
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAJ:n Kainuun 

alueyhdistys ry 

 OAJ Kainuu 

 

Y-tunnus: 

0471699-7 
 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2018 
 



 

 

1. YLEISTÄ 

 

Vuosi 2018 oli OAJ:n Kainuun alueyhdistys ry:n eli OAJ Kainuun 14. toimintavuosi. 

 

OAJ Kainuun tehtävät: 

1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa 
2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa, 
3. tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja, 
4. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa, 
5. hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsentensä osalta, joilla ei ole omaa 

OAJ:n paikallisyhdistystä, 
6. järjestää kokouksia, koulutuksia ja esitelmä- ja luentotilaisuuksia, 
7. voi järjestää juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, 
8. huolehtii viestinnästä jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille ja voi 

harjoittaa julkaisutoimintaa, 
9. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen 

keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, 
omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia. 

 

OAJ:n Kainuun alueyhdistykseen kuuluvat Yleissivistävät opettajat (YSI), OAJ:n ammatilliset 
opettajat (OAO) ja Lastentarhanopettajaliiton jäsenet (LTOL).  

  

2. JÄSENYHDISTYKSET 

 

 OAJ Kainuun jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 1 227 opettajaa.    

                        

Paikallisyhdistysten toiminta on organisoitu nk. A-mallin mukaisesti kaikissa yhdistyksissä 

paitsi Kajaanissa, jossa on järjestäydytty C-malliseen yhdistykseen. 

 

 A-mallissa kaikki jäsenet ovat liittyneet paikallisyhdistykseen henkilöjäseninä ja  

C-mallissa paikallisyhdistyksen jäseninä ovat yhdistykset. 

 

 



OAJ Kainuun jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 

yhdistys jäsenmäärä yhdistys jäsenmäärä 

OAJ Kajaani 759 OAJ Suomussalmi 88 

OAJ Sotkamo 156 OAJ Hyrynsalmi 22 

OAJ Kuhmo 106 OAJ Puolanka 30 

OAJ Ristijärvi 16 OAJ Paltamo 50 

 

 

3. HALLINTO 

3.1. Yleiset kokoukset 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.4.2018 Scandic hotel Kajanuksessa. Paikalla oli 42 
kokousedustajaa. Kokouksessa päätettiin sääntömääräisistä asioista. 

3.2. Hallituksen kokoukset 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin 
varsinaisten jäsenten lisäksi alueen OAJ-valtuutetut, OAJ:n toimikuntien jäsenet, alueasiamies 
ja YT-yhteyshenkilö.  

Hallituksen kokoonpano 2018: 

varsinainen jäsen henkilökohtainen 
varajäsen 

varsinainen jäsen henkilökohtainen 
varajäsen 

Maarit Oikarinen Virpi Kyllönen Anita Räsänen Marja-Riitta 
Komulainen 

Erika Mankinen Kaisa Polvinen Elisa Haataja Hanna Vornanen 

Minna-Liisa 
Haverinen 

Merja Seppänen 
Eija Pekkonen Päivi Auno 

Marika Pylkkänen Päivi Härkönen Outi Piirainen Katriina Kemppainen 

Helena Kahl Timo Määttä Ismo Karppinen Helena Malinen 

Kaisu Soukkala-
Hekkala 

Merja Kela 
Teuvo Heikura 

Anu Leinonen (1.10. 
varsinainen jäsen) 



Irene Hämäläinen-
Kölhi 

Marjo Kohvakka 
Juha Salo Minna Pyykkönen 

Minna Kivivuori Kirsi Leppävuori Heikki Nilkku Arja Pänkäläinen 

Meeri Mustonen Johanna Kaikkonen xxx xxx 

 

Muut kokouksiin kutsutut: 

nimi tehtävä nimi tehtävä 

Heikki Kallunki alueasiamies, 
valtuutettu kevät 
2018 saakka ja 
tulo- ja palkkapoliit-
tisen toimikunnan 
varajäsen 1.8. 
alkaen 

