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Johdanto 
 
Vuosi 2020 oli OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry:n eli OAJ Uudenmaan kymmenes toimintavuosi. OAJ 
Uusimaan toimintasuunnitelma vuonna 2020 perustui OAJ:n toimintasuunnitelmaan, jossa on asetettu 
tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2019–2020. OAJ:n toimintasuunnitelma perustui OAJ:n 
nelivuotiseen strategiaan (2016–2020), jossa on määritelty järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä 
arvot.  
 

 
 
OAJ Uusimaa on yksi seitsemästätoista OAJ:n alueyhdistyksestä. Se toimii Uudellamaalla opettajien 
aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi solmimalla yhteyksiä opetusalan 
päätöksentekijöihin, tukemalla alueensa paikallis- ja opettajayhdistyksiä edunvalvonnassa sekä 
kouluttamalla eri opettajaryhmien edustajia. Alueyhdistyksen tavoitteena on ollut koota kaikki Uudenmaan 
alueen opettajaryhmiä keskinäiseen yhteistyöhön yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi. Se on edustanut 
alueellaan varhaiskasvatuksen (VAKA), yleissivistävän koulutuksen (YSI) ja toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen (OAO) opettajia. Vuoden 2020 aikana alueyhdistys on järjestänyt jäsentapahtumia, koulutusta 
ja virkistystilaisuuksia. 
  



 
 

OAJ Uudenmaan jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 1.1.2020 
 

YHDISTYS JÄSENMÄÄRÄ 

OAJ:n Askolan-Pukkilan py ry 84 
OAJ:n Careerian paikallisyhdistys ry 157 
OAJ:s lokalförening Axxell Lärare opettajat ry 93     
OAJ:n Hangon py ry 59+40= 99 
OAJ:n Hyvinkään opettajien py ry 567 
OAJ:n Hyrian Opettajat ry 170 
OAJ:n Järvenpään py ry 527 
OAJ:n Karkkilan py ry 100 
OAJ:n Keravan opetusalan py ry 391 
OAJ:n Keuda-opettajat paikallisyhdistys ry. (jäsenyys päättyi 27.11.2020) 247 
OAJ:n Kirkkonummen py – OAJ:s lokalförening i Kyrkslätt ry 480+97 =577 
OAJ:n Lohjan py ry 698 
OAJ:n Loviisan seudun py 112+82 =194 
OAJ:n Luksian py 116 
OAJ:n Mäntsälän Opetusalan py ry 250 
OAJ:n Nurmijärven py ry 542 
OAJ:n Pornaisten py ry 58 
OAJ:n Porvoon seudun py - OAJ:s lokalförening för Borgånejdens lärare ry 560+177 =737 
OAJ Sipoon py ry- OAJ:s lokalförening i Sibbo rf 178+82 =260 
OAJ:n Tuusulan Opetusalan py ry 539 
OAJ:n Vihdin Opettajat ry  375 
OAJ:n Spesia py 130 
OAJ:s lokalförening i Raseborg rf-OAJ:n Raaseporin py ry 218+224 =442 
Pohjois-Uudenmaan aikuisopettajat ry 44 
Kustvägens lärarförening (FSL) 74 

YHTEENSÄ 7471 

 
 
Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.9.2020 Nurmijärven yhteiskoululla, Nurmijärvellä. Paikalla oli 62 
kokousedustajaa. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista sekä keväkokoukselle jätetyt aloitteet. 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 15.12.2020 etäkokouksena yhdistyksen toimitiloista Talkootieltä, 
Vantaalta. Kokouksessa oli edustettuna 73 kokousedustajaa. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä 
asioista.  
 
Yhdistyksen hallitus 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin 
varsinaisten jäsenten lisäksi paikkakunnan OAJ-valtuutetut, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja 
alakohtaiset luottamusmiehet.  
Hallituksen suunnitteluseminaari järjestettiin 28. – 30.7.2020, Turussa (21 osallistujaa). 
 
