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PUHEENJOHTAJALTA VUOSIKOKOUKSELLE JA KAIKILLE JÄSENILLE
Hei hyvä jäsenemme!
Olen ollut OAJ:n aktiivitoimijana 20 vuoden ajan. Kokemuksesta tiedän, että alue- ja paikallistasolla
OAJ:n edustajat tekevät työtä, joka auttaa tavallista jäsentä keskittymään omaan perustehtäväänsä. Viime vuosina on ollut havaittavissa, että varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle on tullut
opettajille lisää sellaisia tehtäviä, jotka vähentävät perustehtävän eli kasvattamiseen ja opettamisen käytettävää aikaa. Viime vuosina tehdyt resurssileikkaukset opetussektorilta ja mahdollinen
tuleva indeksikorotusten jäädyttäminen vähentävät opettajien mahdollisuutta tehdä työnsä laadukkaasti.
Mitä on tapahtumassa ammatilliselle 2.asteen koulutukselle? Näyttää huolestuttavasti siltä, ettei
meillä ole tulevaisuudessa ammattiosaajia. Huolta on myös siitä, miten käy ammattikorkeakoulujen
opetuksen laadulle, kun rahoituksen painopiste siirtyy tulospainotteiseksi. Opettajien määrän väheneminen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa ei ole opiskelijoiden edun mukaista.
Lukiokoulutus on myös muutoksen edessä, sillä lukiokoulutuksen yksikköhinnan väheneminen ja
uusi lukiolaki vaikuttavat opetukseen. Lisää rahaa tarvittaisiin uuden lukiolain toteuttamiseen. Lukioon halutaan muutosta ja oppimistulosten parantamista, mutta kuka tietää, ovatko tulevat uudistukset oikeita. Lukiossa pitäisi lisätä opettajien yhteistyötä lisäämällä ilmiöoppimista. Yhteistyötä
voidaan lisätä muilla keinoilla kuin ilmiöoppimisen kautta.
OAJ Kanta-Häme toimii maakunnan vahvana kasvatus- ja koulutusalan edun rakentajana ja valvojana. Alueyhdistyksen tehtävä on tukea paikallisyhdistyksiä ja niiden aktiivitoimijoita tekemään
työtä jäsentemme hyväksi kouluttamalla ja järjestämällä tapaamisia alueen muiden toimijoiden
kanssa. Rivijäsentä auttavat yhteysopettajat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. On tärkeää, että opettajat ja esimiehet voivat tehdä perustyötänsä hyvissä olosuhteissa.
Vuonna 2019 alueyhdistyksen yhtenä teemana on kasvatus- ja opetushenkilöstön työhyvinvointi
ja työssä jaksaminen. Nämä toivottavasti näkyvät myös paikallisyhdistysten ja niiden alayhdistysten toiminnassa.
Kevään Eduskuntavaaleissa jäsenen kannattaa seurata tarkasti puolueiden ja niiden ehdokkaiden
kannanottoja kasvatus- ja opetusalan keskeisistä asioista. Kasvatukseen ja koulutukseen tulee nyt
resurssoida. Julkista taloutta voidaan vahvistaa osaamiseen panostamalla. Muista tämä, kun valitset ehdokkaasi.
Kiitos kaikille tästä ensimmäisestä alueyhdistystoiminnan antoisasta
vuodesta, jonka olen saanut viettää tuttujen ja tuntemattomien kanssa.
Kiitän erityisesti aktiivisia ja osaavia alueyhdistyksen hallituksen jäseniä yhteistyöstä. Teidän kanssanne on ollut ilo tehdä töitä. Iso kiitos
kuuluu myös paikallisyhdistysten ja alayhdistysten aktiivitoimijoille,
sillä ilman teidän arvokasta työpanosta meillä Kanta-Hämeessä tilanne
edunvalvonnassa voisi olla toisenlainen.
Voimia kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille!

Timo Hillman, puheenjohtaja

TYÖHYVINVOINTI - MEIDÄN KAIKKIEN YHTEINEN ASIA
Kaikilla koulutusasteilla, varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, maakunnassa puhuttaa opettajien ja esimiesten työhyvinvointi sekä työssäjaksaminen. Opetusalan ammattilaisten itsensä kertoma sekä toukokuussa julkistettu Opetusalan työolobarometri, jossa selvitetään opettajien työhyvinvointia, työoloja ja työturvallisuutta, puhuvat samaa kieltä: kuormitustekijöitä on liikaa, työaika ei riitä työtehtäviin, työssä koetaan epäasiallista kohtelua tai työssä joudutaan entistä useammin väkivallan kohteeksi. Lisäksi osassa kuntia päiväkotirakennuksissa ja oppilaitoksissa terveydelle haitallista sisäilmaongelmaa ei ole vielä kyetty ratkaisemaan riittävän laajalti. Nämä ja
monet muut asiat vaikuttavat siihen, että opettajien ja esimiesten työtyytyväisyys on heikentynyt
sekä työstä saatava ilo on ajoittain hukassa.
Hyvällä esimiestyöllä ja työyhteisöllä on suuri merkitys omalle jaksamiselle. Älä jää yksin, jos tuntuu, että työ kuormittaa liikaa. Ota asia puheeksi esimiehen kanssa. Paraskaan esimies ei voi tietää kaikkea, ellei hänelle asioista tai tuntemuksista kerrota. Esimiehen tehtävä on tukea ja yhdessä työntekijän kanssa miettiä, mitä voitaisiin tehdä toisin, että koettua kuormitusta voidaan
vähentää ja työssäjaksamista parantaa. Osaamisen vahvistamiseksi turvallisuuden ja hyvinvoinnin osalta esimiehet tarvitsevat koulutusta, josta työnantaja vastaa. Vaikka jokaisella meistä on
myös vastuuta omasta hyvinvoinnista, hyvässä työyhteisössä toimitaan yhteisvastuullisesti: jos
huomaat, että kollega on väsynyt tai kuormittunut työstään, puutu tilanteeseen ottamalla asia puheeksi hänen kanssaan tai kerro havainnostasi esimiehelle. Tarvittaessa esimies tai työterveyshuolto auttavat lisää.
Työsuojeluvaltuutettu on opettajien ja esimiesten tuki terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettuun voi olla aina yhteydessä, kun jokin edellä mainituista asioista mietityttää. On parempi esittää vaikka yksi ylimääräinen kysymys kuin jättää asia
selvittämättä ja toimia tilanteessa mahdollisesti työntekijälle epäedullisella tavalla.
Ensi kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Niissä annetaan suunta kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiselle kuin myös taloudellisille resursseille. Kannustan jokaista opettajaa yhdessä ja yksin
vaikuttamaan tulevan talven aikana eri puolueiden ehdokkaisiin viestimällä kasvatuksen ja koulutuksen arjesta sekä osallistumalla vaalitilaisuuksiin - myös alueyhdistyksen järjestämään. Näin
on helpompi antaa äänensä aidon kasvatuksen ja koulutuksen puolestapuhujan hyväksi.
Paikallisella tasolla paikallisyhdistysten on tärkeää pitää yhteyttä omiin kuntapäättäjiin. Viime kädessä kunnassa tehdään paikallisen tason päätökset taloudellisista resursseista, jotka kasvatukseen ja koulutukseen käytetään. On hyvä muistuttaa päättäjiä siitä, että hyvinvoiva opetushenkilöstö vaikuttaa varhaiskasvatuksessa lasten sekä oppilaitoksissa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin, tutkitusti.
Katri Juvonen, alueasiamies