Helena Kahl (1.8. alkaen) valtuutettu kevät 2018 
saakka ja tulo- ja 
palkkapoliittisen 
toimikunnan jäsen 
1.8. alkaen 

Marika Pylkkänen (on 
hallituksessa) 

valtuutettu alkaen 
kevät 2018 

Minna Karjalainen 

valtuutettu sekä 
koulutuspoliittisen 
toimikunnan jäsen 
kevät 2018 

 

3.3. Toiminnantarkastajat 

 

Vuoden 2018 toiminnantarkastajina ovat toimineet Martti Hannikainen ja Mari 

Karjalainen ja heidän henkilökohtaisina varatoiminnantarkastajina Heli Tiainen ja 

Asmo Matero. 

 



3.4. Toimihenkilöt 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Teija Jääskeläinen,  

1. varapuheenjohtajana Helena Kahl,  

2. varapuheenjohtajana Anita Räsänen,  

sihteerinä Eija Pekkonen,  

taloudenhoitajana Maarit Oikarinen,  

tiedottajana Teuvo Heikura ja 10/2018 alkaen Meeri Mustonen sekä 

koulutusvastaavana Marika Pylkkänen.  

OAJ:n Kainuun alueyhdistyksen alueasiamiehenä on toiminut Heikki Kallunki. 

 
LTO-jaoksen/VO-jaoksen puheenjohtajana toimi 2. vpj. Anita Räsänen 

OAO-jaoksen puheenjohtajana toimi 1. vpj. Helena Kahl 

YSI-jaoksen puheenjohtajana toimi Kimmo Kumpulainen ja 5/2018 alkaen Erika Mankinen.  

OAJ Kainuun Jukon yhteistyöryhmän koollekutsujana toimi Heikki Kallunki.  

OAJ Kainuun työsuojeluvaltuutettujen yhteistoimintaryhmän koollekutsujana on Kaisu 

Soukkala-Hekkala. 

YT-vastaavana toimi Kaisu Soukkala-Hekkala. 

OAJ Kainuun alueyhdistyksen edustajana aluetoimiston hoitokunnassa toimi Maarit Oikarinen. 

 

 

 

3.5. Työvaliokunta ja toimikunnat 

 

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Teija Jääskeläinen, Helena Kahl, Anita Räsänen, 
Kimmo Kumpulainen/Erika Mankinen, Eija Pekkonen, Maarit Oikarinen, Teuvo 
Heikura/Meeri Mustonen ja Marika Pylkkänen. Heikki Kallunki on osallistunut 
tarvittaessa. Työvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa vuoden aikana. 

 

Vaalityöryhmään ovat kuuluneet Teija Jääskeläinen, Helena Kahl, Anita Räsänen, 
Kimmo Kumpulainen, Minna-Liisa Haverinen, Kaisu Soukkala-Hekkala ja Heikki 
Kallunki. Vaalityöryhmä on kokoontunut 2 kertaa vuoden 2018 aikana. 

 



OAJ Kainuu NYT -työryhmään kuului Teuvo Heikura. Liite ilmestyi 21.9.2018 
Opettaja-lehden välissä. 

 

YT-päivien suunnittelutoimikuntaan ovat kuuluneet Kaisu Soukkala-Hekkala, Teija 
Jääskeläinen ja Heikki Kallunki. Toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 4 kertaa. 

 

Edunvalvonta- ja vaikuttamistiimiin kuuluivat Teija Jääskeläinen, Helena Kahl, 
Anita Räsänen ja Heikki Kallunki. 

 
 
 
3.6       Vuoden 2018 aikana myönnetyt ansiomerkit ja muut huomionosoitukset 
 
 

 Vuonna 2018 myönnettiin pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Irene 
 Hämäläinen-Kölhille Puolangalta. 
  

