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5-vuotisjulkaisu

Alueyhdistykset tehostivat edunvalvontaa 

alueyhdistysten perustaminen osaksi oaj:n organisaatiota 2000-
luvun puolivälistä lähtien liittyi edunvalvonnan tehostamiseen. Nii-
den avulla lähdettiin koordinoimaan paikallisyhdistysten toimintaa 
ja tiivistämään eri jäsenryhmien keskinäistä yhteistyötä. tarkoituk-
sena oli kohentaa myös neuvotteluvalmiuksia sekä tehdä maakunnal-
lista vaikuttamistyötä. 

Yhteiset alueyhdistykset olivat jatkoa yhteisille oaj:n paikallisyhdis-
tyksille. Ne olivat osoittaneet yhteisen edunvalvonnan merkityksen 
paikallisesti, ja samaa vaikuttavuutta haettiin myös alueellisesti. 

alueyhdistykset ovat jäsenten ja paikallisyhdistysten tukena vaikutta-
mistyössä. Ne tehostavat edunvalvontaa ja tuovat oaj:lle maakunnal-
lista ja alueellista näkyvyyttä ja yhtenäistävät viestintää. Ne järjestävät 
koko jäsenistölle tarkoitettuja, mutta myös alakohtaisia tilaisuuksia. 
uudenmaan alueyhdistyksen monista onnistuneista tapahtumista voi 
mainita esim. varhaiskasvatuksen toimintapäivän Porvoossa keväällä 
ja värikkään on the Road -tapahtuman Hyvinkäällä syksyllä 2016. 

uusmaalainen oaj-väki on tehnyt tärkeää ja hyvää työtä ja luonut 
aktiivisen alueyhdistyksen, vaikka sen toimialue on pitkien etäisyyk-
sien, monien eri kuntakeskusten, kaksikielisyyden ja suuren jäsen-
määrän takia erityisen haastava.

onnea ja menestystä oaj uusimaalle ja kaikille alueen luottamus-
henkilöille ja jäsenille myös jatkossa! 

- Olli luukkainen 
OAJ:n puheenjohtaja



Edua ja yhteisöllisyyttä

oaj:n uudenmaan alueyhdistyksen toiminta on käynnistynyt 
kataisen, stubbin ja sipilän hallituksen päättämien poikkeuksellisen 
suurten koulutusleikkausten aikana. Maan hallituksen toimet ovat 
kohdistuneet kaikkiin alueyhdistyksen edustamiin opettajaryhmiin.

alueyhdistys on tavannut alueemme kansanedustajia noin kerran 
vuodessa; toisinaan yhdessä myös oaj Pääkaupunkiseudun kanssa 
ja vienyt terveisiä ja päätösten  käytännön vaikutuksia kansanedus-
tajille. kirkkonummella työskennelleen rehtorin Raija vahasalon 
ollessa sivistysvaliokunnan puheenjohtajana tapasimme sivistysva-
liokunnan jäseniä ja kerroimme näkemyksiämme silloiseen työrauha-
pakettiin ja varhaiskasvatuslain valmisteluun. Pieni iskuryhmämme 
vieraili myös keskustan eduskuntaryhmässä, kun puolue oli viimeksi 
oppositiossa. alueyhdistys järjesti keväällä 2015 vihdin Nummelassa 
alueen kansanedustajaehdokkaille eduskuntavaalipaneelin.

alueyhdistys on kirjelmöinyt opetus- ja kulttuuriministeriöön, Hel-
singin yliopistolle ja selvitysmiehille mm. lastentarhanopettajien 
koulutusmäärän lisäämisen ja ammatillisten koulutuksen leikkauk-
sia vastaan.

Maan hallituksen leikkaukset ovat näkyneet väistämättä opetuksen 
järjestäjien toimissa ja opetuksen resurssileikkauksissa. alueyhdis-
tys on ottanut kirjallisesti kantaa vihdin sijaiskieltoon ja tuusulan, 
Mäntsälän ja järvenpään lomautuksiin alueen lehdissä. opetuksen 
järjestäjien muuttuneisiin sopimustulkintoihin on vaikutettu pää-
luottamusmieskollegion avulla.

oaj uusimaan toimintakenttä medianäkyvyyden osalta on haastava. 
tähän on pyritty vastaamaan alueellisella toimittajatapaamisella vie-
rumäellä syksyllä 2015, missä olivat mukana myös puheenjohtaja olli 
luukkainen ja viestintäjohtaja Marja Puustinen. alueyhdistyksen 
viestinnän monipuolistamiseksi ja tehostamiseksi ostettiin ulkopuo-
lista asiantuntijuutta viestintätoimisto joy & orderilta.