TYÖRYHMIEN ESITTÄTYMISIÄ
Työvaliokunta
Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja Timo Hillman, varapuheenjohtajat Vesa Karjalainen
ja Pasi Kokkonen, sihteeri Tiina Touronen, alueasiamies Katri Juvonen ja koulutussihteeri Kirsi
Kurkela. Taloudenhoitaja Anneli Rantamäki kutsutaan tarvittaessa kokoukseen. Työvaliokunta voi
kutsua kokouksiin myös asiantuntijoita tarpeen mukaan. Työvaliokunta kokoontuu noin kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta ja kiireellisiä asioita voidaan sopia sähköpostilla tai yhteisessä
some-ryhmässä.
Puheenjohtaja valmistelee työvaliokunnalle tulevan seuraavan hallituksen kokouksen asiat. Työvaliokunta käsittelee ne kokouksessaan ja tekee samalla lopulliset esitykset hallituksen käsiteltäväksi. Alueyhdistyksen linjauksista ja toimintatavoista sovitaan työvaliokunnassa. Hyvällä työvaliokuntatyöskentelyllä luodaan edellytykset laadukkaalle hallitustoiminnalle ja sujuvoitetaan hallituksen kokousten asioiden käsittelyä.
Edunvalvonta
Edunvalvontatyöryhmä koostuu alueyhdistyksen hallituksen jäsenistä ja niiden paikallisyhdistysten, joilla ei ole edustajaa alueyhdistyksen hallituksessa, nimeämistä edustajista. EV-työryhmä
pyrkii olemaan selvillä kaikkien paikallisyhdistysten edunvalvontatilanteista laatimalla säännöllisesti yhdistyksille suunnattuja kyselyitä ja analysoimalla niiden vastauksia. Työryhmä keskustelee
ajankohtaisista edunvalvonta-asioista ja kokoontuu tarvittaessa noin viikkoa ennen alueyhdistyksen hallituksen kokousta.
Järjestö
Järjestöryhmä toimii osana alueyhdistyksen hallitusta. Sen tehtävänä on toimia tiiviissä yhteistyössä muiden hallituksen sisäisten ryhmien kanssa. Järjestöryhmä suunnittelee ja toteuttaa
mm. vuosittaisen MOP-tilaisuuden. (Maailman opettajien päivä). Lisäksi kansainväliset asiat kuuluvat osin ryhmämme toimintaan.
Koulutus
Koulutustyöryhmän muodostavat alueyhdistyksen puheenjohtaja Timo Hillman, alueasiamies Katri
Juvonen ja koulutussihteeri Kirsi Kurkela.
Koulutustyöryhmän keskeinen tehtävä on toteuttaa OAJ:n koulutuslinjauksia maakunnassa.
Alueyhdistyksen ensisijainen koulutusvastuu on järjestää koulutuksia ja tapaamisia kantahämäläisille aktiivitoimijoille. Kaikille alueyhdistyksen jäsenille yhteisiä koulutuksia ovat Opettajan oikeudet
ja velvollisuudet sekä Eläkeilta. Muita jäsenkoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, myös esimiehille ja eri koulutusasteiden opettajille kullekin vuorollaan. Kuluneen syksyn aikana on järjestetty YSI-opettajille edunvalvontailtoja sekä ammatillisen koulutuksen opettajille Reformi-ilta.
Koulutustyöryhmä tekee yhteistyötä Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueyhdistysten kanssa. Vuoden 2018 Alueellisten luottamusmiespäivien ja Alueellisten Yhteistoiminnan neuvottelupäivien järjestämisvastuu oli Kanta-Hämeellä. Molemmat tilaisuudet saivat osallistujilta kiitosta laadukkaista
sisällöistä ja hyvistä käytännön järjestelyistä.
Koulutustyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, mutta käytännössä työryhmä työskentelee jatkuvasti pitäen yhteyttä somen kautta ja monia asioita hoidetaan usein myös puhelinpalavereissa. Koulutusten ja muiden tilaisuuksien suunnittelujakso on aina vähintään puoli vuotta,
mutta nopeallakin aikataululla saadaan järjestettyä tapahtumia. Alueasiamies pääsääntöisesti
suunnittelee tilaisuudet puheenjohtajan tukemana ja koulutussihteeri hoitaa käytännön järjestelyt.
Koulutusideoita ja –tarpeita kartoitetaan myös maakunnan aktiivitoimijoiden kautta.

Viestintä
Viestinnän osalta yhdistyksessä tapahtuu jotain tuttua ja jotain uutta. OAJ Kanta-Häme on aktivoitunut sosiaalisessa mediassa, ja kuluvan vuoden aikana käyttöön on vähitellen otettu sekä Instagram että Twitter. Facebookia päivitetään säännöllisesti ja kotisivut pidetään ajan tasalla. Ajantasaisten kotisivujen ja sosiaalisen median avulla yhdistyksen toimintaa tuodaan entistä lähemmäs
jäseniä. Uudistunut visuaalinen ilme näkyy sekä sosiaalisessa mediassa että yhdistyksen julkaisuissa. Printtimedian osalta jatkamme tutulla linjalla: syyskuussa julkaistiin Opettaja-lehden välissä
OAJ Kanta-Häme NYT -liite, ja tätä käytäntöä jatketaan myös ensi vuonna.
Keväällä 2019 keskitytään vahvasti eduskuntavaaleihin sekä perinteisten että sähköisten kanavien
välityksellä. Yksi tärkeimmistä vaalivaikuttamiskanavista tulee olemaan Twitter, ja viestintävastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä vaikuttamistyöryhmän kanssa. Yhdistykselle on myös tekeillä viestintäsuunnitelma, jolla viestintää ja esimerkiksi siihen liittyvää vastuunjakoa ja painopisteitä selkeytetään edelleen. Viestinnässä toteutetaan OAJ Kanta-Hämeen toimintasuunnitelman mukaisia painopistealueita ja tavoitteita.
_____________________________________________________________________________
Valokuvia vuodelta 2017

Vuosikokuksessa 2017 palkittuja
MOP juhlassa Elias Kaskinen & Päivänsankarit

Aktiivitoimijoiden ilta 2.10.2017
Sparrausilta 4.5.2017

OAJn Kanta-Hämeen alueyhdistys ry.

