OAJ PÄÄKAUPUNKISEUDUN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1. Johdanto
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli varhaiskasvatuksen opettajia (VOL), yleissivistäviä
opettajia (YSI), ammatillisia opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL).
Alueyhdistyksen tavoitteena on vahvistaa osaltaan paikallisen ja valtakunnan tason
toimintaa hallituksen ja jaostojen toiminnan kautta. Toimintaamme ohjaa Opetusalan
ammattijärjestö OAJ:n strategia.

2. OAJ Pääkaupunkiseudun toiminta vuonna 2020
Alueyhdistyksen toiminnalla tuetaan alueen jäsenyhdistyksiä vaikuttamistyössään
kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen resurssien vahvistamiseksi. Yhdistyksen
tapahtumat, koulutukset sekä vaikuttamistoiminta suunnataan vastaamaan eri
opettajaryhmien edunvalvonnallisia tarpeita.

3. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten
edunvalvonta ja edunrakentaminen näkyy kaikessa
Alueyhdistys vaikuttaa ja järjestää edunvalvontatilaisuuksia alueellaan. Osa
tapahtumista voidaan kohdentaa tietylle opettajaryhmälle, osa yhdessä muiden
yhdistysten kanssa. Tavoitteenamme on rakentaa yhteistä tulevaisuutta kaikkien
opettajaryhmien sekä kaikkien jäsenten etua ajatellen. Alueellisen vaikuttamistyön
kautta jäsenet ja alueen päättäjät sekä media tuntevat OAJ Pääkaupunkiseudun yhtenä
kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen puolestapuhujana.

Alueyhdistyksen edunvalvonta
•

Työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta vahvistetaan erilaisin
koulutuksin ja tapahtumin, alueasiamiehen järjestämällä YT-koulutuksella ja
työsuojeluvaltuutettujen sekä luottamusmiesten tapaamisilla. Lisäksi
huomioidaan uransa alkuvaiheessa olevat opettajat.

•

Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella muun
muassa päättäjiä tavaten ja kannanotoin.

•

Tuetaan jäsenyhdistyksiä paikallisessa edunvalvontatyössä.

•

Vaikutetaan alueellisesti siihen, että koulutus-, kasvatus- ja opetusalan
henkilöstön asema ja kelpoisuusehdot säilyvät ennallaan. Kaikkien opettajien
työ tulee olla selkeästi määritelty, eikä sitä voi antaa muiden tehtäväksi.
Huolehditaan alueellisesti siitä, että opettajalla säilyy opettajan työ, opettajuutta
arvostetaan edelleen. Opetus, ohjaus ja arviointi täytyy säilyä opettajalla.

•

Vaikutetaan siihen, että pääkaupunkiseudun opettajien palkkaus on
ostovoimainen ja kilpailukykyinen. Vaikutetaan siihen, että kaikkiin opettajiin
sovelletaan opetusalan virka- ja työehtosopimuksia.

•

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan pääkaupunkiseudun erityispiirteet
huomioiden, esimerkiksi alueellisessa vaikuttamistyössä ja keskustelussa näkyy
vahvasti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja erityisesti

maahanmuuttajien ja vahvempaa tukea tarvitsevien oppimisen edellytysten
parantaminen.
•

Seurataan opetusalaan koskevaa lainsäädännön valmistelua ja reagoidaan
siihen tarvittaessa.

▪

Vaikuttamistapoja
• MOP-päivän tilaisuus päättäjille, virkamiehille sekä jäsenille
• VOL-jaoston tilaisuus alueen varhaiskasvatusjohtajille
• Tapaamiset
• Verkostoituminen
• Kannanotot

▪

Koulutuksia
• Yhdistystoimijoille
• Jatko-NOPE-koulutukset
• KOPE- sekä VOPE-koulutukset
• Eläkeinfot
• Esimiestapaamiset
• Uusien opettajien tilaisuudet
• Työaikakoulutukset
• Jaostojen kohdennetut koulutukset
• YT-koulutus
• Ajankohtaiset edunvalvontatilaisuudet

4. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta
osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä
•

Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden paikallisten toimijoiden
toimintaedellytykset ja paikallisen sopimisen osaaminen vahvistuvat.

•

Uudenlaiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat vahvistavat vuorovaikutusta
jäsenistön kanssa ja jäsenet osallistuvat aiempaa laajemmin yhdistyksen ja
järjestön toiminnan suunnitteluun.

•

Verkostoitumista vahvistetaan eri yhdistysten, osaajien, asiantuntijoiden ja
tutkijoiden kanssa.

•

Aktiivijäsenet hyödyntävät eri verkkoviestintäkanavia aktiivisesti OAJ:n jäsenten
yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukena.
Tapahtumia
•
•
•
•

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaamiset
Puheenjohtajan ja alueasiamiehen vierailut jäsenyhdistyksissä
MOP-päivän tilaisuus
Tapaamiset OAJ:n toimiston sekä vaikuttajien kanssa

•
•
•

Jaostojen toiminta, hallituksen toiminta
Puheenjohtajien tapaamiset
SuomiAreena

5. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä
houkuttelevampaa
•

Jäsenetuyhteistyötä tehdään alueellisesti eri toimijoiden kanssa.

•

Tuemme jäsenyhdistyksiä työhyvinvointitapahtumien järjestämisessä.

•

Opettajiksi opiskelevat osallistuvat yhdistyksen toimintaan ja sen suunnitteluun
jaostojen kautta.

•

Alueyhdistys tukee oman alueensa jäsenyhdistyksiä suunnittelussa
työnantajakohtaisiin tai paikallisyhdistyksiin siirtymisessä.

•

Alueyhdistyksen toimintaa muokataan järjestöltä saatua tukea vastaavaksi.
Alueyhdistys ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltään. Yhdistyksen taloutta
hoidetaan suunnitellusti.
Tapahtumia
o Esimiesristeilyt
o Esimiestapaamiset
o Edunvalvonnalliset koulutukset eri opettajaryhmille tarpeiden mukaan, esim.
yksityisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten opettajat
o Infotilaisuudet valmistuville opettajille
o Järjestövalmiustilaisuudet
o Ajankohtaiset jäsenillat
o Puheenjohtajatapaamiset
o Varhaiskasvatuspäivän jäsenilta
o Yhteysopettajakoulutukset

