OAJ:N JÄRVENPÄÄN PAIKALLISYHDISTYKSEN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
OAJ on vahva koulutus- ja kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja. Olemme osaamisen
merkittävin vaikuttaja yhteiskunnassa. OAJ Järvenpään paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelma perustuu
OAJ:n strategisiin painopisteisiin ja arvoihin. Tärkeinä arvoina pidetään oikeudenmukaisuutta,
vastuullisuutta ja avoimuutta.
OAJ Järvenpään paikallisyhdistys ry toimii opetusalan edunvalvojana kuntatasolla.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää opetusalan henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä.
Jäsenten ay-tietoutta lisätään koulutuksella ja tiedotuksella.
Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia jäsentapaamisia.
Yhdistys osallistuu OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry:n (OAJ Uusimaa) toimintaan sekä varhaiskasvatuksen
opettajien osalta Varhaiskasvatuksen opettajien liiton ja musiikkiopiston opettajien osalta Suomen
Musiikinopettajien liiton toimintaan. Teemme yhteistyötä lähiyhdistysten kanssa.
VAIKUTTAMINEN
Yhdistys vaikuttaa jäseniin kohdistuviin päätöksiin neuvottelemalla työnantajan kanssa. Luottamusmiehet
tapaavat säännöllisesti opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen johtoa. Yhdistyksen puheenjohtaja on

tarvittaessa mukana tapaamisissa ja neuvotteluissa. Jäsenkunnan edunvalvontaa hoitavat luottamusmiehet ja
kaupungin yhteistyöelimiin valitut edustajat.
Vuonna 2021 pidetään työsuojeluvaalit ja yhdistyksen tavoitteena on saada jäsenilleen opettajataustaisen
työsuojeluvaltuutetun kaudelle 2022-2025.
Yhdistys ponnistelee riittävien resurssien turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa, opetuspalveluissa ja
opistoissa. Vuosien 2020-23 talousohjelma sisältää leikkauksia, joiden vaikutuksia yhdistys seuraa.
Varmistetaan, että henkilökuntaa kuullaan ja osallistetaan sitä koskevissa päätöksissä. Työolosuhteiden
muutoksissa seurataan, että työnantaja noudattaa Yhteistoimintalakia sekä paikallista sopimusta
yhteistoiminnasta.
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2021-2030 tullaan päivittämään
Järvenpään heikon taloudellisen tilanteen vaatimien säästötoimien ja väestönkasvuennusteen vuoksi. Selvitys
tuodaan päätöksentekoon syksyn 2021 aikana samassa aikataulussa kuin invesvointiohjelma vuosille
2022-2031. Yhdistys seuraa palveluverkkosuunnitelman laadintaa ja vaikuttaa siihen, että opetushenkilöstön
toiveita, vaatimuksia ja huolia otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.
Yhdistyksen edustajat tapaavat lautakunnan jäseniä ja poliittisia päättäjiä. Hallitus laatii kannanottoja
päätösten valmisteluvaiheessa ja toimii yhteistyössä Järvenpään Vanhempainverkoston kanssa.
Isot asiat päätetään lähellä sinua. OAJ:n paikallisyhdistys kannustaa kaikkia varhaiskasvatus- ja
koulumyönteisiä henkilöitä asettumaan ehdolle kuntavaaleissa. OAJ:n kuntavaalitavoitteet valtakunnallisesti
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osaava ja hyvinvoiva opetushenkilöstö turvaa palvelujen laadun,
koulutukseen sijoittaminen on taloudenhoitoa kuntalaisten parhaaksi,
menestyvä kunta tekee yhteistyötä,
osallistuminen yhteisöön luo hyvinvointia,
kunnan elinvoima luodaan kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella.

Oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutusten seuraaminen.
Yhdistys huomioi toiminnassaan Covid-19 viruksen.
Sari Aksberg on OAJ:n valtuustossa kaudella 2018-22. Yhdistyksen tavoitteena on saada edustaja Oaj
Uusimaan hallitukseen.
KOULUTUS JA TIEDOTUS
Yhdistys tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista yhteysopettajien kautta sekä suoraan jäsenrekisteristä
löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Yhteysopettajat saavat sähköpostitse jäsentiedotteita, jotka yhteysopettaja
laittaa työpaikkansa ilmoitustaululle. Myös yhdistyksen nettisivuilla (www.oaj-jarvenpaa.net),
Instragramissa sekä Facebook–sivuilla tiedotetaan jäsenistöä ajankohtaisista asioista.
Syys- ja kevätkokouksen yhteydessä jäsenistöä informoidaan OAJ:n ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuvat OAJ:n ja Alueyhdistys Uusimaan järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
Yhteysopettajille järjestetään paikallisia koulutustapahtumia (yhteysopettajaillat). Yhdistyksen jäsenet saavat
koulutusta edunvalvontaan yhdistyksen jäsenilloissa. Jäseniltoja tullaan järjestämään myös verkossa.
VIRKISTYSTOIMINTA
Yhdistys järjestää kulttuuriretkiä ja liikuntatoimintaa syys- ja kevätlukukaudella. Tehdään yhteistyötä
lähiyhdistysten kanssa tilaisuuksien järjestämisessä. Myös OAJ Uusimaa järjestää virkistystoimintaa
jäsenille.

