TIEDOTE 7/2020 (9.11.2020)
Hyvää marraskuuta 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 7/2020 on myös sivuillamme
Terveisin hallituksen puolesta sihteeri Tuovi

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. Jäsenyhdistykset ovat
saaneet postitse jo kutsun, esityslistan ja valtakirjapohjan. Olemme toimittaneet muun
kokousmateriaalin sähköpostilla yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille viikolla 45.
Talousasiakirjat valmistuvat vasta 11.11.2020.
Olemme ohjeistaneet vaalipiiritoiminnasta vaalipiirien suurimpien yhdistysten puheenjohtajia.
Onhan työskentely käynnistynyt?
Ks. Vuosikokous 2020 -sivulta materiaali ja ehdokasasetteluohjeistus. Ehdokasasetteluun tiedot
12.11.2020 mennessä.

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! Olettehan tilanneet OAJ:n
verkkokaupasta materiaalia jäsenhankinnan tueksi?

Koulutustukea jäsenyhdistyksille
Tutustu tarkemmin koulutustilaisuuksiemme 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. Huomioittehan koronaohjeistuksen tilaisuuksien järjestelyissä.
Löydät Ohjeet ja lomakkeet yhdistyksille nettisivujemme oikeasta yläkulmasta.

Hallituksen seuraavat kokoukset: 11.11. ja 16.12.

Tiedotettavaa kaikille AO:n jäsenille
Koronavirus: opetus arjessa -sivusto

Miten koronavirus vaikuttaa opettajien ja muiden OAJ:n jäsenten työhön? Sivulle on koottu
vastauksia jäsenten huoliin ja kysymyksiin.
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Webinaari AO:laisille ke 25.11.2020 kello 17.30 – 19.00 Tulevaisuuden menestyjä johtaa
tunnelmaa
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja kokemaan, miten hyvä tunnelma auttaa sinua menestymään ja
lisäämään hyvinvointia kaikessa, mitä ikinä teetkin! Speakersforumin Vuoden puhuja 2019,
tietokirjailija Marjo Rantanen muotoilee tunnelmaa ja viihdyttää yleisöä myös stand upin keinoin.
Marjo on viihdyttävä tunnelmannostattaja taistelussa korona-apatiaa vastaan.
Webinaarilinkki aukeaa keskiviikkona 25.11.2020 kello 17.15. Webex-linkki webinaariin on tässä:
https://oajfinland.webex.com/oajfinland/j.php?MTID=m7446e823e8491c9bfd46e8f7f0302d79
Password: aotulevaisuus
Cisco Webexiin on näppärä liittyä, vaikka et olisi aikaisemmin Webexiä käyttänytkään.

Koulutusta ammattikorkeakoulun opettajille 3.12.2020
Ohjelma verkkosivuillemme. Sopimusasioita, koulutuspoliittista asiaa, tekijänoikeuksista ja
työhyvinvointia. Koulutus järjestetään hybridimallilla eli lähi- ja verkkokoulutuksena.
Ilmoittautuminen viimeistään 18.11.2020.

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.

Jäsenkoulutusristeily 2021
Päätimme perua kevään 2021 jäsenkoulutusristeilyn epävarman koronatilanteen vuoksi.
Järjestämme koulutuswebinaareja keväälle 2021.

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.
-

Blogi Tiimeillä uudenlaista tehoa toimintaan (9.11.20)
Blogi Pitkänlinjan edunvalvojat – yhteistyöllä tuloksiin (3.11.20)

-

AO:laisena Opettajien työttömyyskassassa (2.11.20)
Aika olennaista? Hallituksen kokouksen nostot 30.10.20
Kiila-kuntoutusta ammatillisille opettajille (27.10.20)
Koulutuspolitiikka keskiössä

-

Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla, jotta me ja OAJ voimme ajaa etujasi työelämässä
Tällöin sinulle lähetetty posti ja viestit tulevat oikeaan osoitteeseen. Muistathan laittaa
yhteystietoihisi muun kuin työsähköpostiosoitteesi. Toinen sähköposti pitäisi olla sellainen, joka
toimii myös työtaistelutilanteessa. Tästä päivittämään!

Voimia ja terveyttä kaikille ammatillisille opettajille!
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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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