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Työmarkkinaedunvalvonta 

Edunvalvontatiimi ja pääluottamusmiehet kokoavat ja pitävät yllä tietovarantoa palkkausjärjestel-
mistä ja niiden eri elementeistä. Tarvittaessa alueyhdistys ja alueasiamies tukevat paikallisten toimi-
joiden ja OAJ:n edunvalvontaosaston välistä yhteydenpitoa. 
  
Alueyhdistys järjestää pääluottamusmiehille ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille palkkausjärjes-
telmän kehittämiskoulutusta sekä tekee yhteistyötä SOOLin paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
Ammattiryhmätiimien työskentelyä kehitetään säännöllisemmäksi. Tiimien toiminnan tavoitteena on 
kahdensuuntaisen tiedonkulun parantaminen sekä valtakunnantason päätöksistä, että alue- ja pai-
kallistason toiminnasta. 
 

Työelämän laatu ja työsuojelu 

Alueyhdistys kouluttaa työsuojelutoimijoita ja antaa heille alueellista vertaistukea sekä järjestää jä-
senille ja aktiiveille työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia.  
 
Alueyhdistyksen hallitus laatii yhdessä työsuojelutoimijoiden kanssa alueellisen työsuojelutoiminnan 
tavoitteet. Alueellisessa vaikuttamistyössä hyödynnetään valtakunnallisten tutkimusten ja selvitys-
ten tuloksia. 
 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Alueyhdistys lisää paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen hallituksen yhteistyötä.   Alueyhdistys jär-
jestää alueella OAJ on the Road -tilaisuuden, jonka kautta OAJ:n ja alueyhdistyksen toiminta tulee 
tutuksi. 
Alueyhdistys järjestää kansanedustajien tapaamisia ja nostaa näissä esiin ajankohtaisia asioita. 
Alueyhdistys tapaa Lapin aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen tarkastajia vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 
Alueyhdistys osallistuu ja ottaa kantaa kasvatuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta käytävään 
keskusteluun viestintäkanavillaan ja yleisönosastokirjoituksissa. Tuodaan esille opettajuuden myön-
teisiä puolia opettajuuden vetovoiman ja arvostuksen vahvistamiseksi. 
Alueyhdistys tuo esille OAJ:n vaalitavoitteita sekä äänestäjille että ehdokkaille. Vaalien jälkeen 
alueyhdistys tuottaa materiaalia paikallisyhdistyksille paikallisten valtuutettujen tapaamisten tueksi. 
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Jäsenpalvelu 

Alueyhdistys vahvistaa OAJ:n jäsenyyden houkuttelevuutta järjestämällä alueellisia tapahtumia. 
Alueyhdistys osallistuu paikallisyhdistysten järjestämiin paikallisiin edunvalvonta- ja jäsentilaisuuk-
siin. 
 
NOPE-koulutuksen käyneisiin opettajiin pidetään yhteyttä NOPE-kouluttajien toimesta ja kouluttajien 
kanssa alueyhdistys on aktiivisessa vuorovaikutuksessa.  
 
Alueyhdistys tekee suunnitelman viestinnän sisällöntuotannosta ja sen vastuista, sekä laatii viestin-
nän vuosikellon  
 

Jäsenhankinta ja jäsenpito 

Alueyhdistys järjestää koulutus ja virkistystapahtumia OAJ:n jäsenille. 
Alueyhdistys luo sähköisille alustoille keskusteluja ja mielipidemittauksia, joita käytetään hyväksi yh-
distyksen tapahtumia ja koulutuksia suunniteltaessa.  
 
OAJ:n jäsenyyden houkuttelevuutta vahvistetaan mm. järjestämällä jäsentilaisuus alueellisten kult-
tuuritapahtumien yhteydessä ja tarjoamalla pääsylippu jäsenhintaan. 
 

 

Aktiivijäsenten osaamisen kehittäminen 

Alueyhdistys huolehtii alueyhdistysten koulutusvastuista vuosittain ja vahvistaa paikallisten toimijoi-
den osaamista ja keskinäistä yhteistyötä sekä järjestää yhteysopettajakoulutuksia.  Koulutuksiin kut-
sutaan tarvittaessa mukaan myös varahenkilöitä, jotta paikallinen ketju ei katkeaisi aktiivien vaihtu-
essa.   
Alueyhdistys suuntaa suoria viestejä yhteysopettajien kautta alueen työpaikoille. Alueyhdistys on 
mukana rakentamassa uudenlaista ammattijärjestötoimintaa OAJ:n valtuuston päätöksien mukai-
sesti. 
 

Johtamisen tukeminen 

Alueyhdistys jatkaa työtä esimiesten edunvalvonnan kehittämisessä ja tukee jäseniään johtajuuden 
muutoksessa. 
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