Esityslista
29.11.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018
Aika

29.11.2018 klo 17.30-

Paikka

Scandic, Forssa

I Kokouksen järjestäytyminen
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
II Varsinaiset kokousasiat
6. Käsitellään hallituksen laatima kertomus vuoden 2017 toiminnasta
7. Käsitellään yhdistyksen tilit vuodelta 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2019
9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten kokouspalkkiot
kalenterivuodelle 2019
1. Alueyhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin, hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden kokouspalkkiot vuodeksi 2019
2. Alueyhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden matkakorvaukset vuodeksi 2019
3. Toiminnantarkastuksen palkkiot vuodelle 2018
10. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
11. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodeksi 2019
12. Valitaan tilintarkastustoimisto tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa
13. Käsitellään kokoukselle tuodut muut asiat
Määräaikaan mennessä ei ole tullut aloitteita.
14. Kokouksen päättäminen

ALUEYHDISTYKSEN HALLITUS

OAJN KANTA‐ HÄMEEN ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017
Johdanto
Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet OAJn Kanta-Hämeen alueyhdistys ry:n (myöhemmin
OAJ Kanta-Häme) toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJn nelivuotiseen
strategiaan, jossa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva ja arvot.

Perustehtävä
OAJ on vahva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja. OAJ Kanta-Häme
toteuttaa toimintaa Kanta-Hämeen maakunnassa ja tekee yhteistyötä lähimaakuntien yhdistysten
kanssa.

Tulevaisuuskuva¨
OAJ Kanta-Häme on osaamisen ja sivistyksen merkittävä vaikuttaja maakunnassa varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen.

Arvot
YHTEISÖLLISYYS: Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen.
OIKEUDENMUKAISUUS: Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
EDELLÄKÄVIJYYS: Rakennamme tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.

OAJ Kanta-Hämeen toimintasuunnitelma on rakennettu siten, että kullekin strategiselle painopistealueelle on määritelty tavoitteita, jotka ovat erityisen tärkeitä vuonna 2017. Hallitus on valmistellut
painopisteitä vuorovaikutteisessa prosessissa ennakkopohdinnalla ja keskusteluryhmissä seminaarissaan 27.8.2016.
Toimintasuunnitelma ohjaa ja suuntaa alueyhdistyksen toimintaa maakunnassa. Toimintasuunnitelman tavoitteet kulkevat läpi OAJ:n järjestörakenteen niin, että paikallis- ja alayhdistysten hallitusten jäsenet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät työtä jäsentensä kanssa suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. OAJ Kanta-Häme kouluttaa ja tapaa maakunnan aktiivitoimijoita
säännöllisesti.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa
OAJn painopisteitä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat
● tulevaisuudenkuvan jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset
● jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
● työ ja tulokset näkyviksi

OAJ Kanta-Hämeen tavoitteet:
●

Tuemme paikallisyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan

●

Aktivoimme uusia opettajia

●

Olemme arjessa kiinni ja ennakoimme yhteiskunnallisia muutoksia

OAJ Kanta-Hämeen hallitukselle järjestettiin 12.1.2017 yhdistysvalmennusta. Asiantuntijana koulutusillassa oli järjestöasiamies Kaj Raiskio OAJsta. Puheenjohtaja ja alueasiamies kävivät vuosikeskustelun yhdessä Pekka Silkosuon ja Heikki Sahlmanin kanssa OAJn toimistolla toukokuussa.
Kaj Raiskoi haastatteli puheenjohtajaa edellisten eduskuntavaalien vaikuttamisesta eduskuntavaalien alla.
Alueen uusille puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin helmikuussa koulutuspäivät yhteistyössä
Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kanssa. Käytännön järjestelyistä vastasi OAJ Päijät-Häme. Alueasiamies oli pitämässä ajankohtaisten edunvalvonnan asioiden koulutusosuuden.
Pääluottamusmiehiä ja yksityisen luottamusmiehiä pyydettiin kannustamaan uusia opettajia osallistumaan NOPE-koulutuksiin. Samoin muistutettiin pitämään yllä keskustelua ammattiyhdistystoiminnan avulla aikaan saaduista työntekijöitä hyödyttävistä asioista. Heitä pyydettiin kannustamaan
esimiesjäseniä hakeutumaan OAJn johtajakoulutuksiin sekä opastamaa näitä esimiesjäsenille
suunnatun OAJn verkkopalvelun käytössä.
Paikallisyhdistyksiä kannustettiin rekrytoimaan sopivia ehdokkaita työsuojeluvaaliin. Tietoa jaettiin
vaaleihin valmistautumisesta ja neuvotteluista työnantajan kanssa. Työsuojeluvaalissa onnistuttiin
saamaan useita opettajataustaisia valtuutettuja.
OAJ Kanta-Häme oli mukana koulutuksen ja opetusalan muutoksissa, mm. uusi opettajuus ja tiimiopettajuus. Vaikutimme omalta osaltamme siihen, että varhaiskasvatuslain toinen vaihe käynnistetään. Seurasimme esiopetussuunnitelman 2016 ja varhaiskasvatussuunnitelman 2017 jalkautumista alueellamme. Varhaiskasvatuksen osalta haasteena on ollut ryhmäkokojen suureneminen
ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen. Seurasimme OPS2016 käyttöönottoa perusopetuksessa ja lukioissa sekä sen vaikutuksia opettajan työn sisältöön ja kuormittumiseen. Digitalisoitumisen etenemistä ja siihen liittyvää opettajien täydennyskoulutusta seurattiin. Seuratiin
ammatillisen koulutuksen reformin, vuosityöaikakokeilujen ja tutkintouudistuksen etenemistä. Asioista on keskusteltu aktiivitoimijoiden tapaamisissa.

