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Tiedote 2/2021 (7.4) 
 

Hyvä AO:n jäsen!  

Luonto on heräämässä kevääseen ����. Toivottavasti koronapandemian leviäminen saadaan 
hillittyä ja arki pikkuhiljaa normalisoitumaan. Näyttäisi siltä, että monissa oppilaitoksissa 
lukuvuosi voidaan lopetella lähiopetuksessa huomioiden toki koronarajoitukset. 

Tiedote 2/2021 jäsenille on myös yhdistyksen verkkosivulla (materiaalit). 

Terveisin hallituksen puolesta viestintätiimin puheenjohtaja Jaana Antila 

 

Työhyvinvointi 
Kokouksemme 4/2021 (31.3.2021) ajankohtaisena teemana oli opettajien työhyvinvointi ja 
jaksaminen.  Venyminen koronan aiheuttamissa olosuhteissa, erilaiset opetusjärjestelyt 
poikkeusaikana, etä- ja hybridiopetus ovat koetelleet jaksamistamme. Olemme tehneet hienoa 
työtä, mutta vastaavasti jaksaminen on voinut olla kortilla ja uupuminen kulman takana. 

Blogi Pysähdy tarkkailemaan vointiasi. 
 

Koulutukset 
 
Yhteistoiminta oppilaitoksessa –webinaarisarja jatkuu 12.4.2021 klo 18-20. Osa 3. aiheena on 
yritystoiminnan muutoksia koskevat neuvottelut ja liikkeenluovutus. Ilmoittaudu mukaan 
verkkosivuiltamme tai tästä - Suosittelemme lämpimästi osallistumaan! 
 
Työssäjaksaminen, ilo ja into –webinaari 24.5 klo 18-19.30. Luennoitsijana suosittu pappi ja 
tietokirjailija Jaakko Heinimäki. Linkki webinaariin tulee myöhemmin. 
 

Viestintä 
 
Aktiivisuutemme somekanavilla on huomattu! Meille on tullut kevään aikana useita 
haastattelupyyntöjä. Suosittelemme mediayhteistyöhön ja vaikuttamiseen yhdistyksemme 
moniosaajia. Lue Tuovin blogi! 

Blogi Tavoitimmeko sinut? 

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.  
 
OAJ:n hanke opettajuuden arvostuksen vahvistamiseksi - Tehdään 
tulevaisuuksia 
 
Hanke käynnistyi maaliskuun lopussa näyttävästi valtakunnallisilla kanavilla. Osallistu Sinäkin! 
Ota vaikka facebookissa käyttöösi kampajan profiilikehys. Kampanjassa jaetaan tulevina 
viikkoina mukana olevien tarinoita ja videoita. Painava sana- blogiin voit ottaa kantaa 
työroolistasi käsin, sanoa ajatuksesi vaikkapa siitä, mikä tekee sinun työstäsi merkityksellistä. 
Lähetä ajatuksesi osoitteeseen heikki.polonen@oaj.fi. 

https://ao.oaj.fi/blogit/pysahdy-tarkkailemaan-vointiasi/
https://ao.oaj.fi/uutiset/yhteistoiminta-oppilaitoksissa-webinaarisarja/
https://q.surveypal.com/AO-Yhteistoimintakoulutukset/0
https://ao.oaj.fi/blogit/tavoitimmeko-sinut/
https://ao.oaj.fi/
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/
https://www.oaj.fi/kampanjat/tehdaan-tulevaisuuksia/#osallistu-facebookissa
mailto:heikki.polonen@oaj.fi
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OAJ Työhyvinvointirahasto 
 
OAJ:n yhdistykset ja jäsenet voivat nyt ensi kertaa hakea OAJ:n rahaston tukea hankkeille ja 
koulutuksille, joilla kohennetaan työhyvinvointia ja edistetään työelämän laatua. Hakuaika on 
1.3.-30.4. Rahoitusta myönnetään uusiin, tänä vuonna alkaviin hankkeisiin. 

 
Aika olennaista? 
 
Hallituksen kokouksen nostot 18.2.2021   
Hallituksen kokouksen nostot 30.-31.3.2021 

Poimintoja valmistelussa olevista asioista 
 
Ammatillisen toisen asteen YTO (yhteiset tutkinnon osat) opettajille lähetettiin kysely 
maaliskuun puolessa välissä. Saimme 514 vastausta, kiitos siitä! Kyselyn tuloksista tiedotamme 
kevään aikana. 

 

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 Etunimi.Sukunimi@ammatilliset.fi 
 

 

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointirahasto/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-18-2-2021/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-31-3-2021/