Hallituksen kokoonpano ja hallitukseen kutsutut henkilöt: 
Tuomo Suihkonen hallituksen puheenjohtaja  
 
hallituksen varsinainen jäsen  henkilökohtainen varajäsen 
Riitta-Kaisa Kosonen   Päivi Koistinen-Karppinen 
Leena Roos    Kati Sadinmäki 



 
 

Virve Virta    Hanna Viitaniemi-Levola 
Tuire Arpalahti    Mona Savinainen 
Kari Hämäläinen   Lilja Holster 
Jari Hourula     Vappu Heikkinen 
Tellervo Hiirikoski    Ville Pesonen 
Lea Hirvasniemi-Haverinen   Mikko Niiniluoto 
Antti Honkanen    Katja Mäkinen 
Yrjö Kangas     Pirjo Leväniemi 
Leena Lehtimäki    Ilkka Miettinen 
Sebastian Lindqvist    Alexander Smeds 
Janne Louhi     Ulla Hyttinen 
Minna Mouhu     Ilkka Sahlberg 
Paula Pulkkinen    Leena Aaltonen 
Eva-Stina Törnroos    Maisa Niemiaho 
Sirpa Tikkanen     Voitto Jäppinen 
Kirsi Contursi     Kalle Häkkänen 
 
Muut kokouksiin kutsutut: 
Sari Aksberg  valtuutettu 
Säde Heikinheimo valtuutettu 
Raili Leivo  taloudenhoitaja 
Teija Punkki   valtuutettu 
Maarit Rahkola   OAJ hallituksen jäsen 
Ilkka Miettinen  alueasiantuntija 
Sari Sirniö   valtuutettu 
 
Toimihenkilöt 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Tuomo Suihkonen, sihteerinä Kirsi Contursi, varapuheenjohtajana Eva-
Stina Törnroos ja Leena Roos, taloudenhoitajana Janne Louhi, koulutussihteerinä Paula Pulkkinen, 
tiedottajana Ilkka Miettinen, hyvinvointivastaavana Lea Hirvasniemi-Haverinen, yhteistoiminta- ja 
työsuojeluhenkilönä Sari Aksberg, dokumentoijana Virve Virta, kotisivujen päivittäjänä Minna Mouhu, 
emäntänä Riitta-Kaisa Kosonen 
 
Tiimien, työryhmien, kollegioiden ja verkostojen kokoonpanot 
 
Alueyhdistyksen jäsenten edustukset OAJ:ssä:  

 OAJ hallitus Kirsi Contursi, Maarit Rahkola 
 järjestö- ja viestintätoimikunta Paula Pulkkinen, Sari Sirniö 
 tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta Sebastian Lindqvist 
 valtuutetut Kirsi Contursi, Lea Hirvasnemi-Haverinen, Yrjö Kangas, Janne Louhi, Paula Pulkkinen, 

Tuomo Suihkonen, Teija Punkki, Säde Heikinheimo, Sari Aksberg, Säde Heikinheimo, Sari Sirniö, 
Sebastian Lindqvist 

 
Työvaliokunta: pj Tuomo Suihkonen, varapuheenjohtajat Eva-Stina Törnroos, Leena Roos, sihteeri Kirsi 
Contursi, ammatillisten edustaja Tellervo Hiirikoski, taloudenhoitaja Janne Louhi ja alueasiantuntija Ilkka 
Miettinen. Työvaliokunta valmisteli hallituksen kokoukset ja vuosikokoukset. Työvaliokunta on kokoontunut 
12 kertaa vuoden aikana. 
 
Edunvalvontatiimi: pj Tuomo Suihkonen, Yrjö Kangas, Kirsi Contursi, Sirpa Tikkanen, Janne Louhi, Antti 
Honkanen, Sebastian Lindqvist, Virve Virta, Tuire Arpalahti, Eva-Stina Törnroos, Leena Roos, Maarit Rahkola 
ja Ilkka Miettinen 



 
 

Viestintätiimi: Leena Roos, pj ja sihteeri, Tuire Arpalahti, Säde Heikinheimo, Ilkka Miettinen, Minna Mouhu, 
Ville Leppäniemi ja Virve Virta 
 
Koulutus- ja kokoustiimi: Eva-Stina Törnroos, pj, Paula Pulkkinen, Tellervo Hiirikoski, Sari Sirniö, Lea 
Hirvasniemi-Haverinen, Riitta-Kaisa Kosonen, Leena Roos 
 
Ammatillisten työryhmä: Tuomo Suihkonen, Ilkka Miettinen, Tellervo Hiirikoski, Petra Baarman, Vappu 
Heikkinen, Tuire Arpalahti, Anita Ritalahti, Maarit Rahkola, Ville Heikkinen, Panu Pesonen ja Jorma 
Valtonen. 
 