Forssan ammatti-instituutti haki vuosityöaikakokeiluun ja tuli hyväksytyksi mukaan kokeiluun. Hämeen ammatti-instituutti oli myös kiinnostunut mutta työnantaja ei ollut halukas lähtemään kokeiluun mukaan. Ammattiopisto Tavastiassa työnantaja oli halukas lähtemään kokeiluun mukaan,
mutta opettajat äänestivät kokeilua vastaan. Kiipulan ammattiopisto siirtyi takaisin opetusvelvollisuustyöaikaan. Opetushenkilöstö oli pettynyt vuosityöajan lopettamisesta.
Ammatillisen koulutuksen pääluottamusmiehille ja yksityisen puolen luottamusmiehille tehtiin kysely ammatillisen reformin vaikutuksista opettajan työhön ja opiskelijoiden arkeen. Lisäksi pyydettiin tietoja opettajien, opiskelijoiden sekä ohjaajien määristä sekä muutoksista näissä muutaman
edellisen vuoden ajalta.
Ammatilliset opettajat ry järjesti tammikuussa seudullisen edunvalvontakoulutuksen Vanajanlinnassa, johon puheenjohtaja ja alueasiamies oli kutsuttuna. Tilaisuudessa nousi esiin edunvalvonnallista vuosityöaika-asiaa, jonka johdosta puheenjohtaja ja alueasiamies järjestivät maaliskuussa
työaikaillan ammattikorkeakoulun opettajille ja luottamusmiehille. Myöhemmin keväällä järjestettiin
Ypäjän Hevosopistolla edunvalvontailta samasta aiheesta. OAJ Kanta-Hämeen alueasiamies oli
kutsuttu AO ryn tilaisuuteen. Osallistuminen oli onnistunut, jonka johdosta keväällä AO ry kutsui
kaikki alueasiamiehet koulutuspäiviinsä Aulangolle.
OAJ Kanta-Häme järjesti tarvittaessa tilaisuuksia nopeallakin aikataululla. Ala- ja paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet välittävät paikallisista asioista tietoa alueyhdistyksen hallitukselle edustajiensa välityksellä sekä erikseen tarvittaessa hallituksen puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle.
Seurasimme maakunta ja SOTE-uudistusten etenemistä sekä niiden vaikutusta koulutuksen järjestäjäverkostoihin ja kuntarakenteisiin. Vaikuttamistoiminnan pääpaino oli tulevaisuuden ennakoinnissa.
Alueasiamies keräsi alueen pääluottamusmiehiltä ja yksityisen puolen luottamusmiehiltä tietoa täydennyskoulutuksista ja kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomasta työajanpidennyksestä. Lisäksi kysyttiin TVA-järjestelmien päivittämisestä, vesoista ja varhaiskasvatusasioista.
Paikallisyhdistysten ja OAJ Kanta-Hämeen välistä yhteistyötä vahvistettiin. Hallituksen jäsen edustaa paikallisyhdistystä / yhdistyksiä. Heitä kannustettiin aktiiviseen keskinäiseen yhteistyöhön. Paikallisyhdistysten hallitusten esityslistalla tuli olla alueyhdistyspuheenvuoro/asiat ja tiedot paikallisyhdistyksestä tuli tuoda myös alueyhdistyksen hallitukselle tiedoksi.
Alueasiamies ja puheenjohtaja jatkoivat paikallisyhdistysten tapaamisia ja heitä saa kutsua kokouksiin. Tavoitteena oli löytää monipuolinen yhteistyötapa. Pääluottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden tapaamisia jatketiin keväin syksyin.
Paikallis- ja alayhdistysten hallituksille, luottamusmiehille ja työsuojelutoimijoille sekä yhteysopettajille järjestettiin koulutus lokakuussa. Tilaisuudessa OAJn toimistolta olivat työelämäasiamiehen
Riina Länsikallio ja työmarkkina-asiamies Laura Nurminen.
OAJn järjestörakenteen kehittämistyötä jatkettiin tapaamalla Humppila-Jokioisen,Ypäjän ja Tammelan paikallisyhdistysten toimijoita. Samoin tavattiin Forssan ammatti-instituutin opettajayhdistyksiä työantajapohjaisen paikallisyhdistyksen perustamiseksi. Lisäksi tavattiin LEO ry:n varapuheenjohtajaa ja AHO ry:n puheenjohtajaa. Hämeenlinnan lastentarhanopettajien yhdistyksen kevätkokouksessa asiasta kerrottiin toukokuussa.
OAJ Kanta-Hämeen hallitus tapasi syyskuussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta
ja lokakuussa maakunnan kansanedustajia. Keskustelun pohjaksi oli kerätty maakunnan huolen-

aiheita varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion sekä ammatillisen- ja ammattikorkeakoulutuksen ajankohtaisista asioista. Tuimme vaikuttajarahalla paikallisyhdistyksiä kuntapäättäjätapaamisissa.
Vuoden aikana on tehty OAJn valtuustolle aloitteita, Opetushenkilöstön täydennys- ja lisäkoulutukseen liittyen alueasiamies kirjoitti kolumnin Aamupostiin Opettajien täydennyskoulutus - vastuunkantoa tulevaisuudesta. Kirjoitus julkaistiin toukokuussa. Vuosikokouksen yhteydessä jätettiin mielipidekirjoitus kantahämäläisiin lehtiin Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla oikeus opettajaan.
OAJ järjestää järjestöaktiiveille kesäisin opintomatkan Saksaan. Työsuojeluvaltuutettu on saanut
pisteitä vain päätoimisuudesta, mikä on asettanut heidät epätasa-arvoiseen ja epäedulliseen asemaan suhteessa luottamusmiehiin ja hallitustoimijoihin. Järjestöaktiivien tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi alueasiamies kirjoitti hallituksen nimissä aloitteen OAJn puheenjohtajistolle. Aloitteeseen saatiin allekirjoittajiksi mukaan OAJ Pirkanmaa, OAJ Päijät-Häme
ja OAJ Uusimaa. Aloitteen perusteella käytäntöä tullaan muuttamaan.
Maaliskuussa OAJ Pohjois-Savon puheenjohtaja Taina Räikkönen valmisteli aloitteen OAJn hallitukselle alueyhdistysten puheenjohtajien työajanostosta ja OAJ Kanta-Hämeen hallituksen puolesta sen allekirjoitti puheenjohtaja. Aiheesta oli keskusteltu helmikuun aluetoimijoiden neuvottelupäivillä, johon puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuivat. Vuoden 2018 alusta alueyhdistysten
puheenjohtajille kohdennettiin työajanostoon määräraha alueyhdistysavustuksessa.
Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen kiertue Vaikuttava varhaiskasvatus saapui Kanta-Hämeeseen 14.2.2017 Riihimäelle. Tilaisuuden alussa Ritva Semi, Auli Setälä ja Timo Mäki yhdessä puheenjohtajan ja alueasiamiehen kanssa keskustelivat varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista
median edustajien kanssa. Illan koulutustilaisuuteen oli kutsuttu lastentarhanopettajia ja päiväkodin johtajina työskenteleviä jäseniä.
Alueasiamies teki Vaikuttava varhaiskasvatus- tilaisuuden taustatietojen selvittämiseksi kyselyn
alueen varhaiskasvatuksen asioista varhaiskasvatusta edustaville pääluottamusmiehille. Lisäksi
käytössä oli mediabrunssia varten tehty aiempi kysely joulukuu 2016.
Alueyhdistys järjesti alueen OAJlaisille päiväkodinjohtajille ja heidän pääluottamusmiehille tilaisuuden päiväkodinjohtajien työajasta. OAJn toimistolta asiantuntijana oli työmarkkina-asiamies Timo
Mäki. Taustalla oli Hämeenlinnan kaupungin suunnittelema päiväkodinjohtajien liukuva työaika,
jossa lepotauko sisältyy työpäivän lomaan. Lisäksi työnantaja oli poistamassa päiväkodin johtajilta
KVTES mukaiset ylimääräiset vapaat (5pv). Alueella on tärkeä reagoida esiintuotujen palvelussuhteen ehtoja heikentäviin asioihin ja pyrkiä vaikuttamaan työnantajaan niin, että asia saadaan muutettua työntekijän kannalta oikeudenmukaiseen suuntaan ja sopimusten mukaiseksi.
Kansanedustajat päiväkoteihin -tapahtumaan kannustettiin paikallisia toimijoita kutsumaan maakunnan kansanedustajia. Päivä sai hyvin julkisuutta ja siitä julkaistiin artikkeli Opettaja-lehden verkkojulkaisussa.
Alueen paikallisyhdistysten pääluottamusmiehille ja puheenjohtajille perustettiin Google Driveryhmä. Ryhmässä oli mahdollisuus tiedottaa ja vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista edunvalvontaasioista.
Alueyhdistyksen viestintää kehitetiin aktiiviseen ja ajankohtaiseen suuntaan käyttäen hyväksi sosiaalisen median suomia mahdollisuuksia. Tavoitteena oli mahdollisimman kattava ja avoin tiedonkulku alueyhdistyksestä jäsenyhdistyksiin sekä niiden kautta yksittäisiin henkilöjäseniin asti.
Alueyhdistys korosti viestinnässään kouluttavaa rooliaan jäsenyhdistysten suuntaan. Kotisivujen