Edunvalvonnan ilosanoman puolesta on järjestetty Maailman opet-
tajienpäivän alueellinen tapahtuma keravalla 5.10.2015. Porvoossa 
21.4.2016 tavattiin alueen varhaiskasvatusjohtajia , mediaa ja jäse-
nistöä lastentarhanopettajien valtakunnallisen järjestökierroksen 
uudenmaan pysähdyspaikkana. kuluneen vuoden isoin ja eniten 
jäsenistöä liikuttanut edunvalvontatapahtuma järjestettiin Hyvin-
käällä 23.9.2016 osana järjestömme maakuntakiertuetta ja kunta-
vaalivaikuttamista. Päivän aikana vierailtiin koulussa, päiväkodissa, 
koulussa, oppilaitoksessa, tavattiin alueen kansanedustajia ja poliit-
tisia päättäjiä kasvatus- ja koulutuskeskustelujen merkeissä. ilta hui-
pentui jäsentapahtumaan Hyvinkään kaupungintalossa.

Yhdessä olemme enemmän ja sateenvarjon alta vaikuttavuus lisään-
tyy. alueyhdistys on järjestänyt yhdistyksilleen työhyvinvointita-
pahtumat oaj:n 30-vuotisjuhlien yhteydessä lohjalla, jolloin jäse-
nistöämme viihdyttivät semmarit ja yhdistyksen 5-vuotisjuhlia 
vietettiin riemukkaasti 28.10.2016 Helsingissä vanhalla Ylioppilas-
talolla kolmesatapäisen jäsenistön kanssa.

- Markku Tikkanen
OAJ Uusimaa puheenjohtaja

Yhteistoiminnan kulttuuria rakentamassa

Edunvalvonta on yhteinen asia. siinä ei ole mitään hävettävää tai 
salattavaa. se auttaa parhaimmillaan myös työnantajaa saavuttamaan 
omia tavoitteitaan. Ympäristön muuttumista emme voi estää ja ulkoa 
tulevat paineet aiheuttavat stressiä kaikissa osapuolissa. työnantajan 
on pystyttävä tehokkaammin ja vähemmällä tuottamaan palveluja ja 
työntekijöiden on vaikutettava yhteistoiminnassa yhteisen ratkaisun 
löytymiseen. 

aina edes täydellistä ratkaisua ei ole olemassa ja silloin on oltava 
yhdessä valitsemassa parasta mahdollista. tällöin päästään takai-
sin edunvalvonnan ytimeen ja pöydät muuttuvat pyöreämmäksi ja 
luottamusta mitataan. luottamus on siinä mielessä reilu sana, että 
yksikään osapuoli ei voi sitä vaatia. sitä vain kasvatetaan puolin ja 
toisin tekojen kautta. Edunvalvojien tulee olla tässä työssä vahvoja. 
se edellyttää meiltä tiedon ja rohkeuden lisäksi avoimuutta ja läpi-
näkyvyyttä. Niillä eväillä pääluottamusmiesten on hyvä lähteä sopi-
maan asioista paikallisesti. samoin evästyksin alueyhdistys pyrkii 
tukemaan paikallisyhdistyksiään ja kasvattamaan yhteistoiminnan 
kulttuuria uudellamaalla.

alueasiamiehen ajatuksissa luottamus on kuin jäätie saareen. se mah-
dollistaa asioita, joita kesällä tai veneellä ei ole mahdollista tehdä. se 
nopeuttaa ja helpottaa kaikkien kulkemista ja rakentamista. itse tien 
rakentaminen on kiinni useista eri toimijoista ja sää edustaa tietysti 
yhteistoiminnan kulttuuria paikkakunnalla. ja kyllä - teräsjää on 
läpinäkyvää, kun lumet putsataan päältä pois. ja mitä luottamus on? 
kokeilepa ajaa jäätiellä.