3.7.  Koulutus-, tutkinto- ja työelämätoimikunnat 

OPH:n  majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan ennakontiryhmän OAJ:n nimeämä 
varsinainen jäsen Arja Virkkunen.  

 

OPH prosessiteollisuus- ja tuotantoennakointiryhmän OAJ:n nimeämä varajäsen 
Helena Kahl 

 

OPH:n koneistuksen tutkintotoimikunnan OAJ-edustaja 31.7.2018 saakka Arto 
Schroderus 

 

OPH:n kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunta OAJn 
edustaja Kristiina Sirviö 

 

Akavan varsinainen jäsen Kainuun koulutusasiain neuvottelukunnassa ja 
maahanmuuttaja-asiain neuvottelukunnassa varajäsen Leena Lerssi. 

 



4. EDUNVALVONTA  

 

4.1. YHTEISKUNNALLINEN TULEVAISUUSTYÖ JA JÄSENTEN EDUN RAKENTAMINEN 
JA VALVONTA NÄKYY KAIKESSA 

 

 
Toimintasuunnitelma 2017 – 2018: 
OAJ Kainuu edistää kainuulaisten opettajien edunvalvontaa monin tavoin. Yhdistys pyrkii estämään 
alueen opettajien lomautukset ja irtisanomiset. Tarvittaessa alueyhdistys tukee paikallisyhdistyksiä YT-
tilanteissa mm. taloudellisesti ja asiantuntija-apua antaen. OAJ Kainuu ajaa yhdessä paikallisyhdistysten 
kanssa määräaikaisten opettajien palkkausta 12 kuukaudeksi. Paikallisyhdistykset ja alueyhdistys 
seuraavat, että vakiintuneista sopimustulkinnoista ei lipsuta. 
 
OAJ Kainuu vaikuttaa henkilöstöresurssien suunnitteluun. Työnantajan on ennakoitava opetusalaa 
kohtaava eläköityminen uutta henkilöstöä rekrytoitaessa. Henkilöstön vaihtumisen takia mentoroinnin 
kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi opettajuutta on keskeinen osa opettajan työhyvinvointia.  OAJ 
Kainuu edellyttää, että henkilöstö on alusta asti mukana kehitystyössä suunniteltaessa laatukriteereitä 
eri koulutusasteille. 
 
Jäsenten työ- ja virkaehtosopimuksen tuntemusta parannetaan edunvalvontakoulutuksilla. OAJ Kainuu 
kouluttaa ja tapaa maakunnan aktiivitoimijoita säännöllisesti. 

OAJ Kainuu vaikuttaa paikallisiin päättäjiin ja koulutuksen järjestäjiin siten, että koulutukseen tuleva 
rahoitus kohdennetaan siihen, mihin se on tarkoitettukin. OAJ Kainuu tuo julkisuuteen säästötoimien ja 
lomautusten kielteiset vaikutukset lapsen ja nuoren näkökulmasta. Alueyhdistys vaikuttaa yhdessä 
paikallisyhdistysten kanssa siihen, että opetus- ja lapsiryhmien koot pysyvät kohtuullisena ja että 
lähiopetusta ei enää leikata Kainuussa. Jaokset (lto, ysi, oao) seuraavat aktiivisesti omaa jaostaan 
koskevia asioita koko Kainuussa ja tuovat ne yhteiseen käsittelyyn. OAJ Kainuun hallitus seuraa 
meneillään olevan hallituskauden koulutuspoliittisia linjauksia, ennakoi niitä ja reagoi niihin.  

OAJ Kainuu tekee yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa. Yhdistys on mukana Akava Kainuun 
toiminnassa ja osallistuu sen järjestämiin tilaisuuksiin. OAJ Kainuu pitää aktiivisesti yhteyttä 
maakunnan- ja kuntatason päättäjiin, koulutusvaikuttajiin ja alueen kansanedustajiin sekä järjestää 
tapaamisia tarvittaessa. OAJ Kainuu vaikuttaa koulutuspolitiikkaan AVI:n ja ELY:n kautta. Yhteistyötä 
tehdään OAJ:n ja sen muiden alueyhdistysten kanssa.  

