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Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry
Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry on opettajien ammattijärjestö OAJ:n Päijät-Hämeen
alueyhdistyksen jäsenyhdistys ja kuuluu yhdistyksenä myös Aikuisopettajien liitto AKOL
ry:hyn. OAJ vastaa akavalaisena kattojärjestönä opettajien edunvalvonnasta ja toimii
paikallistasolla alueyhdistystensä kautta. AKOL ry kokoaa yhteen ammatillisen
aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön aikuisopettajia ja muuta opetushenkilöstöä.
Yhdistyksen tehtävä ja tavoitteet
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten oikeuksien, palkkauksen ja sosiaalisten
etujen valvojana, yhteydenpitäjänä ammattiliittoihin, jäsenten edustajana heitä koskevissa
neuvotteluissa, jäsenten ammattitaidon ja opettajapätevyyden kehittämiseksi sekä
jäsenten henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi. (Säännöt, § 2)
Yhdistyksen hallinto
Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n hallitus vastaa toimintasuunnitelmaan kirjattujen
tavoitteiden toteuttamisesta. Hallitus järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
sekä tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa tai kun 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Järjestötason toiminta
Yhdistys valvoo aikuisopettajien etuja osallistumalla aktiivisesti valtakunnalliseen sekä
alueelliseen järjestötoimintaan. Edunvalvontaa, koulutuspoliittista toimintaa sekä
opetushenkilöstön työhyvinvointia edistetään erityisesti alueyhdistyksen kautta. Yhdistys
hyödyntää alueyhdistyksen tarjoamaa koulutusta ja muita aktiviteetteja ja tiedottaa niistä
aktiivisesti jäsenistölle.
OAJ:n päättämä järjestörakenteen kehittäminen tarkoittaa työnantajakohtaisten
yhdistysten perustamista, joten paikallinen järjestörakenne tulee muuttumaan lähivuosina.
Tiedotustoiminta
Yhdistyksellä on omat kotisivut osoitteessa www.phao.fi. Kevät- ja syyskokousten kutsut
lähetetään sähköpostitse. Tiedotamme oman yhdistyksemme toiminnan lisäksi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n sekä OAJ
Päijät-Hämeen alueyhdistyksen toiminnasta.
Jäsenten on ilmoitettava OAJ:n jäsenrekisteriin ajantasaiset tietonsa ja seniorijäsenten
toivotaan seuraavan kotisivuilta syys- ja kevätkokousten ajankohtia.
Virkistystoiminta
Jäsenille tarjotaan kevät- ja syyskokouksen yhteydessä virkistysmahdollisuuksia. Hallitus
voi järjestää myös muuta toimintaa.
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1. Selvitetään yhdistyksen tulevaisuutta muuttuvassa järjestötilanteessa.
2. Osallistutaan OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys ry:n toimintaan.
3. Pidetään yllä aikuiskoulutuksen merkityksellisyyttä.
4. Osallistutaan kuntavaalivaikuttamiseen aikuiskoulutuksen puolesta.
5. Tuetaan jäseniä työelämän muutostilanteissa ja työehtosopimuksen
ongelmatilanteissa.
6. Rekrytoidaan uusia jäseniä. Pidetään esillä yhdistyksen toimintaa ja
liittymismahdollisuutta www-sivujemme ja henkilökohtaisen tiedottamisen avulla.
7. Kannustetaan jäsenistöä lisäämään ammatillista ja pedagogista osaamistaan sekä ja
huolehtimaan omasta työhyvinvoinnistaan. Jäsenille myönnetään anomuksesta
taloudellista tukea em. toimintaan talousarviossa hyväksytystä määrärahasta.
8. Valmistellaan yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.
Hallituksen tulee seurata toimintasuunnitelman toteutumista.
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