Lukiotyöryhmä: Antti Honkanen pj., Ville Leppäniemi sihteeri, Sara Lehtovuori, Jan-Erik Till, Katja Rihu-
Lehtinen, Ari Ahokas, Milja Nybom, Christer Jakobson, Tiina Peltoniemi, Sirpa Tikkanen, Seppo Pyhälahti, 
Arttu Lehtonen 
 
PLM-kollegio: kollegion vetäjä alueasiantuntija Ilkka Miettinen, Kirsi Contursi, Antti Honkanen, Kari 
Hämäläinen, Risto Ilvonen, Kirsi Isoranta, Christer Jakobsson, Yrjö Kangas, Ville Leppäniemi, Minna-Kristiina 
Paakki, Eveliina Passi, Paula Pulkkinen, Ann-Britt Romar, Tuomo Suihkonen, Markku Tikkanen, Mikko 
Utriainen 
 
VAKA-kollegio: kollegion vetäjä alueasiantuntija Ilkka Miettinen, Päivi Koistinen-Karppinen, Riitta-Kaisa 
Kosonen, Hanna Viitaniemi-Levola, Kati Sadinmäki, Leena Roos, Sari Koivula, Mervi Kärkkäinen, Laura 
Korkeila, Elsi Kuosmanen,  Leena-Maija Leinonen, Susanne Rantanen,  Eija Räsänen, Sari Sirniö, Tuomo 
Suihkonen 
 
Työsuojeluverkosto: Sari Aksberg pj ja sihteeri, Jani Vesanen, Kirsi Makkonen, Tomi Pessi, Sonja Kotakallio, 
Vappu Heikkinen, Yrjö Kangas, Henry Gustafsson, Markku Tikkanen, Simo Aravuori, Ville Pesonen, Eveliina 
Passi, Sakari Hetemaa, Minna Mouhu, Simo Aravuori, Hannu Juntunen 
 
Tilintarkastajat 
 
Vuoden 2020 toiminnantarkastajina toimivat Johanna Olli ja Kirsi Isoranta, varatoiminnantarkastajina 
Maarit Mansio ja Jorma Valtonen. Toimintavuoden loppupuolella sekä toiminnantarkastajat, että 
varatoiminnantarkastajat ilmoittivat eroavansa tehtävästä. Yhdistys valitsi kokouksessaan 24.11.2020 
tilintarkastajiksi KHT Timo Helle ja KHT Ella Järvenpää. Varatilintarkastajiksi KHT Nicolina Mickelsson ja KHT 
Timo Matilainen. 
 
 

Toiminta ja suunnitelman toteutumisen arviointi vuodelle 2020 
 
Toimintakertomuksessa tavoitteiden alla olevissa kohdissa on kuvattu tilannetta 
toimintasuunnitelmakauden päättyessä 31.12.2020. 
 

1. OAJ parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja - tulkintoja 
sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan.  

 
Edunvalvontatiimi kokoontui vuoden 2020 aikana neljä kertaa. Edunvalvontatiimissä on kerätty tietoa 
paikallisista käytänteistä ja asioista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja tuotu edunvalvonnallisia asioita 
OAJ Uusimaan hallituksen kokouksiin keskusteltavaksi toimenpiteitä varten. Esille nousi mm. 
oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät haasteet lukiossa ja ammatillisella toisella asteella, etäopetuksen 
vaikutukset ja haasteet, neuvottelutilanne, yhtenäiskoulujen edunvalvonnalliset haasteet opettajien 
kannalta, SAK-aika, YS-ajan käyttö, vuosityöaikaan liittyvät haasteet ja lukioresurssin käyttö. Sovittiin 



