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Suomen alueella. OAJ Keski-Suomeen kuuluu 21 paikallisyhdistystä ja 11 Jyväskylässä toimivaa jäsenyhdistystä. OAJ Keski-Suomi toimii kaikkien Jyväskylän alueen jäsenyhdistystensä 
paikallisyhdistyksenä, ja sillä on näiden yhdistysten osalta neuvottelu- ja sopimusoikeudet. Kaikkiaan OAJ Keski-Suomi edustaa n. 5400 opettajaa, jotka kuuluvat neljään opettajaryhmään: 
lastentarhanopettajiin (LTO), yleissivistäviin opettajiin (YSI), ammatillisiin opettajiin (OAO) ja yliopiston opettajiin (YLL). 
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