontatyötä jaostojen kautta ja edistää jäsenyhdistysten
jäsenpitoa
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•
•

6.

o jaostot ovat suora yhteys paikallisyhdistyksiin ja sitä kautta jäsenistöön
edistää opettajaksi opiskelevien osallistumista järjestön toimintaan
tarjoaa paikallisia jäsenetuja

Uudistumme rohkeasti 2030-luvun
ammattijärjestöksi.
OAJ varautuu entistä vahvemmin toimintaympäristönsä pitkän
muutoksiin sekä ammattijärjestötoimintaan kohdistuviin haasteisiin.

aikavälin

Alueyhdistys tukee eri tasojen toimijoiden järjestötoiminnan kehittämistä.
Alueyhdistys
•
•
•

7.

rakentaa uudenlaista ammattijärjestötoimintaa
luo kuvaa alueen tulevasta kehityksestä ja kartoittaa tulevaisuuden uhkia ja
mahdollisuuksia
kehittää toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

Suomi on maailman paras maa opettaa, oppia ja
tutkia. Jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys
kannattaa.
Alueyhdistys on osaamisen ja sivistyksen merkittävä vaikuttaja yhteiskunnassa.
Osallistumalla avoimeen ja arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen
teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa.
Alueyhdistys
•
•
•

•
•
•
•
•

edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien
kehittämistä, jolla pyritään turvaamaan työ muuttuvassa toimintaympäristössä
edistää osallistavia toimintatapoja ja laadukkaita sekä nykyaikaisia jäsenpalveluja
vaikuttaa siihen, että opettajaopiskelijoiden sekä nuorten ja uusien opettajien ääni
kuuluu entistä vahvemmin opetusalan kehittämisessä ja he saavat työuran alussa
aiempaa enemmän tukea
vahvistaa kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä OAJ:n omaa positiivista
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
varmistaa, että luottamusmiehet ja yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella
työpaikalla
vahvistaa alueellisesti OAJ:n jäsenyyden houkuttelevuutta alueellisten tapahtumien
ja jäsenetujen avulla
ottaa paikallisyhdistykset mukaan alueyhdistyksen kehittämiseen
luo sähköisiä mahdollisuuksia tiedon keräämiseen toiminnan kehittämiseksi

6