 
 

alueasiamiehen ja puheenjohtajan tehtäväksi laatia yhteydenotto alueemme kansanedustajiin 
oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen. Yhteydenotto Uudenmaan alueen kansanedustajiin toteutettiin 
ja puheenjohtaja ja alueasiamies osallistuivat KENKi:n (Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien 
neuvottelukunta) kokoukseen ja nostivat omissa alustuksissaan esille mm. opettajien työhyvinvoinnin, 
opettajamitoituksen ja oppivelvollisuuden laajentumisen mukanaan tuomat haasteet. 
Kansanedustajatapaamisen keskusteluosuudessa puheenjohtaja ja alueasiantuntija toivat esille erityisen 
tuen ja inkluusion haasteet, kodin ja koulun ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen, koronatuet ja 
niiden vaikutuksen. Lomautuksia vastustettiin.  
 
Lukiotiimi kokoontui 4 krt. Vuonna 2020 puhututti etäopetusjärjestelyt yo-kokeet ja uusi LOPS-suunnittelu. 
Oppivelvollisuuden laajentuminen ei vielä oikein ehtinyt 2020 mukaan. Lukioiltaa ei järjestetty koronan 
vuoksi. Kaikista alueen kunnista ei vielä ole edustajaa (11 kuntaan lähtee kutsut, 5 puuttui vuonna 2020). 
Alueasiantuntija on tehnyt alueella kuntavertailua ja toimintastrategioita edunvalvonnallisissa asioissa, 
kerännyt varhaiskasvatuksen sak-työaikaa koskevia paikallisia soveltamisohjeita.  
 
VAKA-kollegio kokoontui kaksi kertaa 3.6. ja 19.11. (24 osallistujaa). Tiedonkulkua varhaiskasvatuksen 
luottamusmiesten ja pääluottamusmiesten kollegioiden välillä pyrittiin parantamaan. Samat asiasisällöt 
puhuttivat keskusteluissa molemmissa kollegioissa. Tapaamisissa käytiin läpi paikallisia kuulumisia, jaettiin 
kokemuksia ja tietoa paikallisesta tilanteesta, kyseltiin, kommentoitiin ja annettiin vertaistukea yhdessä 
keskustellen. Tärkeässä roolissa oli hyvien paikallisten käytänteiden jakaminen. Puheenaiheita vuoden 
aikana olivat muun muassa koronaohjeistus ja -viestintä, palkkaukseen liittyvät asiat, työturvallisuus 
poikkeusaikana, varhaiskasvatusalaan liittyvä alueellinen ja valtakunnallinen uutisointi, henkilöstön 
pätevyyskysymykset ja alueellinen hyvinvointityö. Kollegio koettiin antoisaksi ja merkittäväksi toiminnan 
muodoksi. Tapaamismahdollisuuksia toivottiin enemmän. 
Aluejärjestö osallistui varhaiskasvattaja 2020 -tapahtumaan, 7.2.2020 Järvenpäässä (vaikuttajatapaaminen) 
4 järjestäjäosallistujaa. 
 
Alueasiantuntija vieraili Axxellin opettajien kevätkokouksessa 8.9.2020. Aiheina mm. OAJ:n uusi strategia, 
alueyhdistyksen toiminta ja tehtävät.  
 
Puheenjohtaja ja alueasiantuntija tapasivat Hyrian opettajia 20.10. Aiheina alueyhdistyksen toiminnan 
esittely, OAJ:n alueellinen toiminta, järjestörakenne, paikallinen näkökulma ja ajankohtaiset kuulumiset.  
 
Puheenjohtaja ja alueasiantuntija osallistuivat Lohjan opettajien (LOOP) paikallisyhdistyksen 
syyskokoukseen 12.11.20. Alueasiantuntijan aiheina mm. Korona-avustukset, poikkeavat opetusjärjestelyt, 
kuntatilanne, oppivelvollisuuden laajentaminen ja työajan vaihtaminen OVTESissa. 
 

