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Lupaamme, että
vahvistamme
opettajuuden
vetovoimaa ja

arvostusta

Hankkeen kattokonsepti, 
ensimmäinen kampanjalähtö, 

lähtötason mittaus, OAJ:n 
arvostusyhteisön ensistepit

KUNTAVAALIT

Hankkeen raamien 
valmistelu ja valtuuston 
budjettipäätös, jäsenten 

osallistaminen

Toinen kampanjalähtö, 
suomalaisten aktivointi, 
OAJ:n arvostusyhteisön 

vahvistaminen
MOP 5.10.

Kolmas 
kampanjalähtö

SOPIMUS-NEUV
OTTELUT

OAJ-YHTEISÖN SISÄINEN VIESTINTÄ JA OSALLISTAMINEN

ULKOINEN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI



Tarjoamme osallistumismahdollisuuksia, 
parannamme vuorovaikutusta

Marras-joulukuussa liki 
2000 jäsentä vastasi 
kyselyyn, joka toimii 
kampanjan tekojen ja 
sisältöjen suunnittelun 
pohjana.

Lisäksi kaikki OAJ-aktiivit 
kutsuttiin ideoimaan, 
ottamaan kantaa ja 
jakamaan ajatuksiaan. 



SITOUTUNUT
kevät 2021



#Sitoutunut / Tarina
Toisin kuin usein luullaan, opettajilla on kuin onkin agenda. Ei poliittinen, vaan syvästi humaani. 

Opettajan työ ei ole vain tietojen ja taitojen siirtämistä ihmiseltä toiselle, vaan opettajat ovat 
tekemisissä jonkin paljon arvokkaamman kanssa. He kasvattavat uusia sukupolvia ja edistävät ihan 
kaikenikäisten oppimista. Työllään he rakentavat sivistystä, osaamista, tietoja ja taitoja, joita 
tulevaisuudessa tarvitaan.

Comeniuksen vala kiteyttää paljon siitä, miten tärkeä tehtävä opettajilla on yhteisen 
tulevaisuutemme rakentamisessa.

Sitoutumalla kestävään elämäntapaan, hyvinvointiyhteiskunnan ehtoihin ja sivistyksen 
perusteisiin opettajat vievät konkreettisesti koko kansakunnan kehitystä eteenpäin. Siinä missä 
poliitikot lupaavat, opettajat tekevät. Tulevaisuuden Suomi rakennetaan luokkahuoneissa ja 
luentosaleissa joka päivä.

Suomalainen opettaja. Sitoutunut. #sitoutunut

OAJ – Tehdään tulevaisuuksia.



Mainoksilla pyrimme herättämään 
kiinnostusta, kampanjasivuilla 

syvennämme tietoa ja ymmärrystä 
työstä – myös asioista, jotka 

vaativat korjausta: 
tehdääntulevaisuuksia.fi



Ja jäimme mieleen.

Yli puolet suomalaisista 
sanoo huomanneensa 
kampanjan.

54 %
Mainossisällöistä on 
pitänyt huomattavan* 
moni – erityisesti 
pidettiin mainosten 
tyylistä. 

* Keskiarvo 45 %

63 %
Valtaosan mielestä 
sisällöt välittävät hyvin 
sitä, että opettajien työ 
on tärkeää koko 
Suomelle.

82 %



Ilman opettajia kukaan
meistä ei olisi tässä.

syksy 2021



Jotta viesti opettajien merkityksestä koskettaa, tuomme sen 
yleiseltä tasolta osaksi jokaisen ihmisen omaa tarinaa.

Aloitamme nostamalla julkiseen keskusteluun huolta siitä, 
onko meillä enää tulevaisuudessa näitä tärkeintä 

tulevaisuuden menestysreseptin ainesosaa, osaavia opettajia.

HUOLI:
Ennen Maailman opettajien päivää 

nostamme esiin huolta alan 
houkuttelevuudesta.

KIITOLLISUUS: 
MOP-viikosta alkaen 

nostamme esiin suomalaisille 
tuttuja kasvoja, joiden tarinat 

konkretisoivat opettajien 
merkitystä sille, ketä me tänä 

päivänä olemme.

TOIMINTA:
Kannustamme suomalaisia 
pohtimaan itselle tärkeitä 

opettajia ja kertomaan heistä. 

SOLIDAARISUUS:

Liian moni lapsi ja nuori on 
nyt maailmalla ilman 

opettajia. 
Nenäpäivä-keräyksellä 
voimme auttaa heitä.



Maailman opettajien päivä 5.10.: Tehdään 
tulevaisuuksia ja juhlitaan opettajia!
• Yhdistykset kunnissa: Tuoreen kuntapäättäjän 

”päivä opettajana”
• Sparraussessio ke 8.9. klo 17–18
• Kutsut, ohjelma, ennakkotiedote, the day –viestintä…

• Yhdistykset alueilla: Koronatilanteen puitteissa tapahtumia jäsenille.
• Nämä valitettavasti näillä näkymin aika vähissä, koska korona.

• Valtakunnan taso: 
• Mainosnäkyvyys: Printti 5.10., sitten tv:tä, somea, onlinea. Lokakuun lopussa myös Radio 

Novan ohjelmayhteistyö. 
• Oodi-tapahtuma kansanedustajille ym. Sidosryhmille

• Kutsutuissa noin 400 (kansanedustajat + yhteistyökumppaneita). Porrastus saapumisille 8.15, 
8.45 ja 9.15.



Nenäpäivä 12.11.: 
Tehdään hyvää ja 
nostetaan esiin 
syitä olla kiitollisia 
opettajien 
tekemästä työstä!
Nenäpäivän tv-showssa 
opekiitosteemalla esillä ainakin Janne 
Kataja, Joalin, ”Supernanny” ja Pete 
Parkkonen. Radio Suomessa 12.11. 
”kouluvierailuja” + paneelikeskustelu, 
jossa Olli ja Nina-Marika Pieskä.



Mihin sitä 
arvostushanke 
operaidoistaan 
pääsisi!



Tulevaa vuonna 2022

Sopimusneuvottelut, tästä lisää myöhemmin….



Ideoita, kuulumisia, yhteydenottoja

Hanna Siltakoski
hanna.siltakoski@kalajoki.fi
0504390746

mailto:hanna.siltakoski@kalajoki.fi