Vuosien 2018 ja 2019 aikana tehdään vaikuttamistyötä maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin 
liittyen. 

Kasvatus- ja koulutuskenttä on jatkuvasti suurten muutosten keskellä. OAJ Kainuu jakaa ennakoivaa ja 
oikeaa tietoa kasvatus- ja opetusalan nykytilasta ja tulevaisuudesta Kainuussa koulutusalan vaikuttajille 
ja omalle jäsenistölleen. OAJ Kainuu tukee toisen asteen koulutuksen säilymistä kunnissa. Toisen asteen 
koulutus omalla kotipaikkakunnalla lisää nuoren mahdollisuuksia ja edistää hänen hyvinvointiaan. 
Lukiokoulutuksen säilyminen kunnissa tukee perusopetuksen laatua ja takaa jatko-opintokelpoisuuden. 
Jokaiselle peruskoulun päättävälle on löydyttävä jatko-opiskelupaikka. 

OAJ Kainuulla on viestintäsuunnitelma, jota kehitetään säännöllisesti. Suunnitelma sisältää viestinnän 
perusteet.  Pyritään tiedonkulun tehostamiseen oman jäsenistön keskuudessa muun muassa 



yhteysopettajajärjestelmää kehittämällä. Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana on 
sähköpostiviestintä yhdistyksiin sekä paikallisyhdistysten edustajat OAJ Kainuun hallituksessa. OAJ 
Kainuu kehittää monikanavaista viestintää, kotisivuja ja Facebookia.  

 

       

Tapaamiset ja yhteydenpidot 

- AMK:n ja koulutusliikelaitoksen johtokunnat  
- AMK:n ja koulutusliikelaitoksen johto 
- OAJ Pohjois-Pohjanmaan ja OAJ Lapin alueyhdistykset 
- Kainuun kuntien virkamiesjohtoa ja päättäjiä 
- OAJ:n keskustoimisto 
- Paikallisyhdistysvierailut 
- Kainuulaiset kansanedustajat: Marisanna Jarva ja Eero Suutari 
- Tiedotusvälineet: YLE Kainuu, Kainuun Sanomat, Koti-Kajaani ja Opettaja-

lehti 
 

A-vaalipiiritapaamiset 

- Valtuustojen ja syysneuvottelupäivän yhteydessä. 
 

Muu toiminta 

-     YT-vaikuttaminen 
- Paikallisyhdistysten tukeminen  
- Jukon ja OAJ:n luottamusmiesten tukeminen 
- Perusopetuksen vuosityöaikakokeilua valmistelevaan työryhmään 

osallistuminen Kajaanissa 
- Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaamiset 

 
Vaalivaikuttaminen: 

- Vaalityöryhmä kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa. 
- Lehdessä mielipidekirjoitus varhaiskasvatuksesta, Elisa Haataja 
- TÄSTÄ PUHE -juttusarja ammatillisesta koulutuksesta Kainuun Sanomat 
- Päättäjien päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailut, paikallisyhdistykset 

 

OAJ-valtuustovaalit 

- OAJ-valtuustovaalien järjestäminen alueella. Kannustettiin äänestämään 

aktiivisesti. 

 



 

4.2. VAHVISTAMME YHTEISÖLLISYYTTÄ JA YHTEISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA 
OSAAMISEN JA SIVISTYKSEN KEHITTÄJÄNÄ 

 

Toimintasuunnitelma 2017 – 2018: 

OAJ Kainuu painottaa, että opetustyön muuttuessa on huolehdittava fyysisestä ja psyykkisestä 
työhyvinvoinnista. Työhyvinvointiin pystytään vaikuttamaan paikallisella tasolla toimimalla aktiivisesti 
paikallisissa YT-ryhmissä.  

