OAJ:N KEMIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2020
Johdanto
Paikallisyhdistys toteuttaa sääntöjensä mukaisia tavoitteita toiminnassaan. Yhdistys
noudattaa opetusalan ja ammattijärjestön päätöksiä ja ohjeita sekä soveltaa niitä
paikallisesti jäsentensä etua silmällä pitäen.

PAIKALLISYHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Paikallisyhdistyksen tehtävänä on toimia jäsenistön edunvalvojana sekä puuttua työssä
esille tuleviin epäkohtiin. Paikallinen edunvalvonta on paikallisyhdistyksen ja sen
luottamushenkilöiden tärkeimpiä tehtäviä. Lainsäädäntö ja sopimuskäytäntö ovat
muutoinkin siirtäneet päätösvaltaa yhä enemmän paikallistasolle. Toiminnan tukena on
OAJ:n Lapin alueyhdistys ry (OAJ Lappi).

Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia, luoda hyvää
yhteishenkeä sekä yhteenkuuluvuutta opetus- ja kasvatusalalla toimivien keskuuteen
sekä edistää opetusalalla toimivien työhyvinvointia ja –turvallisuutta.
Paikallisyhdistys pitää yhteyttä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjään ja
kunnallisiin
päättäjiin
sekä
pyrkii
vaikuttamaan
taloussuunnitteluun
jo
valmisteluvaiheessa.

TULEVAISUUSKUVA

Paikallisyhdistys on alueellaan osaamisen ja sivistyksen vaikuttaja ja toimii opetus- ja
kasvatusalalla jäsenistönsä tukena. Lisäksi se jakaa opetus- ja luottamustehtävissä
oleville henkilöille jäsentietoutta ja tiedottaa koulutuksista niin, että he tulevaisuudessakin
pystyvät vastaamaan muuttuvan työnkuvan haasteisiin.
ARVOT

Yhteisöllisyys
Paikallisyhdistys osallistuu avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen.
Se
pyrkii
vahvistamaan
yhteisöllisyyttä
järjestämällä
erilaisia
yhteisiä
ajankohtaistapahtumia paikkakunnalla.
Oikeudenmukaisuus
Paikallisyhdistys kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Edelläkävijyys
Paikallisyhdistys rakentaa tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.

Strategiset painopistealueet
A) Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun
ajaminen ja valvonta
Yhdistys seuraa OVTES:n ja KVTES:n paikallista toteutumista. Yhdistys seuraa, että
paikkakunnalla noudatetaan ammattikuntaa koskevia lakeja, asetuksia ja voimassa
olevia virkaehtosopimuksia.
Yhdistys neuvottelee työnantajan kanssa paikallisista sopimuksista ja sopimusten
soveltamisohjeista. Luottamushenkilöt puuttuvat paikallisiin epäkohtiin ja neuvottelevat
niiden ratkaisemisista.
Yhdistys vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon siten, että opetus- ja kasvatusalalla on
käytössään riittävät resurssit työn laadukkaaseen hoitamiseen.
Yhdistys vaikuttaa siihen, että koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjä antaa riittävät
resurssit ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetus- ja oppimismahdollisuudet
erilaisissa oppimisympäristöissä. Yhdistys edellyttää, että jäsenten pääsy jatko- ja
täydennyskoulutukseen mahdollistetaan ja koulutuksen ajaksi palkataan sijainen.
Yhdistys tukee ja kannustaa luottamustehtävissä olevien henkilöiden kouluttautumista,
jotta paikallissopimusten laatiminen ja sopimusten noudattamisen seuranta ovat
jäsenistön edun mukaista. Kouluttautuminen on tärkeää, sillä luottamushenkilöt
kohtaavat työssään yhä enemmän paikallisesta sopimisesta johtuvia haasteita. Yhdistys
tekee opetusalan moninaista ja haastavaa työtä näkyväksi ja vaikuttaa näin yleiseen
ilmapiiriin ja kuntapäättäjiin. Hallitus kehittää yhteistyötä työnantajien ja muiden
sidosryhmien kanssa.
Työsuojeluorganisaation avulla yhdistys turvaa opettajille hyvät toimintamahdollisuudet
ja työolot. Lisäksi kiinnitetään huomiota terveellisen työympäristön kehittämiseen sekä
psyykkiseen ja ennakoivaan työsuojeluun.
Yhdistys järjestää tarvittaessa jäsentapahtumia. Se jatkaa yhteistyötä valtakunnallisten
yhdistysten sekä alueyhdistyksen (OAJ Lappi) kanssa ja osallistuu yhteisiin
koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin.

B) Yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä yhteisen osaamisen
ja sivistyksen kehittäminen
Paikallisyhdistys vaikuttaa omalta osaltaan koulutuspolitiikkaan ja hyödyntää OAJ:n
tuottamaa materiaalia. Se luo hyvät yhteistyösuhteet päättäjiin ja mediaan. Yhdistys tuo
esiin tietoa paikallisista kehittämistarpeista ja erityispiirteistä.
Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutetun ja muiden paikallisten toimijoiden
toimintaedellytyksiä parannetaan ja paikallisen sopimisen osaamista vahvistetaan.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin koulutuksiin.
Verkostoidutaan
saavuttamiseksi.

päättäjien

ja

asiantuntijoiden

kanssa

yhteisten

päämäärien

Aktiivijäsenet sekä yhteysopettajat toimivat OAJ:n viestinviejinä kaikissa opetus- ja
kasvatusalan yksiköissä. Lisäksi tiedotamme yleisesti tärkeistä ja ajankohtaisista asioista
paikallislehdessä sekä muissa medioissa.
Tärkeistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan paikallislehdessä ja muissa medioissa,
itse jäseniä unohtamatta.

C) Jäsenyyden palkitsevana kokeminen ja järjestötoiminnan
tehostaminen
Paikallisyhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa annetaan perustietoa työehtosopimuksista
ja OAJ:n toiminnasta jäsenten etujen puolustajana.
Luottamusmiehien kouluttautumista tuetaan ja yhteysopettajien roolia tehostetaan.
Yhdistyksen talous pidetään tasapainossa ja vahvana.
Yhdistys järjestää jäsenten toivomaa virkistystoimintaa määrärahojen rajoissa.
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