roolia tiedonvälittäjänä kasvatettiin kehittämällä sivuja entisestään sekä päivittämällä sivuja aktiivisesti. Opettajalehden välissä julkaistiin OAJ Kanta-Häme Nyt -liite syyskuussa. Alueyhdistystiedotetta julkaistiin tarpeen mukaan.
OAJn sivustolla esiteltiin toukokuussa kantahämäläistä alueyhdistystoimintaa. Puheenjohtaja ja
alueasiamies vastasivat taustamateriaalina käytettyyn OAJn kyselyyn Alueyhdistysten työ tutuksi.
Tavoitteena oli tuoda alueen toimintaa näkyväksi ja lähemmäksi jäseniä.
Ajankohtaisista kasvatus-, opetus- ja sivistysalan asioista tehtiin koonteja hallitukselle M-Brainuutisvirrasta.
OAJn mallin mukaisesti julkaistiin kantahämäläisten paikallisyhdistysten esittelyt www-sivulla.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä.
Kaikille OAJ:n jäsenille järjestettäviä koulutuksia olivat eläkeilta, digi/someilta, sekä opettajan ja
esimiehen oikeudet ja velvollisuudet. Maailman opettajien päivä järjestettiin Aulangolla. Esiintyjänä
oli Elias Kaskinen. MOP-juhlassa vannottiin Comenieus-vala ja muistoksi jaettiin Comenius-pinssi.
Vuosikokous järjestettiin Riihimäellä marraskuussa ja sen yhteydessä jaettiin vuosikokousjulkaisu.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Janakkalan lukion rehtori Timo Hillman.
Perinteisellä Kuutamovaelluksella keskustelimme edunvalvonnasta ja järjestötyöstä luonnon keskellä liikkuen.
Järjestimme varhaiskasvatusjohtajille esimiesten koulutusiltapäivän, jonka jouduimme perumaan
päällekkäisten tapahtumien vuoksi. Kanta-Hämeen Rehtorit ry:n kanssa yhteistyössä järjestimme
lokakuussa Rehtorien iltapäiväseminaarin Hämeenlinnassa. OAJn toimistolta asiantuntijana koulutusiltapäivässä oli kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.
Valtakunnalliset, alueellisesti järjestettävät luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään vuorovuosina OAJ Päijät-Hämeen kanssa. Vuoden 2017 päivät järjestettiin Lahdessa. Vuoden 2018
neuvottelupäivät päätettiin järjestää AKAVA-talolla Helsingissä.
Paikallisyhdistyksien tehtävänä oli saada mukaan toimintaansa NOPE-koulutetut jäsenet. Heistä
sai pyytää tiedot OAJ:n toimistolta.
Työryhmätyö jatkui teemaryhmillä: Järjestö- ja viestintä JärVi, edunvalvontatyöryhmä Edu, koulutustyöryhmä Kory ja työvaliokunta TVK. Lisäksi oli mahdollista perustaa oppilaitos- tai opettajaryhmäisiä toimintaryhmiä ja –tilaisuuksia akuuteissa tilanteissa. Niille paikallisyhdistyksille, joilla ei ollut varsinaista edustajaa hallituksessa, annettiin mahdollisuus nimetä edustaja edunvalvontatyöryhmään.
Jäsenpalveluna koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme tarjosimme ja mainostimme OAJ:n tarjoamia palveluita. Alueasiamiehen tuki ja asiantuntemus oli pääsääntöisesti aktiivitoimijoiden käytettävissä.
Hallituksen ja työryhmien toimintaa kehitettiin ja kokouskäytäntöjä tarkennettiin. Hallitus linjasi, että
kokouspalkkion maksamisen edellytys on, että jäsen on yli puolet kokousajasta aktiivisesti paikalla.
Työvaliokunnan valmistelevaa roolia vahvistetiin. Työryhmien tehtäviä tarkennettiin ja kehitettiin.
Hallitus seurasi budjetin toteutumista sekä rahankäyttöä kauden aikana. Puheenjohtaja seurasi
yhdistyksen taloutta jatkuvasti ja kertoi hallitukselle tarvittavat tiedot rahaliikenteestä. TJS-koulutustukien hakemisesta käytiin hallituksessa useita keskusteluja taloudenhoitajan kanssa. Taloushallinnossa käytettiin Visma Fivaldi-ohjelmaa. Kirjanpitäjänä on toiminut Tuula Katajisto.1.2.2017

alkaen. Tilikartta on laadittu yhdistyksen toimintaa kuvaavaksi ja hallitusta paremmin palvelevaksi.
Taloushallinnon lomakkeet ja niihin liittyvät ohjeistukset päivitettiin.
Alueyhdistys tuki hakemusten perusteella Koululiikuntaliiton urheilutapahtumiin osallistumista.
Vuona 2016 haimme Turvan toimintatonnia, joka käytettin omalla logolla painatettujen vihkojen
hankintaan. Lisäksi tilaisuuksissa on jaettu omalla logolla painatettuja post it-tarralappuvihkosia,
logotarralla varustettuja pientarvikkeita sekä varavirta-akkuja.
Alueyhdistys tuki paikallis- ja alayhdistysten taloudenhoidon osaamista ja hallintaa. OAJ PäijätHäme järjesti syksyllä Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan yhteisen Taloudenhoitajien ja puheenjohtajien koulutuspäivän. Kanta-Hämeestä koulutukseen osallistui neljä henkilöä.
Aktivoimme paikallisyhdistyksiä hankkimaan opettajataustaisia ehdokkaita kuntavaaleihin sekä
järjestämään erilaisia kuntavaalitilaisuuksia. Paikallisyhdistykset järjestivät omia tilaisuuksia, joita
tuettiin vaikuttamisrahalla.
Toukokuussa järjestettiin vaikuttamistilaisuus paikallis- ja alayhdistysten hallituksille. OAJn toimistolta vaikuttamistyön tehostamisesta ja OAJn tavotteiden esiin nostamisesta oli sparraamassa
koulutuspoliittinen asiantuntija Suvi Pulkkinen
Opettajataustaisille kunnanvaltuutetuille ja paikallisyhdistysten hallituksen aktiiveille järjestettiin
yhteinen vaikuttamisilta elokuulla. OAJn erityisasiantuntija Jaakko Salo avasi OAJn tavoitteita.
Joulukorttivarat ohjattiin Kanta-Hämeen Nuorkauppakamarin järjestämään Joulupuu -keräykseen
lahjoittamalla kolme 50 euron lahjakorttia. Sidosryhmille lähetettiin sähköinen joulutervehdys.
Puheenjohtaja ja alueasiamies kävivät viemässä alueyhdistyksen onnittelut ja muistamisen OAJn
puheenjohtaja Olli Luukkaisen 60-vuotissyntymäpäivänä. Alueyhdistyksen aineeton lahja järjestön
puheenjohtajalle oli Opettaja lapselle ja Ammattikoulutus sekä kukkatervehdys.
Suomi Areenalla heinäkuussa alueyhdistystä edusti kolme henkilöä.
Valmistauduimme kevään 2018 OAJ:n vaaleihin kannustamalla jäseniä asettumaan ehdokkaiksi.
Alueelliseksi vaalisihteeriksi valittiin Pasi Kokkonen. Vaalitoimikuntana toimii seuraavan hallituksen jatkavat YSIläiset jäsenet. Ysi-vaalia valmistelevaan toimikuntaan nimettiin alueasiamies Katri
Juvonen ja hänelle varaksi Merja Pajunen-Putti.
Kansainvälinen verkostoituminen kuuluu pääsääntöisesti keskusjärjestölle. OAJ Kanta-Hämeen
hallitus järjesti suunnitteluseminaarinsa Dublinissa. Sen yhteyteen liitettiin kansainvälisiä kasvatus- ja opetusalan tapaamisia.