Seurataan OAJ:n hallituksen, valtuuston sekä toimikuntien kuulumisia. Näissä vaikuttavat henkilöt 
kutsutaan säännöllisesti hallituksen kokouksiin ja heille varataan oma puheenvuoro. 

Yhdistystoimijoita, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja kannustetaan edelleen olemaan tiiviissä 
yhteydessä keskenään niin omat ryhmänsä sisällä kuin yhteisestikin. 

Luodaan arvostava ja luottamuksellinen ilmapiiri niin hallituksen kuin kaikkien jäsenyhdistysten kesken. 
Kunnioitetaan toisia sekä heidän mielipiteitään ja näkemyksiään. Kohdellaan kaikkia tasavertaisina ja 
nähdään erilaisuus rikkautena. Hallituksen työskentelyssä tutustutaan itselle vieraampiin koulutusaloihin 
ja myös kerrotaan omasta muille. Näin voimme jakaa asiantuntijuutta ja laajentaa toimijoidemme 
osaamista vaikuttamistoiminnassa. 

 

- OAJ:n valtuutetut ja toimikuntien jäsenet ovat kutsuttuina hallituksen kokouksiin. 

Heille varataan mahdollisuus puheenvuoroon. 

 OAJ:n kevään 2018 valtuustovaaleissa Kainuusta valtuustoon pääsi Marika 

Pylkkänen. Hänen on kutsuttu kaikkiin kokouksiin. 

 Tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa on OAJ Kainuusta varsinaisena 

jäsenenä Helena Kahl ja varajäsenenä Heikki Kallunki. 

 

- OAO- jaos, LTO-jaos ja YSI-jaos ovat toimineet aktiivisesti. Ne ovat seuranneet 

oman jäsenkuntansa ajankohtaisia asioita. 

- OAJ:n puheenjohtajapäivä, Helsinki, 26.1.2018 

- Educa-messut, 26. – 27.1.2018 hallituksen koulutus ja bussi jäsenistölle 

- Aluetoimijoiden neuvottelupäivät, Helsinki, 5. - 6.2.2018 

- PA3-seminaari, Vuokatti,15. - 16.2. 

- Uusien valtuutettujen koulutus 25.-26.4.2018 

- Vaalia valmisteleva toimikunta, Helsinki, 3.5.2018 

- Pohjoisten alueiden työvaliokuntien syysneuvottelupäivät, Vuokatti,                 

10.-11.9.2018 



- Aluetoimijoiden neuvottelupäivät, Helsinki, 9.-10.10. 2018 

- Alueellisten koulutusvastaavien koulutus 29.-30.10.2018 
- Kajaanin lastentarhanopettajien 70v juhla, 17.11.2018 

 

 

4.3. TEEMME JÄSENYYDESTÄ JA JÄRJESTÖTOIMINNASTA ENTISTÄ 
HOUKUTTELEVAMPAA 

Toimintasuunnitelma 2017 – 2018: 

Alueyhdistyksen sisäistä toimintaa kehitetään ja työnjakoa tehdään laajemmalla rintamalla. Samalla 
huolehditaan aktiivitoimijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista järjestötyössä. Alueyhdistys tarjoaa 
kaikille alueyhdistyksessä toimiville peruskoulutuksen järjestötoimintaan. Lisäksi alueyhdistys tarjoaa 
toimija- ja järjestökoulutusta Kainuussa. Järjestökoulutuksella selvennetään yhdistyksen perusajatusta, 
toimintatapoja ja järjestön rakennetta. Kannustetaan alueen yhdistyksiä kehittämään 
yhdistysrakennetta OAJ:n suositusten mukaiseksi. Alueellisilla toimijakoulutuksilla tasataan eroja 
paikallisyhdistyksen tarjoamissa koulutuksissa. Kannustetaan jäseniä aktiivitoimijoiksi ja kehitetään 
tapoja, joilla järjestötyöstä tehdään houkuttelevampaa. 