2. OAJ varmistaa järjestön ja jäsenistön toimintaedellytykset rakenteellisissa uudistuksissa.  
 
Pääluottamusmieskollegio kokoontui vuoden aikana viisi kertaa (30.1., 8.4., 1.10., 5.11. ja 10.12. – 65 
osallistujaa). Kokoontumisissa korostettiin osallistuvaa vertaisjakamista ja –tukea. Paikallisista kuulumisista 
käytiin vapaata keskustelua.  Yhteisiä terveisiä välitettiin myös OAJ toimiston suuntaan tiedoksi.  
 
Esiin nousseita asiasisältöjä olivat muun muassa paikalliset saavutukset ja onnistumiset edunvalvonnassa, 
niihin liittyvien toimintamallien yhteinen jakaminen, koronaohjeistukset ja -viestintä, etäopetus- ja 
hybridiopetus, työaikajärjestelyt ja palkkaus, järjestelyvaraeräneuvottelut, TVA, opettajuuden 
arvostushanke, oppivelvollisuuden laajentaminen, uudet sopimukset sekä harkinnanvaraisen virkavapaan 
käytänteet. Kollegiolla todettiin olevan iso merkitys pääluottamusmiehille.  
 

3. OAJ vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. 
 



 
 

Aueyhdistyksen työsuojeluverkoston tapaamisiin on kutsuttu alueen OAJ:n jäsenistön työsuojeluvaltuutetut 
ja varasuojeluvaltuutetut. Vuonna 2020 kokoontumisia oli viisi, joista neljä etäyhteydellä (54 osallistujaa, 
keskimäärin 10-12 /kerta). Korona ja siihen liittyvät työsuojeluasiat keskusteluttivat verkostoa erityisesti. 
Verkoston toiminnassa keskeistä oli vertaistuki ja hyvien toimintamallien jakaminen. 
 
Alueellinen yhteistoiminnan neuvottelupäivä to 19.3.2020 peruttiin. 
 

4. OAJ edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä, jotta 
työ turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 
Yhdistys lähestyi alueasiamiehen ja puheenjohtajan valmistelemalla kannanotolla kaikkia Uudenmaan 
vaalipiirin kansanedustajia oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen.  
Yhteydenoton keskeisiä asiasisältöjä olivat:  

 Oppivelvollisuusuudistuksen taloudelliset haasteet  

 Toisen asteen riittävän rahoituksen turvaaminen  

 Rehtoreiden ja opettajien uusien ja laajentuvien tehtävien korvaaminen ja uusien rehtoreiden ja 
opettajien rekrytointi  

 Opetuksen järjestämisen pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen  

 Rahoitusvaje  

 Laadukkaat oppimateriaalit ja -välineet  

 Opiskelijan henkilökohtainen tuki opintojen aikana  

 Opettajamitoitus 

 Yhdistys kiinnittää huomiota, että varhaiskasvatuksessa työskentelevien opettajien ja johtajien 
palvelussuhteen ehdoista sovitaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. 

 
Alueyhdistys järjesti esimieskoulutuksen, 22.10.2020 (3 osallistujaa). 
 

5. OAJ vaikuttaa siihen, että koulutusta uudistetaan myönteiseen suuntaan tuntuvin panostuksin.  
 
OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksessä on vaikutettu monissa valtuutettujen, puheenjohtajan ja 
alueasiantuntijan puheissa, kirjoituksissa ja kannanotoissa lisäämällä tietoisuutta kelpoisten ja pätevien 
opettajien merkityksestä. Alueasiantuntijan OAJ:n kuntavaalivaikuttamisen edistämiseksi tehdyt julkaistut 
vaalikannanotot ja tekstit alueemme paikallislehdissä ovat asiaa edistäneet. 
Kuntavaalivaikuttamistyö toimintavuonna: 

 Kuntavaalikoulutus yhteistyössä OAJ:n kuntavaalityöryhmän kanssa paikallisyhdistysten 
puheenjohtajille ja sihteereille 18.-19.9.2020. Kouluttajana Pauliina Viitamies.   

 Alueasiantuntijan kuntavaalitiedotteet paikallisyhdistyksiin 27.8.20., 9.10.20 ja 13.11.20.  

