
Verkostosta alueyhdistykseksi

Miksi alueyhdistys tuli ajankohtaiseksi

Organisaatiomuutokset eivät ole helppoja.  Toiminnalla tulee kuitenkin 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 alueellista toimintaa ei ollut. Samaan aikaan kuntien ja muiden 
työnantajatahojen yhteistyö lisääntyi entisestään.

Vauhtia oman organisaation uudistamiseen saatiinkin valtion ja kuntien 
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 entisestään. Kaikkia opettajaryhmiä koskevat 
uudet edunvalvonnan haasteet vauhdittivat näin myös opettajien kunta- ja 
työnantajarajat ylittävää alueellista edunvalvontaa, aktivoitumista ja 
organisaation uudelleenjärjestelyä.

OAJ:ssä päätettiin, että pääosin maakuntien mukaisille alueille muodostetaan 
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 jäsenkunnasta, useita 
kymmeniä eri kokoisia opettajayhdistyksiä ja erilaisia työnantajia. Näin päädyttiin 
Uudellamaalla kahteen verkostoon ja myöhemmin kahteen yhdistykseen eli 
Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun 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. Edunvalvonnallisia tavoitteita olivat mm. 
maakuntien (tuolloin vielä Uusimaa ja Itä-Uusimaa) ja muiden vaikuttajatahojen 
yhdyshenkilöiden selvittäminen sekä kontaktien luominen, maakuntaohjelmiin 
vaikuttaminen, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvien hankkeiden 
selvittäminen sekä näihin vaikuttaminen. PARAS-hankkeeseen liittyen toteutui 
joitakin kuntaliitoksia ja kuntien määrä väheni Uudellamaalla noin kymmenellä. 
Muita selvityksiä tai hankkeita olivat muun muassa KUUMA-kunnat, Hiiden pilotti,  
Raasepori, Hyvinkää-Riihimäki-ammatillisen ja aikuiskoulutuksen 
yhdistämissuunnitelmat, viisikuntayhteistyö (myöhemmin kolmikuntayhteistyö)  



Keski-Uudellamaalla. Hankkeiden seuraaminen oli lähes yksittäisten toimijoiden 
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. Paikallisyhdistykset 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. Hyödyllisiä tapaamisia 
järjestettiin myös pääkaupunkiseudun verkoston kanssa ja yhteistyötä 
ruotsinkielisen FSL:n edustajien kanssa tiivistettiin. 

Tammikuussa 2009 Tirvalla pidetyn verkoston seminaarin jälkeen alettiin uskoa 
yhdistyksen syntyyn ja ryhdyttiin tositoimiin.  Paikallisyhdistyksien 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 kannanottoja 
pyydettiin. Organisaatiomalli ja sääntöesitys valmisteltiin pienessä työryhmässä.  

Syyskausi 2010 oli viimeistelyjen ja päätösten aikaa. OAJ:n Uudenmaan 
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 muodostamiseen 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 
Tuomisto 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 verkoston ja alueyhdistyksen perustamisen olevan 
selkeästi tarpeellista muuttuneessa ympäristössä, joten sen eteen kannatti 
uurastaa. 

Onnea koko jäsenistölle! 

Onnea ja menestystä alueyhdistykselle edelleen!

Eija Pajari 


