TIEDOTE 4/2020 (4.5.2020)
Hyvää kesän odotusta jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Yhdistyksen toimijoille ‐osuudessa on tietoja yhdistyksen hallitukselle & aktiivitoimijoille ja
alempana Tiedotettavaa kaikille jäsenille ‐osiossa on asioita, joita toivomme teidän jakavan
yhdistyksen AO:laisille jäsenille. Tarkemmat tiedot teemasta löydät kunkin asian linkistä ‐ klikkaa
otsikkoa nettisivulle, sieltä löydät tarkemman ohjeistuksen liitteineen.
Terveisin hallituksen puolesta viestintätiimin pj Tuovi Pasma

Yhdistyksen aktiivitoimijoille:
Olemme noudattaneet OAJ:n toimintatapaa koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja
AO:laisten terveyden turvaamiseksi siirtämällä kevään tapahtumat syksylle. Suosittelemme myös
jäsenyhdistystemme perehtyvän OAJ:n ohjeistukseen ja noudattavan niitä.
Kehotamme jäsenyhdistyksiä, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja selvittämään, millaisilla
ehdoilla työnantaja on vakuuttanut työntekijät etätöiden työtapaturmien osalta. Vakuutusyhtiöiltä
on saatavissa määräaikaisia vakuutuksen laajennuksia, jotka kattavat myös normaalit työtauot.
Mahdollisesti myös etätyöhön välittömästi liittyvien matkojen aikana kuten ruokailu‐ ja lasten
päivähoitoon vienti‐ ja hakumatkoilla. Monet koulutuksenjärjestäjät ovat ottaneet jo tämän
etätyövakuutuksen työntekijöilleen.
Pitkäaikainen OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n puheenjohtaja Päivi Koppanen on jättämässä
tehtävät tämän kauden loppuun. Ehdokkaamme OAO ry:n puheenjohtajaksi on Helena Kahl.
Puheenjohtaja valitaan seuraavassa OAO ry:n piirikokouksessa. Ajankohta on vielä auki
koronatilanteen vuoksi.
OAJ järjestää esimieskoulutusta esimiehille ja johdolle. Koulutuksen tavoitteena on antaa
ajankohtaista tietoa virka‐ ja työehtosopimuksista, esimiesten asemasta, tehtävistä, vastuusta
sekä lainsäädännöstä. Ammatillisen koulutuksen esimiestehtävissä oleville OAJ:n jäsenille
neuvottelupäivät ovat 8.‐9.10.20. Tiedotathan yhdistyksesi esimiesjäseniä tästä loistavasta
mahdollisuudesta! Ilmoittautuminen jäsentunnuksilla OAJ:n sivulla Omat tiedot –palveluun.
Lisätietoja työmarkkina‐asiamies Minna Vakkurilta @oaj.fi
Koulutustukea jäsenyhdistyksille
Tutustu tarkemmin meidän koulutustilaisuuksien avustuksiin, ks. ohje. Voit tutustua hyväksyttyihin
koulutustilaisuuksin vinkiksi. Saman seudun AO:n jäsenyhdistyksien jäsenten on mahdollista
kokoontua edunvalvonnan merkeissä ns. seudulliseen koulutukseen; näiden järjestelyissä AO:n
hallituksella on aktiivinen rooli. Mikäli koulutukselle on tarvetta, olethan yhteydessä
puheenjohtajistoon.

Näitä koulutuksia voi suunnitella syksylle, toki elämme koronatilanteen ja ohjeistuksen mukaan
silloinkin.
Hallituksen seuraava kokous on 11.5. Silloin päätetään mm. Islannin kv‐opintomatkalle osallistujat
ja v. 2022 opintopäivän järjestäjä. Syksyn kokousaikataulu on vahvistamatta.
Löydät Ohjeet ja lomakkeet yhdistyksille nettisivujemme oikeasta yläkulmasta.
***

Tiedotettavaa kaikille AO:n jäsenille:
Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla, jotta me ja OAJ voimme ajaa etujasi työelämässä. Tällöin sinulle
lähetetty posti ja viestit tulevat oikeaan osoitteeseen. Tästä päivittämään!
Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on äärimmäisen tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja
jaksamisesta. Muistathan, että sinulla itsellä on mahdollisuus suunnitella, miten toimit päivän
aikana ja kuinka toteutat opetusta – ethän työllistä itse itseäsi? Jätäthän aikaa palautumiselle ja
pidät taukoja. Mikäli tunnet kuormitusta tai keskustelun tarvetta, olethan tällöin yhteydessä
esimieheesi tai työsuojeluvaltuutettuun.
Työajanseuranta antaa opettajalle mahdollisuuden rajata työtänsä. Jos annetut resurssit eivät
riitä, on hyvissä ajoin oltava yhteydessä esimieheen ja tehdä työaikasuunnitelmaan muutokset.
Työajanseuranta tukee omaa työhyvinvointia. Nyt poikkeusaikoina työajanseuranta on entistäkin
tärkeämpää. Talkootyötä ei kenenkään tarvitse tehdä.
HUOM!






Blogi: Työtä ja edunvalvontaa korona‐aikaan (4.5.20)
Aika olennaista? Hallituksen kokouskuulumiset 21.4.20
KIILA‐kuntoutusta OAJ:n ammatillisille opettajille
Puheenjohtajiston blogi: Jaksaminen edellä (20.3.20)
Work.Life.Wellness ‐blogia pitää ammatillinen opettaja, lue Jennin uusin kirjoitus.

AO ry:n nettisivut ovat osoitteessa ao.oaj.fi ja olemme myös Facebookissa, Instagramissa (oaj_ao)
ja Twitterissä (AOpettajatry)– tykkää & ja jaa julkaisujamme sekä seuraa tiedotustamme somessa.
Arvomme toukokuun aikana Instagram‐julkaisumme tykkääjien kesken 30 € lahjakortteja. Arvonta
on käynnissä toukokuussa myös Facebookissa. Tykkää & jaa julkaisu uusimmasta
blogikirjoituksesta ammatillisille opekaverille, niin osallistut arvontaan. Arvomme kaikkiaan 10
lahjakorttia.
Voimia ja terveyttä kaikille ammatillisille opettajille!
Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä @ammatilliset.fi, puh. 040 7769 727
Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors @ammatilliset.fi, puh. 044 238 1935
Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen @ammatilliset.fi, puh. 040 8016 210
Ps. Hallituksen jäsenillä on nyt etunimi.sukunimi@ammatilliset.fi osoite