 Alueasiantuntijan mielipidekirjoitus “Millainen oppimisympäristö kunnassasi on tulevaisuudessa?”, 
julkaistu useissa uusimaalaisissa paikallislehdissä syksyllä 2020. 

 
6. OAJ vaikuttaa siihen, että koulutuksen laatu ja saavutettavuus vahvistuvat.  

 
Valmisteltiin pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kansanedustajien tapaamista vuodelle 2021. Tapaamista 
edelsi puheenjohtajan ja alueasiantuntijan kirjoitus Uudenmaan alueen kansanedustajille, jossa oli vahvasti 
esillä oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen vaikuttamista oppimisen tuen ja resursoinnin 
parantamiseksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen asti. 
 

7. OAJ vahvistaa kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä OAJ:n omaa positiivista vaikuttavuutta ja 
näkyvyyttä. 

 



 
 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on ennakoivasti nostettu kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kysymyksiä 
ja tehty niihin liittyviä uusia avauksia. Valtakunnallisesti toimivista vaikuttamisen ja verkostoitumisen 
tavoista on tehty alue- ja paikallistason toimintaan sopivia malleja, ja niitä on vuoden 2020 lopulla lähdetty 
toteuttamaan käytännössä. OAJ Uusimaa nimesi Janne Louhen alue-edustajaksi OAJ:n hankkeeseen. 
 
OAJ On the Road-tapahtumaa ei järjestetty Uudellamaalla. 
 

8. OAJ varmistaa, että digitalisaatiota hyödynnetään paremmin sekä järjestötyössä että kasvatus-, 
koulutus- ja tutkimusalalla. 

 
Alueyhdistys on vuonna 2020 siirtynyt sähköisten kanavien hyödyntämiseen toiminnassaan. 
Etäkoulutukset, teams-kokoukset ja howspace-työalustat ovat tulleet pysyväksi osaksi yhdistyksen 
arkipäivää. Jäsenten sähköisiä palveluja on kehitetty. Yhdistyksellä on myös uudet kotisivut. Palautekanavia 
on lisätty. 
 

9. OAJ vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistysten puheenjohtajien ja 
muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista.  

 
OAJ:n koulutukset sekä edunvalvonta- ja järjestötiedotteet ovat kohdentuneet ja vastanneet sisällöllisesti 
toimintasuunnitelmakauden vaatimuksia. Luottamustehtävissä toimivien aktiivisuutta hoitaa tehtävää ja 
ylläpitää järjestöyhteyksiä on vahvistettu tarpeen mukaan.  
 
OAJ vahvistaa alueellisten ja paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. OAJ:n järjestämät 
koulutukset ovat sisällöltään laadukkaita ja järjestelyiltään toimivia. 
Koulutustiimiin kuuluivat Eva-Stina Törnroos puheenjohtajana, Paula Pulkkinen sihteerinä, Lea Hirvasniemi-
Haverinen, Leena Roos, Riitta-Kaisa Kosonen, Sari Sirniö, Tellervo Hiirikoski. Kokoontumisia, joista viisi on 
ollut etäkokouksia, on ollut seitsemän vuoden aikana. Tiimi on vastannut tilaisuuksien suunnittelusta 
yhdessä työvaliokunnan ja kunkin ryhmän kanssa sekä käytännön järjestelyistä. 
 
Koulutus on ollut keskeinen osa yhdistyksen toimintaa.  
Yhdistys järjesti vuoden aikana 22 erilaista koulutustilaisuutta tai tapahtumaa. Koulutuksellisia osuuksia oli 
myös mm. vuosikokouksissa, pääluottamusmieskollegion, varhaiskasvatuskollegion tapaamisissa sekä 
lukiotyöryhmän ja ammatillisen työryhmän tapaamisissa. Koulutusta annettiin kaikille eri jäsenryhmille ja 
useille jäsenyhdistysten toimijaryhmille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 723 jäsentä ja toimijaa. 
 

10. OAJ varmistaa, että luottamusmiehet ja yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella 
työpaikalla. 

 
Alueyhdistys on kannustanut paikallisyhdistyksiä yhteysopettajajärjestelmän laajentamisessa, järjestänyt 
yhteysopettajakoulututuksen etästriimauksena 31.10.2020. Kaksitoista yhdistystä oli ilmoittautuneena ja 
striimille tuli 151 katselukertaa (laskettu 140 osallistujaksi). 
 
