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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Toiminnan suunnittelun taustaa
Alueyhdistyksen toiminnan tarkoituksena sääntöjensä mukaan on eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön
arvostuksen, yhteisöllisyyden ja tehokkaan edunvalvonnan edistäminen Varsinais-Suomen alueella. OAJ Varsinais-Suomi on merkittävä
osaamisen ja sivistyksen vaikuttaja maakunnan alueen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
OAJ:n uuden strategian sisältämät arvot yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja edelläkävijyys ohjaavat kaikkea toimintaamme.
- osallistumme vastuulliseen yhdessä tekemiseen
- kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
- suhtaudumme tulevaisuuteen ennakkoluulottomasti ja aloitteellisesti
Suunnittelemme toimintaamme OAJ:n uusien painopisteiden mukaisesti:
1) Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa toiminnassanne
2) Vahdistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjinä
3) Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa
Alueyhdistyksen toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat:
1) Koulutukseen kohdistuvat rahoitusleikkaukset vaikuttavat opetuksen toteutukseen sekä opettajan työhön. Inkluusio ja integraatio ovat
jääneet koulumaailman pysyviksi toimenpiteiksi, joita ei riittävän oppijalähtöisesti valmistella kouluissa ja oppilaitoksissa.
2) Kuntien taloudelliset voimavarat pienenevät vuosi vuodelta ja opettajiin kohdistuu yhä tiukemmat vaatimukset tehokkaasta ja
tuloksellisesta toiminnasta. Opetus- ja koulutuslainasäädännön uudistukset ja sosiaalisen median aiheuttamat paineet digitaalisten
oppimisympäristöjen käyttöön ja pedagogisiin uudistuksiin tuovat opettajille uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia.
3) Opettajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttavat niin psyykkiset kuin fyysiset olosuhteet; esimerkiksi kiire, työilmapiiri,
uudistuspaineet, esimiestyö ja sisäilman laatu.
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Painopisteet

Tavoitteet

Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö
ja jäsenten edun rakentaminen ja
Jokainen opettaja tuntee oman työtehtävänsä työaika- ja
valvonta näkyy kaikessa
työturvallisuusmääräykset sekä palkanmaksun perusteet
(jaostot, alueasiamies).
Kaikkiin koulutus-, kasvatus-, ja tutkimusalalla toimiviin
sovelletaan opetusalan virka- ja työehtosopimuksia (jaostot,
plm).
Perehdytetään jäseniä tarjolla oleviin kokeilusopimuksiin
(ALY, jaosto, alueasiamies).
Erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeet tuodaan esille
päättäjille ja koulutuksen järjestäjien edustajille kaikissa
yhteyksissä ja kaikilla tasoilla.

Toimenpiteet
Järjestetään koulutusta puheenjohtajille,
sihteereille ja muille aktiivitoimijoille
yhdistystoiminnasta ja
järjestövalmiuden terävöittämisestä..
Koulutuspoliittiset uudistuksista ja
sopimusneuvottelujen tuloksista
järjestetään koulutusta jäsenille,
esimerkkinä vuosityöaikakokeilusopimukset.
Järjestetään tilaisuuksia, joissa
koulutuksen järjestäjien edustajat
tulevat tutuiksi alueen aktiivitoimijoille.

Valvotaan, että kasvatus-, koulutus- ja tutkimushenkilöstön
edustajat ovat mukana rakenteellisia uudistuksia
valmisteltaessa.

Tehdään aloitteita ja tiedotetaan
päättäjille alueen inkluusio/integraatio
tilanteesta ja sen vaikutuksista tuloksiin.

Jäsenet, päättäjät ja media tuntevat OAJ Varsinais-Suomen
viestintäkanavat ja ovat kiinnostuneita niiden sisällöstä.

Luottamusmiehille ja aktiivijäsenille
järjestetään koulutusta
yhteistoiminnasta.
Järjestetään some-koulutusta hallituksen
ja jaostojen jäsenille.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja
yhteistä asiantuntijuutta
osaamisen ja sivistyksen
kehittäjänä.

Jaetaan kansanedustajille ja medialle kokemuksia opetuksen
ja koulutuksen toteutuksista sekä tietoa opetusalan
koulutuspoliittista linjauksista.

Kansaedustajatapaamiset.
Laaditaan kannanottoja.
Järjestetään koko jäsenistölle
koulutusta ja virkistystä.
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Otetaan kantaa alueellisiin ja paikallisiin koulutus-, kasvatusja tutkimusalan kehittämis- ja muutosesityksiin.
Tuetaan paikallisyhdistyksiä jäsenten etujen valvojina.
Tiivistetään yhteistyötä paikallisyhdistysten, jaostojen ja
hallituksen kesken.

Yhteisiä aktiivitoimijoiden tilaisuuksia
ovat suunnitteluseminaari ja
herätyspäivät.
Työvaliokunnan ja viestintäryhmän
kokouksia pidetään sähköisesti (Skype).

Kehitetään sosiaalisen median käyttöä yhteistyön ja
tiedottamisen välineenä.
Teemme jäsenyydestä ja
järjestötoiminnasta entistä
houkuttelevampaa

Kotisivut tarjoavat tietoa alueyhdistyksen ja OAJ:n
valtakunnan tason toiminnasta.
Luottamusmiehet ja yhteysopettajat tiedottavat ajankohtaisista
asioista ja ohjaavat jäsenet palveluketjun oikeaan käyttöön.
Järjestetään opettajille koulutus-, virkistys- ja
liikuntatilaisuuksia.
Selvitetään koulutus-, kasvatus- ja tutkimusorganisaatioissa
työskentelevien jäsenten kokemuksia työympäristöjen
terveellisyydestä ja turvallisuudesta

Viestintäsuunnitelma

Erillisenä liitteenä.
Viestintästrategia ja – suunnitelma

Kehitetään jatkuvasti kotisivujen
tarjontaa ja Facebookin käyttöä.
Toteutetaan vuotuiset luottamusmiesten
ja yhteysopettajien neuvottelupäivät.
Toteutetaan valmistuville, tuleville
opettajille koulutusta.
Tutustutaan eri koulujen ja
koulutusorganisaatioiden
työhyvinvointikyselyjen tuloksiin.