Tiedotetaan OAJ:n jäseneduista. Kehitetään nettisivuja vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. 
Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia esimerkiksi maailman opettajien päivänä. 
 

- HYVÄ OPETTAJA -palkinto jaettiin Educa-messujen yhteydessä 27.1.2018 

- OAJ Kainuun esittelypöytä Varhaiskasvattaja-tapahtumassa 21.4.2018 

Kaukametsässä 

- OAJ Kainuun esittelypöytä Kainutlaatuinen ope -vesossa 6.10.2018 

- Maailman opettajien päivän tapahtuma 6.10.2018;  

Olavi Virta -elokuva ja cocktail-illallinen Wanha Kerho  

- Kolmen työhyvinvointiluennon sarja 

 20.2.2018 Maiju Ahola, työuupumus 

 15.5.2018 Jaana Kari, liikkujatyypit 

 29.10.2018 Mikko Saari, työhyvinvointi 

- Järjestörakenteen uudistaminen, Kajaani ja ylä-Kainuu 

  



 

5. KOULUTUSTOIMINTA JA MUUT TILAISUUDET 

- Edukain luottamusmiesvaalikoulutus, avainta 8.1.2018 

- Järjestörakennetilaisuus Kajaani 11.1.2018 

- KVTES-webinaari 17.1.2018 

- Järjestövalmiuskoulutus 22.1.2018 

- Perusopetuksen vuosityöaikakokeilukoulutus 26.1.2018 

- Esiopettajien TVA-koulutus 2.2.2018 

- YT-päivät 19.-20.2.2018 

- Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työhyvinvointikoulutus 

28.2.2018 

- Järjestörakennekierros 28.2.2018 

- Perusopetuksen vuosityöaikaesittely 28.2.2018 

- LTO-jaoksen TVA-koulutus 16.3.2018 

- Alueelliset luottamusmiesten neuvottelupäivät 16.-17.4.2018 

- NOPE, Kainuu, P-Savo ja P-Karjala 27.-28.4.2018 

- Jatko-NOPE 21.-22.4.2018 PERUTTU 

- Kainuun rehtorit 23.5.2018 

- Hallituksen koulutuspäivä 6.8.2018 

- Eläkeinfo, Kaj Kullaa, 27.8.2018 

- Hyvä paha reformi, KAO, 30.8.2018 

- Yhteysopettajakoulutus, Kuhmo, 14.9.2018. 

- NOPE, Kainuu, P-Savo ja P-Karjala 21.-22.9.2018 

- Opettajan oikeudet ja velvollisuudet, 6.10.2018 

- Vuosityöaikakokeilut perusopetuksessa, 6.10.2018 

- Perusopetuksen vuosityöaikatilaisuus 13.11.2018 

- Muutosta muutosten tuulissa ammatillisessa koulutuksessa,  Päivi      Koppanen, 

28.11.2018 

 

 

 

           



6. TIEDOTUSTOIMINTA 

-  OAJ Kainuu NYT -liite Opettaja-lehden välissä 21.9.2018 

- www.oajkainuu.net ja www.oajkainuu.fi 

- Facebook: OAJ Kainuu 

- OAJ Kainuun tiedottaa JUKOn pääluottamusmiehiä. 

- Hallitus on tiedottanut kokousedustajien välityksellä sekä lähettämällä 
yhdistyksiin kirjeitä ja muita tiedotteita. 

 

 

7. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

- OAJ Kainuu omistaa OAJ:n Kainuun aluetoimistosta 22,5 %. 

- Yhdistyksellä on käyttötili ja sijoitustili. 

 

8. HARRASTUSTOIMINTA 

Urheilu- ja kulttuuritoiminnasta vastaavat paikallis- ja opettajayhdistykset. 
Alueyhdistyksen resurssit kohdennetaan suoraan edun valvontaan ja 
koulutukseen. 