TOIMINTAKERTOMUKSEN 2017 TILASTO-OSA
HALLINTO
Jäsentilasto:
Alueyhdistyksen jäseninä on 11 paikallisyhdistystä, joissa oli vuonna 2017 yhteensä 2676 henkilöjäsentä jakaantuen paikallisyhdistyksiin seuraavasti:
OAJ:n Forssan py 308 jäsentä
OAJ:n Hattulan opetusalan py 124 jäsentä
OAJ:n Hausjärven py 90 jäsentä
OAJ:n Hämenlinnan py 983 jäsentä
OAJ:n Lopen py 111 jäsentä
OAJ:n Janakkalan py 294 jäsentä
OAJ:n Jokioisten-Humppilan py 85 jäsentä
OAJ:n Riihimäen py 363 jäsentä
OAJ:n Tammelan py 86 jäsentä
OAJ:n Ypäjän py 40 jäsentä
HAMO py 192 jäsentä

KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.11.2017 ammattioppilaitos Hyriassa, Riihimäellä.
Läsnä oli 58 virallista kokousedustajaa.
Alueyhdistyksen hallituksen kokoukset
12.1.2017 Kahvila Punaportti, Hämeenlinna (hallituksen kokous sekä Kai Raiskion yhdistysvalmennus)
2.2.2017 Lounaskellari Emmi, Turenki
9.3.2017 Juteiinikeskus, Parola
11.4.2017 Riihimäen suunnistajien kerhohuone, Riihimäki
13.6.2017 Opinto- ja kokousmatka Dublin, Irlanti
5.9.2017 Kahvila Ilo, Forssa
27.9.2017 Kahvila Ravintola Punaportti, Hämeenlinna
30.10.2017 Riihimäen suunnistajien kerhohuone, Riihimäki
4.12.2017 Inkalan kartano, Hämeenlinna
Yhteensä 9 kokousta, joista Turengissa pidettyyn kokoukseen 7/2017 (27.9.2017) oli kutsuttu
hallituksen varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet.

Läsnäolot vuoden 2017 kokouksissa
Kirsi Kurkela 8/9
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Hämäläinen Jukka Pekka 6/9

Martinsen Marjo OAO 2/9

Huotari Anna-Kaisa 5/9

Kultanen Minna YSI 1/9

Juurijoki Mika 9/9

Maijala Minna YSI 1/0

Juutila Sari 8/9

Heikkinen Susanna LTOL

Karjalainen Vesa 8/9

Jokinen Jari YSI

Ketola Kirsti 8/9

Peltonen Jari YSI 1/9

Kokkonen Pasi 7/9

Nyrönen Susanna YSI

Leinonen Pasi -

Tamminen Mika OAO

Tamminen Mika 5/9
Mäkelä Anja 9/9

Uotila Sanna YSI

Oksa Erja 9/)

Mässi-Saarinen Elina YSI

Pajunen-Putti Merja 8/8

Vehmas Merja YSI 1/9

Parikka-Nihti Mari 7/9

Ilvonen Sonja LTOL

Pieskä Nina-Marika 6/9

Rantamäki Anneli YSI 1/9

Siekkinen Piritta 7/9

Mustajärvi Arto YSI

Touronen Tiina 8/9

Lääveri Toni OAO

Vainio Merja 4/9

Koppanen Anni OAO

asiantuntijat:
Katri Juvonen, Hämeenlinna alueasiamies 8/9
Anneli Rantamäki, OAJ valtuutettu 2/9
Nina Sillanpää, OAJ valtuutettu 3/9

TOIMIHENKILÖT
varapuheenjohtajat 1.vpj Nina-Marika Pieskä ja 2.vpj Pasi Kokkonen
sihteeri, yhdistyksen sihteeri Mari Parikka-Nihti
koulutussihteeri Erja Oksa
taloudenhoitaja/jäsensihteeri Merja Vainio
tekninen sihteeri Tiina Touronen
tiedottaja Nina-Marika Pieskä

YHDYSHENKILÖT
YT/ TS-yhdyshenkilö

Katri Juvonen

OAO-yhdyshenkilö

Kirsi Kurkela

LTO-yhdyshenkilö

Mari Parikka-Nihti

YSI-yhdyshenkilö

Nina-Marika Pieskä

Kehittämiskeskus Opinkirjon yhteyshenkilö Piritta Siekkinen
Kaksi kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöä Pasi Kokkonen ja Merja Pajunen-Putti
Koululiikuntaliiton opettajaurheiluohjaaja Vesa Karjalainen
Alueasiamies Katri Juvonen

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT – SULUISSA PUHEENJOHTAJAT
Työvaliokunta (Kirsi Kurkela)
Tehtävä: Yhdistyksen oman toiminnan organisointi ja innovointi, yhteistyö muiden alueiden
kanssa, alueellinen tiedottaminen ja vaikuttaminen.

Työvaliokuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri, koulutussihteeri, tiedottaja
ja alueasiamies sekä tarvittaessa taloudenhoitaja ja tekninen sihteeri tarvittaessa. Työvaliokunta
voi tarvittaessa kutsua myös muita henkilöitä.
 Nina-Marika Pieskä

 Mari Parikka-Nihti

 Pasi Kokkonen

 Katri Juvonen

Edunvalvontatyöryhmä (Kirsti Ketola)
Tehtävä: Sopimustoiminta ja luottamusmiestoiminta
 Anja Mäkelä

 Sari Juutila

 Vesa Karjalainen

 Katri Juvonen

 Merja Vainio
Alueasiamies toimii aktiivisesti edunvalvontatyöryhmän kanssa.

