TIEDOTE 6/2020 (13.10.2020)
Hyvää lokakuuta jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Yhdistyksen toimijoille -osuudessa on tietoja yhdistyksen hallitukselle ja aktiivitoimijoille ja
alempana Tiedotettavaa kaikille jäsenille -osiossa on asioita, joita toivomme teidän jakavan
yhdistyksen AO:laisille jäsenille. Tiedote 6/2020 on myös sivuillamme
Terveisin hallituksen puolesta sihteeri Tuovi Pasma

Yhdistyksen aktiivitoimijoille
AO ry:n vuosikokous on 12.12.2010
Järjestämme vuosikokouksen lauantaina 12.12.20 Helsingissä Akavatalolla. Kokouksen yhteydessä
kuulemme OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen ajankohtaiskatsauksen. Lähetämme kokouskutsun,
esityslistan ja valtakirjapohjan kirjeitse yhdistysten puheenjohtajille tällä viikolla, eli viikolla 42.
Toimitamme muun kokousmateriaalin sähköpostilla yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille
viikolla 45.
Pj Tuija Mäntsälä lähettää tällä viikolla (vko 42) vaalipiirityöskentelyyn tarkennettuja ohjeistuksia
kunkin vaalipiirin suurimman yhdistyksen puheenjohtajalle. 1.9.2020 vaalipiirien puheenjohtajien
tapaamisessa tehtiin esityksiä tarkennusta vaativiin asioihin. Päätökset vaalipiireille myönnettävästä
tuesta tehtiin 8.10. hallituksen kokouksessa.

AO Akatemia V ja IV ovat aloittaneet tänä syksynä
Hienoa, että mukana on yhteensä 55 innokasta toimijaa jäsenyhdistyksistämme.
Koulutuksemme jatkuvat keväälle 2022 asti. Juttu Akatemia V 1. osasta.

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: 30.10., 11.11. ja 16.12.
Löydät Ohjeet ja lomakkeet yhdistyksille nettisivujemme oikeasta yläkulmasta.
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Tiedotettavaa kaikille AO:n jäsenille
Varapuheenjohtaja Tapion tervehdys
Syksyn keskeisimmät edunvalvontatehtävät liittyvät Suomen koulutuspolitiikkaan. Nyt ollaan
linjaamassa suomalaisen ammatillisen koulutuksen suuntaa ja resursseja. Oppivelvollisuuden
laajentamista ollaan viemässä kiireellä päätökseen. Oma tavoitteemme on ollut, että uudistus
ajoitettaisiin perusopetuksen arviointiuudistuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan
koulutuksen uudistuksen kanssa yhtäaikaiseksi. Kyseessä olisi vain vuoden lykkäys. Se antaisi
kuitenkin toiselle asteelle paremman mahdollisuuden valmistautua tulevaan huolella. Samalla
nähtäisiin, millä tavalla perusopetuksessa onnistutaan varmistamaan toiselle asteelle siirtyvien
oppilaiden valmiudet ammattiopintoihin. Jatkossa ei saa olla niin, että toiselle asteelle siirretään
armoperusteisesti opiskelijoita, joilla ei ole edellytyksiä selviytyä toisen asteen opinnoista.
Meidän tehtävämme on valvoa, että opetuksen resurssit kohdennetaan oikein.
Katse kirkkaana eteenpäin!

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.

AOn koulutusta ammattikorkeakoulun opettajille 3.12.2020
Ohjelma tarkentuu lähiaikoina verkkosivuillemme. Sopimusasioita, koulutuspoliittista asiaa,
tekijänoikeuksista ja työhyvinvoinnistakin
Koulutus järjestetään tilanteen mukaan
lähikoulutuksena tai verkkokoulutuksena.

Ammatilliset opettajat AO ry
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, mutta toimimme aktiivisesti.
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Aika olennaista? Hallituksen kokouksen nostot 8.10.20
Uutinen AO2020 koulutuspäivä peruttu (8.10.20)
Blogi: Ammatillinen koulutus on Suomen menestyksen elinehto (6.10.20)
Blogi: Oppia ikä kaikki = oppivelvollisuus + jatkuva oppiminen (4.10.20)
Blogi: Koulutustiimissä yhteistyön voimaa (28.8.20)

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
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