OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2020
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 KantaHäme 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 2020.
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. 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 2020
•
•
•
•
•

Tuemme paikallisyhdistyksiä aktiiviseen toimintaan ja jäsenhankintaan
Olemme arjessa kiinni ja ennakoimme yhteiskunnallisia muutoksia
Jäsenten työhyvinvoinnin parantaminen
Esimiesten edunvalvonnan tehostaminen
Alueyhdistyksen strategiatyö

OAJ Kanta-Häme on mukana kasvatuksen, koulutuksen ja opetusalan muutoksissa.
Seuraamme Varhaiskasvatuslain mukanaan tuomia muutoksia alueellamme ja sen
vaikutusta varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Alueyhdistys seuraa yksityisen
varhaiskasvatuksen osuutta alueellaan ja vaikuttaa siihen, että yhä useampi yksityisen
varhaiskasvatuksen opettaja sekä järjestäjä ovat OAJ:n jäseniä. Tuomme esille uutta
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoa, VOL, (entinen Lastentarhanopettajaliitto LTOL)
mm. jäsentilaisuuksissa.
Seuraamme opetussuunnitelman toteutusta sekä oppilas- ja opiskelija- arviointia
perusopetuksessa kuntatasolla, ja niiden vaikutuksia opettajan työn sisältöön ja
kuormittumiseen. Seuraamme lukion uuden opetussuunnitelman toteutusta ja sen tuomia
uudistuksia opettajan työhön koulutuksenjärjestäjittäin. Digitalisaation käyttöä opetuksessa
ja ylioppilaskirjoituksissa ja niihin liittyvää opettajien täydennyskoulutusta seurataan.
Seuraamme ammatillisen koulutuksen reformin ja vuosityöajan vaikutuksia opettajan
työhön sekä opiskelijoiden arkeen. Kiinnitämme huomiota ammattikorkeakoulun
opetushenkilöstön työtehtäviin ja työhyvinvointiin. Vaikutamme siihen, ettei opettajan
työtehtäviä siirry muille henkilöstöryhmille eikä muiden henkilöstöryhmien tehtäviä
opettajille. Pyrimme nostamaan esille opettajien perustehtävän eli kasvatus- ja
opetustehtävän.
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 pidetään vahvasti yllä..
Alueyhdistyksen hallituksen jäsen edustaa paikallisyhdistystä / yhdistyksiä. Toiminta
edellyttää tiivistä yhteistyötä hallituksen jäsenen ja paikallisyhdistyksen välillä..
Lähetämme alueyhdistystiedotteita yhdistyksille. Pöytäkirjoista jaetaan erilliset muistiot
puheenjohtajille sähköiselle alustalle.
Alueasiamies ja puheenjohtaja tapaavat paikallisyhdistysten aktiiveja.
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 jatketaan edelleen sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on
mahdollisimman kattava ja avoin tiedonkulku alueyhdistyksestä paikallisyhdistyksiin ja
niiden alayhdistyksiin sekä niiden kautta yksittäisiin henkilöjäseniin asti. Verkkosivujen
roolia tiedonvälityksessä korostetaan.
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 ja esimiehen oikeudet ja
velvollisuudet. Uusien sihteerien ja puheenjohtajien peruskoulutus järjestetään uusille
tehtävässä aloittaville toimijoille yhdessä OAJ Pirkanmaan ja OAJ Päijät-Hämeen kanssa.
Järjestämme koulutusta esimiehille varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.
Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään vuorovuosina OAJ PäijätHämeen 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.
Teemme lisäksi yhteistyötä OAJ Päijät-Hämeen kanssa kirjoittamalla yhteisiä
mielipidekirjoituksia, tapaamalla hämäläisiä kansanedustajia ja järjestämällä yhteisiä
tapaamisia aluehallintoviranomaisten kanssa.
Hallituksen ja työryhmien toimintaa pyritään kehittämään. Työvaliokunta toimii
valmistelevana elimenä.
Taloushallinto hoidetaan tilitoimiston kautta. Puheenjohtaja raportoi taloudesta
alueyhdistyksen hallitukselle neljännesvuosittain.
Kansainvälinen verkostoituminen kuuluu keskusjärjestölle. OAJ Kanta-Hämeen hallitus
pitää joka toinen vuosi suunnitteluseminaarinsa ulkomailla. Sen yhteyteen liitetään
kansainvälisiä kasvatus- ja opetusalan tapaamisia.

