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Johdanto 
  

OAJ:n Hyrian opettajien paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n 
toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2020– 
2021. OAJ:n toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan (2021–2024), 
jossa määritellään järjestön ydintehtävä, tulevaisuuskuva, kehittymislupaukset sekä 
toimintatavat. 
  
Yhdistys noudattaa opetusalan ja ammattijärjestön päätöksiä ja ohjeita sekä soveltaa niitä 
paikallisesti jäsentensä etua silmällä pitäen.  

 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa: syyskokous 
lokakuussa ja kevätkokous maaliskuussa. Vuosikokous päättää yhdistyksen taloudesta ja 
toimintasuunnitelmasta sekä valitsee hallituksen jäsenet. 
 

Toiminnan yleiset periaatteet toimintavuonna 
 
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus. Hallitus vastaa yhdistyksen jäsenten 
edunvalvonnasta ja järjestää jäsenille tarkoituksenmukaisessa laajuudessa edunvalvonta, 
koulutus, virkistys- ja kulttuuritapahtumia. 
 
OAJ:n Hyrian opettajien paikallisyhdistyksellä on OAJ:n myöntämät paikalliset 
neuvotteluoikeudet. Paikallisyhdistys toimii edunvalvojana sekä puuttuu työssä esille tuleviin 
epäkohtiin. Paikallinen edunvalvonta on paikallisyhdistyksen ja sen luottamushenkilöiden 
tärkeimpiä tehtäviä. 

 
Yhdistyksen tehtävänä on myös edistää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia, luoda hyvää 
yhteishenkeä sekä yhteenkuuluvuutta jäsenryhmissään toimivien keskuuteen sekä edistää 
jäsentensä työhyvinvointia ja –turvallisuutta. 
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Paikallisyhdistys pitää yhteyttä eri tason toimijoihin: alueen muihin paikallisyhdistyksiin, 
alueyhdistykseen, koulutuksen järjestäjään ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan työnantajaan jo 
päätöksen teon valmisteluvaiheessa. 
 
Tiedottaminen jäsenille tapahtuu yhteysopettajien kautta sähköpostitse sekä yhdistyksen 
kotisivulla. Uusia jäseniä hankitaan aktiivisesti yhteysopettajien avulla. 

 
 

Tavoitteita ja toimenpiteitä toimintavuodelle 2022  
 
● edistää jäsentemme yhteisöllisyyttä 

o yhdistys pyrkii tekemään jäsenten osallistumisen houkuttelevaksi 
▪ yhdistyksen kokouksiin pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavaa sisältöä 

o yhdistys osallistuu ja tukee jäsentensä osallistumista tarkoituksenmukaisella tavalla 
erilaisiin tapahtumiin, kuten Maailman opettajanpäivään sekä muihin OAJ:n alueellisiin ja 
valtakunnallisiin tapahtumiin ja toimintoihin 

● järjestää jäsenillemme tapahtumia ja koulutuksia 
o yhdistys järjestää uusien jäsenten perehdytyskoulutuksen 
o mahdollistaa jäsentensä osallistumista OAJ:n alueellisiin koulutuksiin  

● palvella ja tukea jäseniämme edunvalvonnassa paikallisella tasolla 
o yhdistys tukee luottamusmiehiä heidän toimessaan 
o yhdistys vaikuttaa työnantajaan tapaamalla työnantajaa ja Hyrian hallitusta 

● vaikuttaa alueella OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti 
o yhdistys toimii aktiivisesti Uudenmaan alueyhdistyksessä 
o yhdistys pitää yhteyttä alueen muihin paikallisyhdistyksiin 
o yhdistys osallistuu valtakunnallisten yhdistyksien järjestämään toimintaan 

 


