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YHDISTYKSEN AKTIIVITOIMIJOILLE
Vuosikokous 12.12.2010
Järjestimme vuosikokouksen etänä lauantaina 12.12.20 koronapandemiasta ja tiukentuneista
kokoontumisrajoituksista johtuen. Vuosikokous mm.
- hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2021
- valitsi erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille
2021-2022
- hyväksyi AO ry:n sääntöjen muuttamisen esityksen mukaisesti

SAK:n työelämäwebinaari ammatillisille opettajille 5.2.2021 klo 12-15
Ilmoittautuminen https://www.lyyti.in/tyoelamatapaaminen
Webinaari on suunnattu ensisijaisesti aktiivitoimijoille.

Jäsenhankinta
Jokaisesta uudesta AO:laisesta jäsenestä AO:n jäsenyhdistys saa tänä vuonna 100 €/uusi jäsen. Jos
yhdistykseen on liittynyt vuoden 2020 aikana uusia jäseniä, ilmoitus heistä on toimitettava
maaliskuun 2021 loppuun mennessä Minna Sarssi-Kaunistolle.

Hallituksen seuraavat kokoukset: 26.1.2021 ja 18.2.2021

TIEDOTETTAVAA KAIKILLE AO:N JÄSENILLE
Educa verkossa –tapahtuma 29.-30.1.2021 klo 10-18
Perjantaina voit seurata kansainvälistä ohjelmaa ja yliopisto- ja
korkeakouluseminaaria. Lauantaina tarjolla on kuntavaaleihin liittyvän
puolueiden puheenjohtajien paneelikeskustelun lisäksi muun muassa tietoa
oppivelvollisuuden laajentamisesta. Rekisteröityminen nettisivulla.

OAJ koulutuswebinaarit koko jäsenistölle hyvinvoinnista
❖ Itsensä johtaminen ke 20.1.2021, klo 15-16 ilmoittautumislinkki
❖ Työn tuunaaminen to 18.2.2021, klo 15-16 ilmoittautumislinkki
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Webinaarisarja yhteistoiminnasta 8.2. - 28.4.2021
Järjestämme keväällä 2021 webinaarisarjan ” Yhteistoiminta oppilaitoksissa”.
Kouluttajana toimii Reijo Viitanen, koulutuspäällikkö, yhteisöpedagogikoulutus, Humanistinen
ammattikorkeakoulu Humak.
Ajankohdat ovat: ma 8.2.202, ma 22.3.2021, ma 12.4.202, ke 21.4.2021 ja ke 28.4.2021
Kukin webinaari kestää 2 tuntia ja järjestetään kello 16 jälkeen. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
ensi vuoden puolella.

OAJ:n valtuuston syyskokous 18.-19.11.2020
Valtuuston syyskokous järjestettiin etäkokouksena. Kokouksessa päätettiin mm.
ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta ja siihen liittyvistä toimenpisteistä. Kokouksessa
esiteltiin myös opettajuuden arvostus –kampanja. Lue lisää OAJ:n nettisivulta.

Olemme verkossa ja somessa
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.
Omalla aktiivisuudellasi teet vaikuttamistyötä, jolla on merkitystä ammatillisten opettajien ja
ammatillisen koulutuksen asemaan.

-

Blogi On aika kiittää 20.12.20 – puheenjohtajiston kirjoitus
Blogi Millaisen joulun rakennat 18.12.20
Blogi OAJ:n valtuuston syyskokoustunnelmia 25.11.20

-

Aika olennaista? Hallituksen nostot 16.12.20
Aika olennaista? Hallituksen kokouksen nostot 11.11.20

-

-

Monille meistä vuosi 2020 on ollut varsin raskas koronaepidemian keskellä.
Toivotamme kaikille oikein rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2021!

Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä, puh. 040 7769 727
Vpj Tapio Lindfors, puh. 044 238 1935
Vpj Johanna Toivanen, puh. 040 8016 210

Puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet tavoitat sähköpostilla @ammatilliset.fi