- Jari SalMinen
Oaj Uudenmaan alueasiamies
@JariSalminen1



Verkostosta alueyhdistykseksi

Miksi alueyhdistys tuli ajankohtaiseksi

organisaatiomuutokset eivät ole helppoja.  toiminnalla tulee kuiten-
kin olla kehys, organisaatio, joka vastaa ajan haasteisiin. kaikki oaj:n 
opettajaryhmät olivat vuosituhannen alussa yhteisessä järjestössä 
valtakunnan tasolla, samoin paikallisyhdistyksissä, mutta aluetaso 
oli vanhaa perua ja kaipasi uudistamista. Yleissivistävien opettajien 
Ysi-piirit olivat alueellisia, mutta koko jäsenkenttää yhdistävää alu-
eellista toimintaa ei ollut. samaan aikaan kuntien ja muiden työnan-
tajatahojen yhteistyö lisääntyi entisestään.

vauhtia oman organisaation uudistamiseen saatiinkin valtion ja kun-
tien toiminnanmuutoksista. valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 
kunta- ja palvelurakenne- eli PaRas-hankkeen. tavoitteena oli mm. 
laadukkaat palvelut koko maassa ja eheä kuntarakenne. Maakunnista 
tuli entistä tärkeämpiä ja kuntien välinen yhteistyö lisääntyi entises-
tään. kaikkia opettajaryhmiä koskevat uudet edunvalvonnan haasteet 
vauhdittivat näin myös opettajien kunta- ja työnantajarajat ylittävää 
alueellista edunvalvontaa, aktivoitumista ja organisaation uudelleen-
järjestelyä.

oaj:ssä päätettiin, että pääosin maakuntien mukaisille alueille muo-
dostetaan aluksi kaikkien opettajaryhmien yhteiset alueverkostot 
seuraamaan maakuntien ja kuntayhteistyön uusia suunnitelmia sekä 
vaikuttamaan niihin opettajien edun mukaisesti. Pitemmän ajan 
tavoitteena oli oaj:n alueellisen organisaation uudistus eli kaikkien 
opettajaryhmien yhteiset alueyhdistykset koko maahan.

Uudenmaan verkosto

uudellamaalla oli tuohon aikaan noin neljäsosa oaj:n koko jäsen-
kunnasta, useita kymmeniä eri kokoisia opettajayhdistyksiä ja erilai-
sia työnantajia. Näin päädyttiin uudellamaalla kahteen verkostoon 
ja myöhemmin kahteen yhdistykseen eli uudenmaan ja Pääkaupun-
kiseudun alueyhdistyksiin. 

verkosto perustettiin helmikuussa 2005 ja se toimi alueyhdistyksen 
perustamiseen eli vuoden 2010 loppuun saakka. jäsenet valittiin eri 
ryhmien aktiiveista ja toimintakin oli alkuun lähinnä tutustumista 
toisiimme ja eri jäsenryhmien ajankohtaisiin asioihin. Edunvalvon-
nallisia tavoitteita olivat mm. maakuntien (tuolloin vielä uusimaa ja 
itä-uusimaa) ja muiden vaikuttajatahojen yhdyshenkilöiden selvit-
täminen sekä kontaktien luominen, maakuntaohjelmiin vaikutta-
minen, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien hankkeiden 
selvittäminen sekä näihin vaikuttaminen. PaRas-hankkeeseen liit-
tyen toteutui joitakin kuntaliitoksia ja kuntien määrä väheni uudella-
maalla noin kymmenellä. Muita selvityksiä tai hankkeita olivat muun 
muassa kuuMa-kunnat, Hiiden pilotti,  Raasepori, Hyvinkää-Rii-
himäki-ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhdistämissuunnitelmat, 
viisikuntayhteistyö (myöhemmin kolmikuntayhteistyö)  keski-uu-
dellamaalla. Hankkeiden seuraaminen oli lähes yksittäisten toimi-
joiden varassa, koska uusia hankkeita tuli ja meni. PaRas-hankkeen 
puitelaki oli voimassa 2007-2012 ja kuntauudistushan jatkuu edelleen.
alueverkostolla ei ollut virallista neuvottelu- tai yhdistysasemaa, 
mutta sen kautta pyrittiin tutustumaan kasvatuksen ja koulutuksen 
edunvalvonnallisiin haasteisiin koko verkoston alueella.  suuri haaste 

toiminnan alussa oli löytää kaikki opettajayhdistykset. Paikallisyh-
distykset olivat kontrollissa, mutta niiden alayhdistyksiä oli, ja taitaa 
olla vieläkin, lukematon määrä.

