TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen (2017-2020) strategiaan, jossa
määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot. Se ohjaa myös
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen toimintaa.
Perustehtävä
Alueyhdistyksen tarkoituksena on alueen eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen
aseman, kasvatus- ja opetustyön arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan
edistäminen. Alueyhdistys vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien
toteuttamiseen maakuntatasolla.
OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys on kaksikielinen ja muodostuu 30 jäsenyhdistystahosta. Lähtökohta on, että jokainen voi käyttää asiassaan omaa äidinkieltään.
Hallitus päättää, mitkä asiakirjat käännetään ruotsiksi. Ruotsin kieli huomioidaan
koulutuksissa mahdollisuuksien mukaan.
Opetus- ja kasvatusalalla työskentelevien järjestäytymisastetta OAJ:ssä nostetaan.
Kiinnitetään huomiota erityisesti vastavalmistuneiden järjestäytymiseen.
Tulevaisuuskuva
OAJ Pohjanmaa pyrkii olemaan osaamisen ja sivistyksen merkittävä vaikuttaja
toimialueellaan.
Arvot
Yhteisöllisyys
Alueyhdistys osallistuu avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen.
Oikeudenmukaisuus
Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Edelläkävijyys
Tulevaisuutta rakennetaan ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.

Strategiset painopistealueet
Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja
valvonta näkyvät kaikessa
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
o Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja uudet ennakoivat avaukset
o Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
o Työ ja tulokset näkyviksi.

Alueyhdistys työskentelee aktiivisesti tunnistaakseen ajoissa kasvatuksen ja
koulutuksen järjestäjien säästötoimenpiteet ja uudistukset, jos ne ovat
kohdistumassa kasvatus- ja opetusalalle. Ammatillisen reformin toteutuminen ja
siihen liittyvä edunvalvonta on yksi toimintavuoden painopistealueista.
Tuetaan ja neuvotaan lomautusten sekä säästövapaiden kohteeksi joutuneita
opettajaryhmiä säästöpäätösten laillisuuden valvonnassa.
Alueyhdistys seuraa kuntaliitosneuvotteluja ja antaa tukea paikallisyhdistyksille
opettajien virka- ja työehtosopimuksen toteutumisesta kouluttaen paikallisia aktiiveja
sekä seuraa järjestelyeristä käytäviä paikallisneuvotteluja.
Seurataan valtakunnallisten asioiden vaikuttavuutta alue- ja paikallistasolla ja
puututaan ongelmatilanteisiin. Järjestetään alueellisia jäsentilaisuuksia
neuvottelutilanteesta.
Alueyhdistys varmistaa erilaisilla viestinnän keinoilla, että jokainen alueyhdistyksen
jäsen halutessaan saa ja löytää tietoa toiminnasta, koulutuksista, ajankohtaista
alueen jäseniä koskevista edunvalvonnallista uutisista ja kannanotoista. Viestinnän
toteuttamista ohjaa viestintäsuunnitelma, joka on OAJ Pohjanmaan hallituksen
hyväksymä. Alueyhdistyksen viestinnässä käytetään alueyhdistyksen omaa logoa.
Tarkimmin ja laajimmin alueyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan alueyhdistyksen
internetsivuilla (www.oajpohjanmaa.fi), josta löytyy kaikki oleelliset yhdistystiedot ja
koulutuskalenteri. Internetsivuilla julkaistaan kuukausittain puheenjohtajien kantaa
ottavat blogikirjoitukset. Internetsivuilta löytyvät kokoustiedotteet kaikista hallituksen
kokouksista. Kokoustiedotteet, samoin kuin kokousten esityslistat, lähetetään lisäksi
jäsenyhdistyksille tiedoksi sähköpostitse.
Internetsivuilta on pääsy Pohjanmaan opettaja – Österbottens lärare -jäsenlehden
verkkoversioon. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja se julkaistaan aina myös
paperiversiona, joka toimitetaan jäsenille Opettaja-lehden mukana. Vuonna 2018
julkaistaan myös vaalilehti.
Internetsivujen lisäksi alueyhdistys ylläpitää OAJ Pohjanmaa -Facebook-sivuja,
joissa alueyhdistys ensisijaisesti viestii alueen kokouksista, koulutuksista ja
alueeseen vaikuttavista asioista. Vuorovaikutteiseen viestintään pyritään Facebooksivuilla siten, että jäsenet voivat kommentoida uutisia tai esimerkiksi myös
puheenjohtajien blogitekstejä, joista ilmoitetaan Facebook-sivuilla.
Vuorovaikutteisuutta vahvistetaan myös keräämällä kyselyillä tietoa jäseniltä eri
kanavien kautta.
Jäsenille pyritään viestimään joukkoviestimien kautta tiedottamalla asioista ja
järjestämällä lehdistötilaisuuksia. Lehdistötilaisuuksia järjestetään muun muassa
silloin, kun Pohjanmaalla vierailee OAJ:n asiantuntijoita, jotta lehdistötilaisuudet
kiinnostaisivat mahdollisimman useita medioita.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja
sivistyksen kehittäjänä
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
o
Monimuotoinen asiantuntemus voimavarana
o
Arvostaminen ja luottamus
o
Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.
Pidetään yhteyttä valtakunnan tason ja alueellisiin päättäjiin. Kansanedustajia
tavataan säännöllisten Koulutuskaffit-tilaisuuksien yhteydessä. Yhteistyö ja
tapaamiset luottamusmiesten, työnantajien, maakuntaliittojen (Pohjanmaa, EteläPohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, SÖFUK), elinkeino- ja aluehallintoviraston kanssa
ovat alueyhdistyksen työsarkaa. Yhtenä vaikuttamistoiminnan painopisteenä on
vuonna 2019 pidettävät eduskuntavaalit.
Alueyhdistyksen vaikuttajina toimivat myös OAJ:n valtuutetut, hallituksen jäsenet
sekä OAJ:n eri toimikunnissa toimivat jäsenet. Alueyhdistys organisoi osaltaan
OAJ:n valtuustovaaleja ja tukee OAJ:n valtuustovaaliehdokkaita. Valitut valtuutetut
otetaan vahvasti mukaan alueyhdistystoimintaan.
Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten työtä tuetaan ja järjestetään tapaamisia
heidän verkostoitumisekseen. Järjestetään seutukunnallisia tilaisuuksia.
Vieraillaan kutsusta paikallisyhdistysten tilaisuuksissa. Tarjotaan kahvit. Ollaan
tukena paikallisessa edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Pyritään saattamaan
paikalliset hyvät käytännöt koko toimialueen tietoon.
Seurataan alueellamme mahdollisesti käynnistyviä perusopetuksen
vuosityöaikakokeiluja sekä paikallisia palkkausjärjestelmiä.
Alueyhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin ja OAJ:n aluerahoituksella.
Pyritään tulojen ja menojen tasapainoon. Hyödynnetään tilinpidossa tilitoimiston
asiantuntemusta. Raportoidaan hallitukselle ja jaostoille talousarvion toteutumisesta.
.

Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa
Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
o
Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa
o
Osallistavat toimintatavat
o
Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut.

OAJ Pohjanmaan koulutusten pääpaino on edelleen edunvalvonnallisen osaamisen
kehittäminen ja paikallisyhdistysten tukeminen. Jokaiseen koulutukseen sisällytetään
riittävä määrä ammattiyhdistysvaikuttamiseen tukevaa koulutusta. Koulutustiimi
arvioi koulutusten sisältöjä tämä näkökulma mielessään.
OAJ Pohjanmaan toinen painopistealue on uusien toimijoiden kouluttaminen
paikallisiksi ja alueellisiksi osaajiksi. Tämä toteutetaan siten, että eri koulutusten
yhteydessä annetaan perustietoa ja rohkaistaan tulemaan mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Alueyhdistys valmistautuu mahdollisiin organisaatiomuutoksiin
toimistosihteerin eläköityessä.
OAJ Pohjanmaa kehittää koulutusten sisältöjä ja menetelmiä sekä pyrkii tuomaan
koulutuksiin osallistavaa otetta erilaisten keskusteluiden ja ryhmätehtävien
muodossa ns. luennoimisen rinnalle. Koulutuksista pyritään muokkaamaan
mahdollisimman laajalle osallistujajoukolle sopivaa erilaisin aihein, kouluttajin ja
ryhmittelyin. Koulutustilaisuudet ovat osa opettajan hyvinvointia ja lisäävät jokaisen
jäsenen osallisuutta alueyhdistyksessä. Koulutustilaisuuksiin tuodaan ay-asian
lisäksi kulttuuri- ja liikunta-aktiviteetteja. Koulutuksiin ilmoittautumiset ja koulutuspalautteet kerätään sähköisesti. Hyödynnetään Webexiä etäkoulutusmahdollisuutena.
Huhtikuussa pidetään sääntömääräinen vuosikokous. Hallitus pitää tarvittavan
määrä kokouksia eli 5–6 sekä yhden viikonloppuseminaarin. Hallituksen kokouksista
osa pidetään työajalla alueyhdistyksen maksaessa ansionmenetykset.
Alueyhdistyksen puheenjohtajalle ostetaan työaikaa OAJ:n vuodelle 2018 tekemien
linjausten mukaisesti. Alueasiamiehelle ostettu työaika säilyy 2 päivässä/viikko.
Toimikunnat ja jaostot valmistelevat hallituksen kokousten käsittelyyn tulevia asioita.
Kehitetään jaostojen toimintaa. Nostetaan kokousten osallistumisaktiivisuutta.
Kokouksissa pyritään ottamaan huomioon alueelliset ja paikalliset näkökannat.
Alueyhdistys toivoo jäsenyhdistyksiltä edunvalvonnallisia aloitteita.