Järjestö- ja viestintätyöryhmä (Nina-Marika Pieskä)
Tehtävä: yhdistysten tukeminen edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminnassa
 Merja Pajunen-Putti

 Jukka-Pekka Hämäläinen

 Piritta Siekkinen

 Pasi Kokkonen

 Mika Juurijoki

 Tiina Touronen

Koulutusryhmä (Erja Oksa)
Tehtävä: Vastaa alueellisista koulutuksista omalla ja yhteistyöalueiden kanssa; organisointi ja innovointi, kutsut
 Mari Parikka-Nihti

 kutsuttuna Anneli Rantamäki

 aam Katri Juvonen

Työtaisteluryhmä on nimetty tarvittaessa.
Opettajaurheiluryhmän vastaavana Vesa Karjalainen
EDUSTUKSET
OAJ-valtuutetut 2014 -2018:
Nina-Marika Pieskä, Riihimäki, YSI

Nina Sillanpää, Riihimäki, LTOL

Anneli Rantamäki, Riihimäki, YSI

Kirsi Kurkela, Hämeenlinna, OAO

Erja Oksa, Hämeenlinna, YSI
OAJ:n toimikunnat ja työryhmät:
OAJ:n hallitus: Erja Oksa, YSI ja Tarja Ojanen LTOL
Koulutuspoliittinen toimikunta: Mari Parikka-Nihti, LTOL
Talousvaliokunta Erja Oksa YSI
Tiedotustoimikunta Tarja Ojanen LTOL
Opettajien työttömyyskassa: Merja Lehtonen
Koulun Kerhokeskus: Pasi Kokkonen
Kehittämiskeskus Opinkirjo: Piritta Siekkinen
Työsuojelu yhteyshenkilö: Katri Juvonen
Opettajaksi opiskelevien yhteyshenkilöt: Erja Oksa
Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt: Pasi Kokkonen ja Merja Pajunen-Putti
Koululiikuntaliiton oppilas- ja opettajaurheiluohjaaja: Vesa Karjalainen
Lastentarhanopettajaliitto
Hallituksen jäsen: Mari Parikka-Nihti
yhteyshenkilö: Mari Parikka-Nihti
OAJ:n koulutuspoliittinen työryhmä: Mari Parikka-Nihti
Ammatilliset opettajat
Pintakäsittelyalan tutkintotoimikunta (OPH) Jukka-Pekka Hämäläinen
Talotekniikka- ja rakennusalan koulutustoimikunta (OKM) Jukka-Pekka Hämäläinen

OAJ KANTA-HÄME 2017 TOIMINTAKALENTERI JA TOTEUTUNEET TAPAHTUMAT
OSALLISTUJAMÄÄRIEN KANSSA
AIKA JA PAIKKA
30.1.2017
Uppsala-talo, Hämeenlinna
7.2.2017
Kaurialan koulun auditorio,
Hämeenlinna
14.2.2017
Scandic Riihimäki
15.3.2017
Hamk, Hämeenlinna
16.3.2017
Ravintola Hällä,
Hämeenlinna
23.3.2017
3.4.2017
4.4.2017
Ravintola Hällä,
Hämeenlinna

3.5.2017
3.5.2017
Ravintola Vispilä, Forssa
4.5.2017
Vanajanlinna, Hämeenlinna
26.9.2017 Ammattiopisto
Tavastia, Hämeenlinna
2.10.2017 Wisahovi,
Hämeenlinna
12.10.17
Wisahovi,
Hämeenlinna
24.10.2017
Ravintola Popino,
Hämeenlinna
6.11.2017 Ravintola Popino,
Hämeenlinna

AIHE
Päiväkodinjohtajien työaikailta (Timo Mäki)
Digitaalisuus, sosiaalinen
media ja opetuksen kehittäminen käytännössä, (Harto
Pönkä)
Varhaiskasvatuksen jäsenilta
(Ritva Semi, Timo Mäki)
Ammattikorkeakoulun
työaikailta (Päivi
Koppanen)
Pääluottamusmiesten
tapaaminen (Katri
Juvonen)
Digiviestintä OAJ-aktiivin
apuna (Heikki Pölönen)
Eläkeilta (Kai Kullaa)
Työsuojeluvaltuutettujen
tapaaminen (Katri Juvonen)
Päiväkodinjohtajien
iltapäiväseminaari (Timo
Mäki, Auli Setälä
Järjestörakenneilta (Kirsi
Kurkela, Katri Juvonen)
Sparrausilta (Suvi Pulkkinen)
Opettajan oikeudet ja
velvollisuudet (Kristiina
Tuhkiainen)
Aktiivitoimijoiden ilta
(Laura Nurminen, Riina
Länsikallio)
Rehtorien
iltapäiväseminaari (Niku
Tuomisto)
Työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen (Katri Juvonen)
Pääluottamusmiesten
tapaaminen (Katri
Juvonen)

OSALLISTUJAMÄÄRÄ
15

42
32

22

6
peruttu
19

6

peruttu
10
13

49

40

17

7

8

yht. 254 + varh.kasv. jäsenilta
Muut tilaisuudet 2017
- kuutamovaellus 16
- mop 149
- vuosikokous 58
Tapahtumissa yhteensä 223 jäsentä.

OAJN KANTA-HÄMEEN ALUEYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Johdanto
OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n toimintasuunnitelmaan ja strategiaan. Toimintasuunnitelma luo pohjan alueyhdistyksen toiminnalle.

Perustehtävä
OAJ on vahva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja. OAJ Kanta-Häme
toteuttaa toimintaa Kanta-Hämeen maakunnassa ja tekee yhteistyötä lähimaakuntien alueyhdistysten kanssa.
Tulevaisuuskuva
OAJ Kanta-Häme on osaamisen ja sivistyksen merkittävä vaikuttaja maakunnassa varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen.
Arvot
Yhteisöllisyys: Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen.
Oikeudenmukaisuus: Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Edelläkävijyys: Rakennamme tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.
OAJ Kanta-Hämeen toimintasuunnitelma on rakennettu siten, että kullekin strategiselle painopistealueelle on määritelty tavoitteita, jotka ovat tärkeitä vuonna 2019.
Toimintasuunnitelman tavoitteet kulkevat läpi OAJ:n järjestörakenteen niin, että paikallis- ja alayhdistysten hallitusten jäsenet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tekevät työtä jäsentensä
kanssa suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. OAJ Kanta-Häme kouluttaa ja tapaa maakunnan
aktiivitoimijoita säännöllisesti. Paikallisen tason yhdistysaktiivit, yhteysopettajat, luottamusmiehet
ja työsuojeluvaltuutetut palvelevat yhdistyksen jäseniä.
Alueasiamiehen tuki ja asiantuntemus ovat pääsääntöisesti aktiivitoimijoiden käytettävissä.
Strategiset painopistealueet
1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy
kaikessa
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
 Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset
 Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
 Työ ja tulokset näkyviksi.
2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen
kehittäjänä
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
 Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana.
 Arvostaminen ja luottamus
 Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.

3. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
 Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa.
 Osallistavat toimintatavat.
 Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut.
OAJ Kanta-Hämeen tavoitteet toimintakaudelle 2019




Tuemme paikallisyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan ja jäsenhankintaan
Olemme arjessa kiinni ja ennakoimme yhteiskunnallisia muutoksia
Huomioimme eduskuntavaalit

OAJ Kanta-Häme on mukana kasvatuksen, koulutuksen ja opetusalan muutoksissa.
Seuraamme 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain mukanaan tuomia muutoksia alueellamme ja sen vaikutusta varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Kannustamme paikallisyhdistyksiä vaikuttamaan paikallisesti varhaiskasvatuksen opettaja- nimikkeen käyttöönottoon. Alueyhdistys seuraa yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta alueellaan ja vaikuttaa siihen, että yhä useampi
yksityisen varhaiskasvatuksen opettaja sekä järjestäjä ovat OAJ:n jäseniä.
Seuraamme edelleen nykyisen opetussuunnitelman toteutusta ja oppilas- ja opiskelija- arviointia
perusopetuksessa ja lukioissa sekä sen vaikutuksia opettajan työn sisältöön ja kuormittumiseen.
Digitalisaation käyttöä opetuksessa ja ylioppilaskirjoituksissa ja niihin liittyvää opettajien täydennyskoulutusta seurataan. Seurataan ammatillisen koulutuksen reformin ja vuosityöajan vaikutuksia
opettajan työhön sekä opiskelijoiden arkeen. Huolehditaan ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön työtilanteesta ja työhyvinvoinnista. Huolehditaan, ettei opettajan työtehtäviä siirry muille
henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä opettajille.
Paikallisyhdistysten ja niiden alayhdistysten hallitusten jäsenet välittävät asioista tietoa alueyhdistyksen hallitukselle edustajiensa välityksellä. Alueyhdistys kerää alueelta tietoa edunvalvonnan ja
työelämäasioiden seuraamiseksi ja edistämiseksi.
Seuraamme maakunta ja SOTE-uudistusten etenemistä ja niiden vaikutusta koulutuksen järjestäjäverkostoihin sekä kuntarakenteisiin. Vaikuttamistoiminnan pääpaino on tulevaisuuden ennakoinnissa.
Paikallisyhdistysten ja OAJ Kanta-Hämeen välistä yhteistyötä pyritään edelleen vahvistamaan.
Alueyhdistyksen hallituksen jäsen edustaa paikallisyhdistystä / yhdistyksiä. Toiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä hallituksen jäsenen ja paikallisyhdistyksen välillä. Paikallisyhdistysten hallitusten
esityslistalla tulee olla alueyhdistyspuheenvuoro/ -asiat ja tiedot paikallisyhdistyksestä tulee tuoda
myös alueyhdistyksen hallitukselle tiedoksi.
Alueasiamies ja puheenjohtaja jatkavat paikallisyhdistysten tapaamisia. Tavoitteena on löytää monipuolinen yhteistyötapa. Pääluottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden tapaamisia jatketaan
osaamisen vahvistamiseksi ja työantajakohtaisten tietojen jakamiseksi.
Alueyhdistys vaikuttaa vahvasti OAJ:n linjausten mukaisesti kasvatus- ja opetushenkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
OAJ Kanta-Hämeen hallitus pitää suhteita yllä opetus- ja kulttuuriministeriin, maakunnan kansanedustajiin sekä maakunnallisiin toimijoihin.

Alueyhdistyksen viestintää kehitetään edelleen aktiiviseen ja ajankohtaiseen suuntaan käyttämällä
sosiaalista mediaa. Tavoitteena on mahdollisimman kattava ja avoin tiedonkulku alueyhdistyksestä paikallisyhdistyksiin ja niiden alayhdistyksiin sekä niiden kautta yksittäisiin henkilöjäseniin
asti. Verkkosivujen roolia tiedonvälityksessä korostetaan. Alueyhdistykselle laaditaan viestintäsuunnitelma.
Alueyhdistys tekee tarpeen mukaan aloitteita, kannanottoja, mielipidekirjoituksia ja julkilausumia
sekä valmistelee OAJ:n valtuustoon alueyhdistyspuheenvuoroja.
Maakunnan mediat kutsutaan tarvittaessa kuulemaan opetus- ja kasvatusalan terveisiä.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä.
Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti kaikkia maakunnan opettajaryhmiä. Kaikille OAJ:n jäsenille järjestettäviä koulutuksia ovat eläkeilta sekä opettajan oikeudet ja velvollisuudet. Uusien sihteerien ja puheenjohtajien peruskoulutus järjestetään uusille tehtävässä aloittaville toimijoille yhdessä OAJ Pirkanmaan ja OAJ Päijät-Hämeen kanssa.
Perinteisellä Kuutamovaelluksella keskustelemme edunvalvonnasta ja järjestötyöstä luonnon keskellä liikkuen.
Järjestämme varhaiskasvatuksen johtajille ja rehtoreille esimiesten koulutusiltapäivän. Jatkamme
Kanta-Hämeen rehtoriyhdistyksen kanssa alkanutta yhteistyötä.
Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään vuorovuosina OAJ Päijät-Hämeen
kanssa.
Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät, joiden sisältö painottuu työsuojeluasioihin, järjestetään vuorovuosin OAJ Pirkanmaan ja OAJ Päijät-Hämeen kanssa.
Jäsenpalveluna koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme tarjoamme ja mainostamme OAJ:n tarjoamia palveluita.
Hallituksen ja työryhmien toimintaa kehitetään edelleen. Työvaliokunta valmistelee asioita. Työryhmien tehtäviä tarkennetaan ja kehitetään.
Taloushallinto hoidetaan tilitoimiston kautta. Puheenjohtaja raportoi taloudesta alueyhdistyksen
hallitukselle vähintään neljännesvuosittain.
Kansainvälinen verkostoituminen kuuluu lähinnä keskusjärjestölle. OAJ Kanta-Hämeen hallitus
järjestää joka toinen vuosi suunnitteluseminaarinsa ulkomailla ja sen yhteyteen liitetään kansainvälisiä kasvatus- ja opetusalan tapaamisia.
_____________________________________________________________________________
Valokuvia vuodelta 2017

Kansanedustaja tapaaminen 5.10.2017

Ammattikorkeakoulun työaikailta 15.3.2017

Kunnanvaltuutettujen ilta 30.8.2017

Opettajan oikeudet ja velvollisuudet 26.9.2017

Ministeri Grahn-Laasosen tapaaminen 28.9.2017

Rehtori-iltapäivä 11.10.2017

Päiväkodin johtajien työaikailta 30.1.2017

Varhaiskasvatusilta 14.2.2017