Alueyhdistyksen perustaminen

virallisen, rekisteröidyn alueyhdistyksen perustamista valmisteltiin 
huolella. Malleja mietittiin ja apua saatiin oaj:n toimistosta. Hyö-
dyllisiä tapaamisia järjestettiin myös pääkaupunkiseudun verkoston 
kanssa ja yhteistyötä ruotsinkielisen Fsl:n edustajien kanssa tiivis-
tettiin.

tammikuussa 2009 tirvalla pidetyn verkoston seminaarin jälkeen 
alettiin uskoa yhdistyksen syntyyn ja ryhdyttiin tositoimiin.  Pai-
kallisyhdistyksien kartoittaminen alkoi olla kunnossa, mutta löytyi 
yhdistyksiä, jotka eivät kuuluneet mihinkään paikallisyhdistykseen. 
Mikä lienee tilanne tällä hetkellä! Yhdistyksiä tiedotettiin ja niiden 
edustajille järjestettiin tiedotustilaisuus sekä lausuntoja ja kannanot-
toja pyydettiin. organisaatiomalli ja sääntöesitys valmisteltiin pie-
nessä työryhmässä.

syyskausi 2010 oli viimeistelyjen ja päätösten aikaa. oaj:n uuden-
maan alueyhdistyksen perustava kokous oli 27.9. akavatalolla ja 
kokouksen puheenjohtajana toimi oaj:n uusi puheenjohtaja olli 
luukkainen. Paikallisyhdistyksien edustajat allekirjoittivat uuden 
yhdistyksen perustamissopimuksen. alueyhdistyksen syyskokous oli 
16.11. kokouksessa hyväksyttiin alueverkoston valmistelema ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä valittiin hallituksen 
puheenjohtaja ja jäsenet. valittu puheenjohtaja Markku tikkanen on 
edelleen alueyhdistyksen puheenjohtaja.

Toimijat ja sitoutuminen

jälkikäteen voi tunnustaa, että alueverkoston nopeaan muodostami-
seen ei moni aluksi uskonut. onneksi mukana oli sitoutunutta väkeä, 
joka jaksoi luoda uskoa muihinkin. verkoston yhdyshenkilönä toimi 
aluksi reilun vuoden ajan Ensio Puumala ja loppuajan tehtävä oli 
minulla. verkoston toiminnan koko kauden tai lähes koko kauden 
olivat minun lisäkseni mukana myös jorma Pietikäinen, Niku tuo-
misto ja kirsi Contursi Ysi:stä, Christer jakobsson Ysi/Fsl:stä, Eija 
jäppinen ja leena-Maija leinonen ltol:stä sekä säde Heikinheimo, 
seija siitonen ja juha säkkinen oao:sta. lyhyemmän kauden mukana 
olleita oli useita. kiitokset kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Minulta kysyttiin tätä juttua varten sitoutumisesta. Edunvalvonta on 
ennen kaikkea yhteistyötä. se vaatii sitoutumista ja uskomista asiaan, 
vaikkei työ aina helppoa olekaan. olin verkoston perustamisen aikaan 
päätoiminen edunvalvoja eli pääluottamusmies sekä myös mm. oaj:n 
hallituksen jäsen. takana oli myös kymmenen vuotta itä-uudenmaan 
piirin puheenjohtajuutta sekä muita luottamustoimia, joten näin ver-
koston ja alueyhdistyksen perustamisen olevan selkeästi tarpeellista 
muuttuneessa ympäristössä, joten sen eteen kannatti uurastaa. 

Onnea koko jäsenistölle! 

Onnea ja menestystä alueyhdistykselle edelleen!

- eiJa PaJari 



OAJ-Uusimaa, viisvuotishistoriikki

Yleistä
uudenmaan alueyhdistyksen viisivuotisessa toiminnassa keskeisintä 
on alusta asti ollut jäsenten edunvalvonta ja jäsenyhdistysten toimin-
nan tukeminen. Hyvin tärkeää on ollut myös pyrkimys yhteiseen 
opettajuuteen ja yhteisöllisyyteen eri opettajaryhmien välillä, tätä on 
toteutettu yhdistyksen rakenteissa ja yhteisissä tapahtumissa. 

Yhdistys haluaa toimia alansa asiantuntijana uudellamaalla ja on 
pyrkinyt vaikuttamaan nostamalla alueen koulutusasioita esiin. 

Yhteistyötä on tehty kattojärjestön oaj:n kanssa sen kampanjoitten 
puitteissa. Yhteistä toimintaa naapuriyhdistysten oaj:n Pääkaupun-
kiseudun ja kanta-Hämeen alueyhdistysten kanssa on tehty varsinkin 
koulutuksen parissa sekä ottamalla kantaa kulloinkin ajankohtaisissa 
asioissa ja järjestämällä kansanedustajien tapaamisia.