Pääluottamusmieskollegio on kokoontunut viisi kertaa, jossa 65 osallistujaa.  
 

11. OAJ parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin 
toimiin. 

 
Järjestövalmiusorganisaatiota vahvistettiin. Jäsenyhdistysten ja jäsenten tietoisuutta järjestövalmiudesta on 
lisätty. Alueyhdistys järjesti järjestövalmiusillan 12.3.2020, Vantaan Talkootiellä. Tilaisuudessa oli 31 
osallistujaa. 
 



 
 

12. OAJ kehittää yhdistystoimintaa ja järjestörakennetta niin, että ne huomioivat entistä paremmin 
toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.  

 
Jäsenten edunvalvontaa ja jäsenpitoa on pyritty vahvistamaan kehittämällä yhdistystoiminnan tueksi uusia 
työkaluja yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa. 
Alueyhdistys järjesti uusien toimijoiden koulutuksen 7.-8.2.2020, Järvenpäässä (28 osallistujaa). 
Alueyhdistys pyrkii järjestämään säännöllisesti tilaisuuksia, joissa yhdistysten toimihenkilöt voivat jakaa 
keskenään tietoa ja ajatuksiaan. Toimintavuonna järjestettiin seminaari jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja 
sihteereille, 18.-19.9. Tuusulassa (37 osallistujaa). 
 

13. OAJ tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia 
vahvistamalla nykyisiä ja kehittämällä uusia osallistumisen tapoja.  

 
Uusille ja nykyisille jäsenille on entistä selvempää, miksi järjestön jäsenyys kannattaa. Tehty työ näkyy 
jäsenille aiempaa selvemmin. Jäsenpalveluja on kehitetty. Järjestön varsinaisten jäsenten ja opiskelijoiden 
osallisuutta ja sitoutumista järjestön toimintaan on lisätty kehittämällä vaikuttamismahdollisuuksia ja 
kokeilemalla uusia toimintatapoja. Nuorten ja uusien opettajien osuus OAJ:n toimielimissä on kasvanut, ja 
opettajaksi opiskelevat osallistuvat järjestön toimintaan sen kaikilla tasoilla. 
 
Puheenjohtaja teki OAJ:n kevätvaltuustossa ponsiesityksen OAJ-sovelluksen kehittämiseksi jäsenistöltä ja 
jäsenyhdistysten ay-aktiiveilta, luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta saadun kokemuspalautteen 
pohjalta. OAJ:n syysvaltuustossa puheenjohtaja otti alueyhdistyspuheenvuorossa kantaa uuden OAJ:n 
strategian pohjalta vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseksi jäsenistön ja OAJ:n välillä. 
 
Maailman opettajien päivänä 5.10. järjestettiin etäkonsertti, jossa oli esiintyjänä Mika Ikonen. Konsertilla oli 
318 katselukertaa (laskettu 300 osallistujaksi). 
 
Alueelliset ulkoilutapahtumat toteutettiin syksyn 2020 aikana (osallistujia 16). 
 

14. OAJ kehittää viestinnän sisältöjä yhä enemmän kanava- ja kohderyhmäkohtaisesti. 
 
Alueyhdistys vahvisti viestinnällistä rooliaan. Viestintätiimiin kuuluivat Leena Roos pj, Minna Mouhu, Tuire 
Arpalahti, Virve Virta, Säde Heikinheimo, Jari Hourula, Ville Leppäniemi ja Ilkka Miettinen. 
Tiedottajana ja facebookista vastaavana toimi Ilkka Miettinen. Kotisivut päivitti ja niistä vastasi Minna 
Mouhu. Dokumentoijana toimi Virve Virta. Tiimi kokoontui neljä kertaa. 
 

 Opettaja-lehden 4.12. välissä jaettiin tiedote yhdistyksen jäsenille. Tiedotteen ajankohtaisena 
aiheena oli tällä kertaa muun muassa kevään 2021 kuntavaalit ja korona. 

