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Johdanto 
 

Toimintasuunnitelma rakentuu siten, että kullekin strategiselle painopistealueelle määritellään 

tavoitteet, jotka ovat erityisen tärkeitä toimintavuodelle. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 

perustuu ja rakentuu OAJ:n vuosiksi 2017-2018 tekemään ja OAJ valtuuston hyväksymään 

toimintasuunnitelmaan. 
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Yhdistys edustaa jäsenistöään valtakunnallisesti ja työnantajakohtaisesti. Se tukee jäseniään ja 

jäsenyhdistyksiään edunvalvonnassa sekä valvoo ja hoitaa paikallisesti jäsentensä etuja. 

Toiminnassa toteutamme OAJ:n linjauksia ja päätöksiä. 

 

Toimintaympäristö 
 

Yhdistyksen toiminnan painotuksiin vaikuttavat ammatillinen reformi ja koulutuksen rajut 

leikkaukset. 

Yhdistyksen toiminnassa painottuu jäsenistön ja jäsenyhdistysten edunvalvonnan perustietouden 

kasvattaminen. 

Toisen asteen koulutuksen kohdistuu suuria muutospaineita rakenne- ja rahoitusuudistuksen 

takia. 

2019 on eduskuntavaalivuosi. 

 

1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta 

näkyy kaikessa 
 

OAJ Hyria: 

• välittää OAJ Uusimaahan ja valtakunnallisiin jäsenryhmäkohtaisiin yhdistyksiin 

ajankohtaista tietoa jäsentensä edunvalvontaongelmista ja -tarpeista  

• tekee tunnetuksi opettajien työtä, vaatimuksia ja työn haasteita alueen päättäjille ja 

yhteistyötahoille, osallistuu koulutusalan vaikuttamistapahtumiin, jatkaa yhteydenpitoa 

kansanedustajiin, alueen toimijoihin, työnantajaan sekä Hyrian hallitukseen 

• seuraa jäsentensä tehtäväkuvien muutoksien vaikutuksia sovellettavaan 

työehtosopimukseen  

• seuraa ja huolehtii, ettei työpaikalla muuteta vakiintuneita sopimustulkintoja 

• ylläpitää järjestöllistä valmiutta työpaikalla 

• hyödyntää ja tukee luottamusmiehiä jäsentensä edunvalvontatyössä 

 

2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja 

sivistyksen kehittäjänä 
 

OAJ Hyria: 

• tekee yhteistyötä muiden ammatillisten paikallisyhdistysten ja yhteistyötahojen kanssa 

• on aktiivinen toimija työnantajaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin 

aiheuttamassa muutoksessa 

• vaikuttaa työnantajaan ammatillisten ohjaajien työnkuvan määrittämisessä 

• tukee jäsentensä edunvalvontaa luottamusmieskahvikierroksilla  

• huolehtii, että yhteisöllisyys, asiantuntemus ja riemu tarttuvat koulutuksistamme ja 

kokouksistamme 
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3. TEEMME JÄSENYYDESTÄ JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA ENTISTÄ 

HOUKUTTELEVAMPAA 
 

OAJ Hyria: 

• selvittää jäsentensä edunvalvontatarpeita 

• tukee jäsentensä osallistumista edunvalvontatyöhön liittyvään koulutukseen ja 

työhyvinvointia tukevaa toimintaa 

• järjestää vuosikokouksien yhteyteen jäsenistöä kiinnostavaa sisältöä 

• osallistuu valtakunnallisten yhdistysten vuosikokouksiin 

• osallistuu OAJ Uusimaan ja valtakunnallisten jäsenryhmäkohtaisen yhdistysten 

järjestämiin jäsentapahtumiin ja koulutuksiin 

• tekee aktiivista jäsenhankintaa 

• tiedottaa jäsenilleen jäsenyyden eduista ja mahdollisuuksista 


