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Tiedote 5/20 (1.9.2020) 
 

Yhdistyksen aktiivitoimijoille 

 

Ammatillisen koulutuksen esimiesten neuvottelupäivät 8.-9.10.20 

OAJ järjestää esimieskoulutusta esimiehille ja johdolle. Koulutuksen tavoitteena on antaa 

ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopimuksista, esimiesten asemasta, tehtävistä, vastuusta sekä 

lainsäädännöstä. Tiedotathan yhdistyksesi esimiesjäseniä tästä loistavasta mahdollisuudesta! 

Ilmoittautuminen jäsentunnuksilla OAJ:n sivulla Omat tiedot –palvelussa. Mahdollisuus osallistua 

etänä. 

AO ry:n vuosikokous järjestetään 12.12.20 

Päätimme perua perinteisen opintopäivä- ja vuosikokoustapahtuman 14.-15.11.20 Joensuussa 

epävarman pandemiatilanteen vuoksi. Järjestämme vuosikokouksen lauantaina 12.12.20 Helsingissä 

Akavatalolla. Kokouksen yhteydessä kuulemme OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen 

ajankohtaiskatsauksen. Vuosikokousaloitteiden on oltava toimistolla 12.10.20 mennessä. 

Huom. Muistattehan pitää mahdollisesti keväältä pitämättä jääneen yhdistyksenne kokouksen 

30.9.2020 mennessä. Ks. tarkemmin OAJ:n Yhdistystiedote 31.8.2020. 

Jäsenhankintakampanja käynnissä 1.1.-31.12.2020 

Jokaisesta uudesta AO:laisesta jäsenestä AO:n jäsenyhdistys saa 100 €/uusi jäsen. Katso kampanjan 

tarkemmat ohjeet nettisivulta. Yhdistyksenne aktiivisuutta tarvitaan! 

OAJ:n verkkokauppa 

Kaupassa on uutena tuotteena ammatillisille yhdistyksille tuotettuja OAJ:n pöytäständejä. Yhdistys 

voi tilata ständien kanssa työpaikoille esim. OAJ-kääreellisiä karkkeja. Verkkokaupassa on muutakin 

materiaalia jäsenhankinnan ja yhteysopettajien tueksi. Kauppaan pääsevät puheenjohtaja ja sihteeri. 

Yllä mainitut ja muitakin tuotteita pelkkien toimituskulujen hinnalla. 

Koulutustukea jäsenyhdistyksille 

Tutustu tarkemmin meidän koulutustilaisuuksien avustuksiin, ks. ohje. Voit tutustua hyväksyttyihin 

koulutustilaisuuksiin vinkiksi. Saman seudun AO:n jäsenyhdistyksien jäsenten on mahdollista 

kokoontua edunvalvonnan merkeissä yhteiseen jäseniltaan (kukin yhdistys tekee oman 

hakemuksensa, tuki 40€/jäsen) tai ns. seudulliseen koulutukseen; näiden järjestelyissä AO:n 

hallituksella on aktiivinen rooli. Mikäli koulutukselle on tarvetta, olethan yhteydessä 

puheenjohtajistoon. 

Hallituksen seuraavat kokoukset ovat 8.10., 30.10., 11.11. ja 16.12. 

Löydät Ohjeet ja lomakkeet yhdistyksille nettisivujemme oikeasta yläkulmasta. 

https://areena.oaj.fi/display/YHDT/Yhdistystiedote+31.8.2020
https://ao.oaj.fi/uutiset/uusi-aon-jasen-100-e-kampanja-jatkuu/
https://go.innoflame.fi/gokeep/OAJ/?ssoauth=login
https://ao.oaj.fi/uutiset/aon-koulutustukea-jasenyhdistyksille/
https://ao.oaj.fi/lomakkeet-yhdistyksille/
https://ao.oaj.fi/paikalliset-koulutustilaisuudet/
https://ao.oaj.fi/paikalliset-koulutustilaisuudet/
https://ao.oaj.fi/uploads/2020/01/33d7a678-ohje_seudullisen_koulutuksen_jarjestamiseen.pdf
https://ao.oaj.fi/lomakkeet-yhdistyksille/
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Tiedotettavaa kaikille AOlaisille 

Puheenjohtaja Tuijan tervehdys 

Lämpimät syyskuun illat pimenevät. Ammatilliset opettajat ovat aloittaneet syyskauden uusien 

haasteiden parissa. Korona kulkee mukanamme ja hybridimalli on päivän sana – mitä se sitten 

tarkoittaneekaan opettajan arjessa. 

Aloitimme hallitustyöskentelyn syyskauden elokuun lopussa. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, 

mutta edunvalvontatyö jatkuu. Teidän kaikkien panos on tärkeää ja pienikin työ opettajien 

edunvalvonnan ja hyvinvoinnin parantamiseksi ei valu hukkaan. Toivotan kaikille sopivia haasteita, 

onnistumisia ja mukavia hetkiä koulutyön parissa! 

Minun työni on tärkeää -kampanja 

Tule mukaan tekemään ammatillisen opettajan työtä näkyväksi. Osallistu somessa 

#minuntyöniontärkeää #ammatillisetopettajat ja kerro lyhyesti Miksi työsi on tärkeää? Mikä tekee 

siitä merkityksellisen? 

Meidän työmme on tärkeää ja arvokasta, niin yksilöille, työelämälle ja koko yhteiskunnalle. 

Opettajuus kannattaa -tapahtuma verkossa 9.9.20 klo 13-15. 

Mukana keskustelemassa on mm. tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko, OPH pääjohtaja Heinonen ja 

OAJ pj Luukkainen. Linkki ohjelmaan ja itse tapahtumaan. 

Ammatilliset opettajat AO ry:stä 

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. 

Kaikki vaikuttamistyömme ei ole näkyvää. 

- Blogi: Koulutustiimissä yhteistyön voimaa (28.8.20) 

- Aika olennaista? Hallituksen kokouksen nostot 31.8.2020 

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla, jotta me ja OAJ voimme ajaa etujasi työelämässä. Tällöin sinulle 

lähetetty posti ja viestit tulevat oikeaan osoitteeseen. Tästä päivittämään! 

 

Voimia ja terveyttä kaikille ammatillisille opettajille! 

Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä, puh. 040 7769 727 

Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors, puh. 044 238 1935 

Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen, puh. 040 8016 210 

Puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet tavoitat sähköpostilla @ammatilliset.fi 

https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=59160#.X04NEMgzY2x
https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=63757520
https://ao.oaj.fi/
https://ao.oaj.fi/blogit/koulutustiimissa-yhteistyon-voimaa/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-31-8-2020/
https://www.oaj.fi/jasenyys/jasentietojen-yllapito/
mailto:etunimi.sukunimi@ammatilliset.fi