 Yhdistyksen käsiesite jaettiin puheenjohtajat ja sihteerit päivillä Tuusulassa 18.9. 

 OAJ Uusimaan Drive-kansiorakenne uudistettiin ja yhdistyksen kotisivut päivitettiin OAJ:n 
yhtenäisen mallin mukaiseksi. Yhdistys julkaisi uudella sivustollaan 3 blogia puheenjohtajan ja 
alueasiamiehen toimesta. 

 Yhdistys viestitti myös Instagramin ja Facebook-sivustojen kautta. Facebookin seuraajien määrä oli 
vuoden lopussa hivenen vajaa 1000. 

 Yhdistyksellä on käytössään useampia viestiketjuja ja -ryhmiä. 

 Yhdistyksellä on oma viestintästrategia. 
 

15. OAJ turvaa järjestön toimintasuunnitelman toteutumisen varmistamalla, että järjestön talous on 
vahva ja vakaa. 

 



 
 

Yhdistyksen talous on perustunut OAJ:n maksamiin alueyhdistysavustukseen (perusosa+ jäsenmäärään 
pohjautuva osa+ FSL-tuki), aluetoimijakorvaukseen (puheenjohtajan ja alueasiamiehen työajan osto) ja 
jäsenmaksuihin. Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 0,02 % henkilöjäsenen bruttotuloista. Muita tuloja on saatu 
paikallisyhdistysten maksamista koulutustilaisuuksien omavastuumaksuista, koulutustukena (TJS), 
työnantajien ateriakorvauksina (YT-koulutus) sekä vakuutusyhtiö Turvalta markkinointimaksuna. Menoista 
merkittävin osa on käytetty koulutustilaisuuksien järjestämiseen (majoitus, tilavuokrat, ruokailut ja 
kouluttajapalkkiot) ja kokoustoimintaan (palkat, palkkiot, matkakorvaukset ja kokoustarjoilut). 
 
Talousarvio ei toteutunut arvion mukaan. Vuoden budjetti oli laadittu -5480,45 euroa alijäämäiseksi, jotta 
edellisten vuosien ylijäämää olisi kulutettu. Toimintavuoden tulos oli +70 954,96 € ylijäämäinen. (2019 tulos 
oli +37 694,90€ ylijäämäinen) merkittävimmät seikat, jotka vaikuttivat suureen ylijäämään olivat seuraavat:  

 Koulutusmenot olivat koronavuoden vuoksi ennakoitua pienemmät. Koulutustilaisuuksia 
järjestettiin, mutta etäyhteydellä. 

 Matkakulut vähenivät etäkokousten vuoksi. 
 
Taseessa 31.12.2020 vastaavaa oli 258 187,96€ (2019 vuonna 174 644,08€). Yhdistyksen omaisuus koostuu 
vähäisestä kalustosta sekä pankkitileillä olevista rahoista. 
 
Vuonna 2020 yhdistyksen hallitus päätti ostaa kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut tilitoimistolta. 
Tarjouksen jättäneistä tuli valituksi 1.4.2020 alkaen Talousverkko / Online Accounting J&K Oy. Kirjanpidon, 
matkalaskujen käsittelyn ja palkanlaskennan kustannukset, taloushallinto-ohjelmisto Netvisorin veloitukset 
sekä tilintarkastus olivat yhteensä -10 758,99€. 
 

16. OAJ uudistaa ammattijärjestötoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 
 
OAJ Uudenmaan eri tasojen toimijat ovat aktiivisesti luoneet uuden ajan ammatti- järjestötoimintaa. 
Valtuutetut sekä alueyhdistyksemme vastuuhenkilöt ovat olleet vaikuttamassa OAJ:ssa tapahtuvaan 
rakenteelliseen uudistamiseen ottamalla kantaa sekä valtuuston kokouksissa, kuten valtuuston sähköisissä 
työtiloissa. OAJ Uusimaa on varautunut entistä vahvemmin toimintaympäristönsä pitkän aikavälin 
muutoksiin sekä ammattijärjestötoimintaan kohdistuviin haasteisiin.  
 