Edunvalvonta
Edunvalvonnan toimielimiä ovat olleet alan tiimi ja pääluottamus-
mieskollegio, edellisten lisäksi lastentarhanopettajien luottamusmie-
het ovat tavanneet toisiaan säännöllisesti. 

koko yhdistyksen historian ajan edunvalvontaa ovat leimanneet kou-
lutusalaan kohdistetut leikkaukset ja säästöt sekä työnantajien tiuken-
tuneet sopimustulkinnat.

jäsenyhdistysten paikallista edunvalvontaa on tuettu runsaalla kou-
lutuksella, jakamalla vuosittain rahaa paikallisen edunvalvonnan 
tukena ja kunkin jäsenyhdistyksen ajankohtaisiin tarpeisiin suunna-
tuilla resursseilla. 

Koulutus
koulutus on ollut hyvin merkittävä keino tukea jäsenyhdistyksiä. 
Yhdistysten aktiiveja on koulutettu säännöllisesti kouluttamalla 
puheenjohtajia, sihteereitä ja uusia toimihenkilöitä, yhteysopettaja-
koulutus on tapahtunut risteilemällä Helsinki-tukholma –väliä vuo-
sittain.

jäsenistöä on koulutettu ajankohtaisissa asioissa ja pitämällä mm. 
eläkeiltoja säännöllisesti. suuri osa tästä koulutuksesta on tapahtu-
nut yhteistyössä oaj:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa.

Hallitus on pitänyt suunnitteluseminaarin vuosittain ja yhdessä 
alueen oaj:n valtuutettujen kanssa on pidetty oaj:n ajankohtaisia 
asioita käsitteleviä seminaareja ennen valtuuston istuntoja.

Tiedotus
Yhdistykselle laadittiin viuhkamainen logo vuonna 2012. se esittää 
uuttamaata maantieteellisenä alueena. viuhkanpilkkujen määrä on 
sama kuin perustamisasiakirjan allekirjoittaneiden yhdistysten.

Yhdistys tiedottaa säännöllisesti jäsenistöään omalla sivustollaan 
www.oajuusimaa.fi. vuosittain opettaja-lehden välissä on jaettu 
kaikille jäsenille jäsentiedote, myös yhdistyksen Facebook-sivustolta 
ja twitter-tililtä voi seurata ajantasaisesti opetusalan kuulumisia ja 
alueyhdistyksen tapahtumia.

kattojärjestöön oaj:hin päin tiedotetaan alueen ajankohtaisista tilan-
teista.

Puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet 2011–2016
Puheenjohtaja
Markku tikkanen  2011–2016

YSI
antti Honkanen   2011–2016
Birgit Gröhn   2011–2012
Eva-stina törnroos 2011–2016
Eveliina Passi  2015–2016
jari salminen  2015–2016
jorma Pietikäinen  2011–2012
jyrki lindroos  2014
kaisa Witting  2011–2014
katja Husso  2013–2014
kirsi Contursi   2011–2016

Yhdistys on myös antanut lausuntoja ja laatinut mielipidekirjoituksia 
alaansa käsittelevissä kysymyksissä.

Hallitus osti viestintäkoulutusta v. 2015. sen jälkeen hallitus otti 
käyttöön Google Driven ja Whatsapp-palvelun käyttöön sisäisessä 
viestinnässään. koulutuksen innoittamana blogi-kirjoittelu inter-
net-sivustolle aktivoitui.

- Säde HeikinHeiMO
OAJ Uusimaan tiedottaja

lea Hirvasniemi-Haverinen 2012–2016
Paula Pulkkinen  2011–2016
Pekka juntunen  2011–2014
Pirjo leväniemi  2011–2014
Riitta anttila   2011
sari Manninen, Pääkkönen 2011–2014
sirpa teikari  2013–2014
tomi Pankkonen  2011–2012
ulla Hyttinen  2015–2016
voitto jäppinen  2015–2016

LTOL
kirsi kalliotähti-Palm 2013
leena Roos  2015–2016
leena-Maija leinonen 2011–2014
Päivi koistinen-karppinen 2011–2016
Riitta-kaisa kosonen 2015–2016
sari sirniö  2011–2012, 2013–2014

OAO
kari jääskeläinen  2013–2014
lilja Holster  2015–2016
Päivi törmä  2013–2014
sari Maunula  2011–2012
seija siitonen  2011–2012
säde Heikinheimo  2011–2016
tiina toivola  2015–2016

FSL
Christer jakobsson  2012–2016



OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry
talkootie 7 01350 vantaa 
toimisto@oajuusimaa.fi

www.oajuusimaa.fi

Puheenjohtaja:
Markku tikkanen 

markku.tikkanen@karkkila.fi 
puh. 044 7674812

Uusimaa

Valokuvat: Säde Heikinheimo, Sari Melkko, Voitto Jäppinen Taitto: Sauli Pietikäinen

Tykkää meistä www.facebook.com/oaj.uusimaa


