AO–AKATEMIA IV, ALOITTAJAN EVÄSPAKETTI
AO-akatemia on AO ry:n järjestämä koulutuskokonaisuus yhdistysten uusille ja aktiivisille
toimijoille. Se tarjoaa kattavan tietopaketin OAJ:n toiminnasta, palveluista ja niiden käyttämisestä.
Lisäksi akatemiasta saat apua oman yhdistyksen toiminnan organisoimiseen ja alueellisen
toiminnan hahmottamiseen.
Valituilta edellytetään sitoutumista ja osallistumista kaikkiin akatemian kolmeen lähijaksoon.
Koulutus on osallistujille maksuton ja AO tarjoaa majoituksen koulutuspäivien välisenä yönä
kahden hengen huoneessa, ateriat, matkat ja mahdolliset ansionmenetykset. Koulutuksen
ensimmäinen osuus järjestetään Helsingissä huhtikuussa 2020.
AO-akatemiaan haetaan oheisella lomakkeella 28.10. - 24.11.2019, koulutukseen haetaan oman
yhdistyksen kautta. Lomake tulee lähettää osoitteella
- Ammatilliset Opettajat AO ry, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki. Kirjoita kuoreen
’AKATEMIA IV’.
- sähköpostilla hakemus skannattuna minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi
AO:n hallitus valitsee koulutukseen 25 osallistujaa v. 2019 loppuun mennessä. Ensisijalla ovat
uudet paikalliset yhdistystoimijat.
Olet tervetullut AO-akatemiaan, kun…
olet kiinnostunut opettajien järjestötoiminnasta
tavoitteenasi on olla jonakin päivänä aktiivitoimija tai
kenties olet jo aloittanut järjestötoiminnan
sitoudut osallistumaan kaikkien kolmeen lähijaksoon
olet valmis jakamaan saamaasi osaamista paikallisella tasolla.
AIKATAULU
Hakemukset 29.10- - 24.11.2019
Päätös osallistujista joulukuun aikana.
1. osa 22. – 23.4.2020 Akavatalo (Valopiha) ja Kiasma
2. osa Kevät 2020, vko 41
3. osa Kevät 2021
Lue AO-akatemia 3:n blogikirjoitus Mistä meidät on tehty? Aktiivisuudesta, rohkeudesta ja
uudistushalukkuudesta!
Tervetuloa kokemaan ja jakamaan ay-tietoisuutta!

AO-AKATEMIAN OSIEN SISÄLLÖT
1. OSA: OAJ – MIKÄ SE ON?
OAJ, OAO, Akava, Juko, Sivista jne. -Mitä ne ovat?
AO – oma yhdistyksemme
rakenne, historia, toimintastrategia, toimintasuunnitelma, painopisteet)
- oma yhdistyksemme kokonaisuuden osana
- OAJ kansainvälisesti
- OAJ:n neuvottelujärjestelmä
- OAJ:n toimisto ja sen toiminnat
- OAJ:n nettisivut lähemmässä tarkastelussa (rekisteröityminen, sivuihin tutustuminen…)
2. OSA: OPETTAJAN EDUNVALVONTA JA OAJ:n TOIMINTA ALUEELLISESTI
- opettajan edunvalvonta
virka- ja työehtosopimukset, palkkausjärjestelmät, työaikamääräykset, sopimusten
tulkitseminen
- OAJ:n ja AO:n viestintä
- työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnan esittely
- alueellinen toiminta OAJ:ssä
- ammatillisen opettajan vaikuttaminen alueellisesti ja jaostoissa
- yhdistysten välinen yhteistyö
3. OSA: MINÄ OMASSA YHDISTYKSESSÄNI
- paikallinen toiminta
A-, B- ja C-mallinen yhdistys ja toiminnan erot
jäsenyys ja jäsenmaksut, jäsenrekrytointi
- edunvalvonta ja sen rooli yhdistyksessä
luottamusmiesjärjestelmä, paikallinen sopiminen
- miten voin osallistua ja vaikuttaa
- kokoustekniikka
- paikallinen viestintä

Lisätietoja AO:n koulutustiimiltä:
Tuija Mäntsälä @turkuamk.fi
Heidi Savolainen @lamk.fi
Arto Vettenranta @gradia.fi

HAKEMUS
AO-AKATEMIA IV 2020-2021

YHDISTYS: _______________________________________________________________________
HAKIJAN NIMI: ___________________________________________________________________
OSOITE: _________________________________________________________________________
PUH: ___________________________________________________________________________
SÄHKÖPOSTI: ____________________________________________________________________

TOIMENKUVA YHDISTYKSESSÄ: _____________________________________________________
PERUSTELUT, MIKSI SINUT TULISI VALITA AO-AKATEMIAAN:
________________________________________________________________________________

Sitoudun osallistumaan koulutusohjelman kaikkiin lähijaksoihin.

________________________________________________________________________________
Päiväys, hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

________________________________________________________________________________
Yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys ja puhelinnumero

Hakemus vastaanotettu_____________________________________________________________

