OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2018
Johdanto
Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry:n
(myöhemmin OAJ Kanta-Häme) toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu
OAJ:n 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 kaksivuotiskauden 2017-18 painopisteitä vuorovaikutteisessa
prosessissa ennakkopohdinnalla ja keskusteluryhmissä seminaareissaan 2016 ja 2017.
Toimintasuunnitelma ohjaa ja suuntaa alueyhdistyksen toimintaa maakunnassa.
Toimintasuunnitelman tavoitteet kulkevat läpi OAJ:n järjestörakenteen niin, että paikallisja 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
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-Häme on mukana kasvatuksen, koulutuksen ja opetusalan muutoksissa, kuten
uusi opettajuus.
OAJ Kanta-Häme vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatuslain toinen vaihe lähtenee
kommenttikierrokselle ja sen jälkeen jalkautuu toiminnaksi. Seuraamme
esiopetussuunnitelman 2016 ja varhaiskasvatussuunnitelman 2017 mukanaan tuomia
muutoksia alueellamme ja sen vaikutusta lastentarhanopettajien lapsiryhmän ulkopuolisen
ajan lisäämiseen. Varhaiskasvatuksen osalta haasteena on ollut ryhmäkokojen
kasvattaminen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen, alueyhdistys seuraa
kuntien tilanteita ja tarvittaessa reagoi muutoksiin. Vaikutamme osaltamme
opettajankoulutuksen saaneiden opettajien lisäämiseen alueellamme varhaiskasvatuksen
tiekartan mukaisesti. Alueyhdistys seuraa yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta
alueellaan ja vaikuttaa siihen, että yhä useampi yksityinen varhaiskasvatuksen järjestäjä
on OAJ:n jäsen.
Seuraamme OPS2016 käyttöönottoa perusopetuksessa ja lukioissa sekä sen vaikutuksia
opettajan työn sisältöön ja kuormittumiseen. Digitalisoitumisen etenemistä ja siihen
liittyvää opettajien täydennyskoulutusta seurataan. Seurataan ammatillisen koulutuksen
reformin, vuosityöaikakokeilujen ja tutkintouudistuksen etenemistä. Järjestetään
tarvittaessa tilaisuuksia nopeallakin aikataululla. Ala- ja paikallisyhdistysten hallitusten
jäsenet välittävät asioista tietoa alueyhdistyksen hallitukselle edustajiensa välityksellä sekä
erikseen tarvittaessa hallituksen puheenjohtajalle ja alueasiamiehelle.
Alueyhdistys seuraan ammatillisen vuosityöaikakokeilun etenemistä ja ammatillisen
reformin alkuun lähtöä.

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 tarkennetaan ja
vahvistetaan. Hallituksen jäsen edustaa paikallisyhdistystä / yhdistyksiä. Heitä
kannustetaan aktiiviseen keskinäiseen yhteistyöhön. Paikallisyhdistysten hallitusten
esityslistalla tulee olla alueyhdistyspuheenvuoro/asiat ja tiedot paikallisyhdistyksestä tulee
tuoda myös alueyhdistyksen hallitukselle tiedoksi.
Alueasiamies ja puheenjohtaja jatkavat paikallisyhdistysten tapaamisia ja heitä saa kutsua
kokouksiin. Tavoitteena on löytää monipuolinen yhteistyötapa. Pääluottamusmiesten ja
työsuojelutoimijoiden tapaamisia jatketaan keväin syksyin.
OAJ Kanta-Hämeen hallitus pitää suhteita yllä opetus- ja kulttuuriministeriin, maakunnan
kansanedustajiin sekä maakunnallisiin toimijoihin.
Alueyhdistyksen viestintää kehitetään aktiiviseen ja ajankohtaiseen suuntaan käyttäen
hyväksi myös sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on
mahdollisimman kattava ja avoin tiedonkulku alueyhdistyksestä jäsenyhdistyksiin sekä
niiden kautta yksittäisiin henkilöjäseniin asti. Alueyhdistys korostaa viestinnässään
kouluttavaa rooliaan jäsenyhdistysten suuntaan. Kotisivujen roolia tiedonvälittäjänä
kasvatetaan kehittämällä sivuja entisestään sekä päivittämällä sivuja aktiivisesti.

Alueyhdistys tekee tarpeen mukaan kannanottoja, mielipidekirjoituksia ja julkilausumia
sekä valmistelee OAJ:n valtuustoon alueyhdistyspuheenvuoroja.
Maakunnan mediat kutsutaan kuulemaan opetusalan terveisiä syksyllä 2018.
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen
kehittäjänä.
Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti kaikkia maakunnan opettajaryhmiä.
Alueyhdistyksen hallituksen jäsenten toimenkuviin on kirjattu, että he voivat toimia
kouluttajina oman substanssin ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Kaikille OAJ:n jäsenille
järjestettäviä koulutuksia ovat eläkeilta, digi/someilta, sekä opettajan ja esimiehen oikeudet
ja velvollisuudet. Uusien sihteerien ja puheenjohtajien peruskoulutus järjestetään yhdessä
OAJ Pirkanmaan ja OAJ Päijät-Hämeen kanssa.
Perinteisellä Kuutamovaelluksella keskustelemme edunvalvonnasta ja järjestötyöstä
luonnon keskellä liikkuen.
Järjestämme varhaiskasvatusjohtajille esimiesten koulutusiltapäivän ja jatkamme
Kanta-Hämeen rehtoriyhdistyksen kanssa alkanutta yhteistyötä.
Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään vuorovuosina OAJ
Päijät-Hämeen kanssa.

Paikallisyhdistyksien tehtävänä on saada mukaan toimintaansa NOPE-koulutetut jäsenet.
Heistä saa tiedot OAJ:n toimistolta.
Toiminnan organisointi on keskusteltava hallituksen perehdytyskoulutuksesa ja
ensimmäisessä kokouksessa. Jatketaanko teemaryhmillä: Järjestö- ja viestintä JärVi,
edunvalvontatyöryhmä Edu, koulutustyöryhmä Kory ja työvaliokunta Tvk vai mikä olisi
parempi tapa toimia. Projektiluonteisiatyöryhmiä voi aina perustaa, kun on tarve.
Jäsenpalveluna koulutuksissamme ja tilaisuuksissamme tarjoamme ja mainostamme
OAJ:n tarjoamia palveluita. Alueasiamiehen tuki ja asiantuntemus ovat pääsääntöisesti
aktiivitoimijoiden käytettävissä.
Hallituksen ja työryhmien toimintaa kehitetään ja kokouskäytäntöjä tarkennetaan.
Työvaliokunnan valmistelevaa roolia vahvistetaan. Työryhmien tehtäviä tarkennetaan ja
kehitetään.
Hallitus seuraa budjetin toteutumista sekä rahankäyttöä kauden aikana. Taloudenhoitaja/
kirjanpitäjä/puheenjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti rahaliikenteestä.
Taloushallinnon järjestäminen on päätettävä vuoden 2018 aikana. Nykyinen sopimus on
voimassa vuoden 2018.

Valmistaudumme kevään 2018 OAJ:n vaaleihin.
Kansainvälinen verkostoituminen kuuluu lähinnä keskusjärjestölle. OAJ Kanta-Hämeen
hallitus järjestää joka toinen vuosi suunnitteluseminaarinsa ulkomailla ja sen yhteyteen
liitetään kansainvälisiä kasvatus- ja opetusalan tapaamisia.

