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KOMMENTTIKIERROS ALUEILLA JA TOIMISTOLLA 15.2.-14.3.2016 
 
 
1. Hyvä alueyhdistyksen puheenjohtaja, toimiston väki ja SOOL:n hallitus 
 
OAJ:n valtuusto päätti syyskokouksessaan 2015, että strategia- ja tavoiteohjelma korvataan 
nelivuotisella tiiviillä pitkän aikavälin tavoiteasiakirjalla (strategia) ja tätä täydentää kaksivuotinen 
toimintasuunnitelma. Hallituksen kertomus järjestön toiminnasta korvataan järjestön 
toimintakertomuksella, jossa raportoidaan toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta kahden vuoden välein. Suunnitteluasiakirjojen uudistamisen yhteydessä päätettiin 
tarkistaa myös järjestön arvot sekä kirkastaa visio ja missio.  
 
Valtuusto työsti asiaa kokouksessaan marraskuussa 2015. Puheenjohtajisto ja toimiston 
laajennettu johtoryhmä jatkoivat yhdessä mission, vision ja arvojen työstämistä 
yhteiskokouksessaan 14.1.2016 ja jatkoi työtä edelleen kokouksessaan 28.1.2016.   
 
Nyt on tullut aika, jolloin alueyhdistykset, toimisto ja SOOL:n hallitus pääsevät sanomaan painavan 
sanansa asiaan ja vaikuttamaan järjestön tuleviin tavoitteisiin sekä painopistealueisiin. 
 
Yhteistyökumppanina järjestöllä asiakirjojen uudistamisessa on Humap, jonka konsultit Terhikki 
Rimmanen ja Olli-Pekka Juoperi auttavat kiteyttämään tulevaisuuden kannalta tärkeimmät 
tavoitteet ja linjaukset. 
Alueyhdistysten kommenttikierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu toimistolla, 
puheenjohtajistossa sekä johtoryhmässä. Huhtikuun hallituksen jälkeen esitys uudistetuksi 
strategiaksi tulee kevätvaltuuston arvioitavaksi toukokuussa 2016. 
 
 
2. Miksi strategiatyö tehdään? 
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Käsitteiden määrittely 
 

• MISSIO = Olemassa olomme perusta, peruskallio, joka ei toimintaympäristön 
muutoksissakaan kovasti muutu. Miksi OAJ on olemassa? 

• VISIO = Tavoitekuva siitä, mihin pyrimme. Tulevaisuudenkuva. Millaiseksi OAJ haluaa 
tulla? 

• ARVOT = Tärkeitä periaatteita, jotka ohjaavat käytännön toimintaa ja näkyvät arjessa. 
OAJ:n voimassa olevat arvot ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. 

 
 
3. Mitä tehdään ja miten prosessi etenee? 
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4. OAJ strategia 
 
 
MISSIO 
 
      OAJ on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja. 
 
VISIO 
 
      Me kaikki - vahva OAJ. 
      Olemme osaamisen ja sivistyksen vahva vaikuttaja yhteiskunnassa.  
      Yhteisömme hengittää ja sykkii tulevaisuutta. 
 
ARVOT 
 
      Edelläkävijyys 
    Rakennan tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella 
 
      Yhteisöllisyys 
      Osallistun arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen 
      
      Oikeudenmukaisuus 
      Kohtelen kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti 
 
 
 
Tavoite 1: Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen näkyy kaikessa 
 

Toimintaa ohjaavat linjaukset: 
• Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja ennakointi 
• Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa 
• Ennakoivat uudet avaukset  

 
 
Tavoite 2: Vahvistetaan yhteistä ammattikuvaa      

       
Toimintaa ohjaavat linjaukset: 
• Arvostaminen ja luottamus 
• Muskettisoturi-ideologia  
• Yhteinen asiantuntijuus 

 
 
Tavoite 3: Tehdään järjestötoiminnasta houkutteleva tuoreilla toimintatavoilla 
 

Toimintaa ohjaavat linjaukset: 
• Opiskelijat mukaan suunnitteluun 
• Osallistavat toimintatavat TVT hyödyntäen 
• Uudet jäsenedut 
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5. Yleiset ohjeet kommenttikierrokselle 
 
Teillä on mahdollisuus kommentoida ja työstää eteenpäin aloitettua strategiatyötä 15.2. -
14.3.  Valitse välilehti alueet, toimisto tai SOOL. Sen takaa löydät kommentoitavan strategian ja 
tarkemmat ohjeet. 
 
 
Alueyhdistysryhmät on nimetty alueittain seuraavasti 
• arja.laulainen@dnainternet.net  -> Satakunta 
• erkki.eilola@kempele.fi  -> Pohjois-Pohjanmaa 
• helimo@hotmail.com  -> Pirkanmaa 
• hannaik@hotmail.com -> Pääkaupunkiseutu 
• kaisa.polvinen@kailu.fi   -> Kainuu 
• juha.paananen@jao.fi  -> Keski-Suomi 
• matti.poikela@pp.inet.fi  -> Lappi 
• puheenjohtaja@oajetelakarjala.fi    -> Etelä-Karjala 
• puheenjohtaja@oajpaijathame.fi  -> Päijät-Häme 
• puheenjohtajakantahame@gmail.com  -> Kanta-Häme 
• taina.raikkonen@sakky.fi  -> Pohjois-Savo 
• tuomas.riikonen@edukouvola.fi  -> Kymenlaakso 
• ari.rousu@ilmajoki.fi  -> Pohjanmaa 
• sirpa.suomi@turkuamk.fi  -> Varsinais-Suomi 
• markku.tikkanen@karkkila.fi  -> Uusimaa 
• kirsi.vuori@jns.fi  -> Pohjois-Karjala 
• arilybe@netti.fi  -> Etelä-Savo 
 
Toivomme, että keskustelette asioista alueellanne yhdessä annettujen kysymysten pohjalta ja 
annatte kommenttinne ryhmänä.  
 
Toimisto ja SOOL:  Toimiston väki ja SOOL:n hallituksen jäsenet kommentoivat omalla nimellään. 
Alueryhmät, toimisto ja SOOL:n hallituksen jäsenet voivat kannustaa toistensa ajatuksia tykkää -
toiminnolla. 
 
Hallituksella, johtoryhmällä ja puheenjohtajistolla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja 
vastata kysymyksiin 7.3.-14.3. Tästä lähetetään erillinen kutsuviesti, kun toiminto on aktivoitu. 
 
 
6. Ohjeet alueille 
 

• Katso puheenjohtaja Olli Luukkaisen, järjestöjohtaja Pasi Pesosen ja järjestötoimikunnan  
pj  hallituksen jäsen Jaana Alajan video: https://youtu.be/AolQX6cg8p8 

• Kutsu alueen ihmisiä koolle ja lukekaa OAJ:n strategia: Missio, visio, arvot, tavoitteet ja 
toimintaa ohjaavat linjaukset. 

• Keskustelkaa strategiasta yhdessä. Alueen näkökulmasta haluamme kuulla erityisesti  
1. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti alueellamme ? 
2. Onko tällainen tulevaisuuskuva innostava ja vetovoimainen - Kuinka rivijäsenet saadaan  
    innostumaan OAJ:sta ja osallistumaan järjestötyöhön? 
3. Mitä kysymyksiä syntyy? 

            Kommentoikaa ryhmän tulokset alla oleviin chat kenttiin 14.3. mennessä. 
 
 
 
 
 
 


