Aktiivitoimijat

Tiedote 2/2021 (7.4)
Hyvä jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Luonto on heräämässä kevääseen�. Toivottavasti Koronapandemian leviämistä saadaan
hillittyä ja arki pikkuhiljaa normalisoitumaan. Olemme varmasti kaikki väsyneitä
poikkeusoloihin ja opetuksen erityisjärjestelyihin.
Yhdistyksen tiedote on kaksiosainen. Toinen osa on suunnattu aktiivitoimijoille. Tiedotettavaa
kaikille jäsenille –osion toivomme teidän jakavan yhdistyksen AO:laisille jäsenille. Toki voitte
harkintanne mukaan jakaa molemmat tiedotteet kaikille jäsenille. Tiedote 2/2021 on myös
yhdistyksen verkkosivulla (materiaalit).
Terveisin hallituksen puolesta viestintätiiminen puheenjohtaja Jaana Antila

Työhyvinvointi
Hallituksen kokouksemme 31.3.21 teemaksi oli valittu opettajien työhyvinvointi ja jaksaminen.
Venyminen koronan aiheuttamissa olosuhteissa, erilaiset opetusjärjestelyt poikkeusaikana, etäja hybridiopetus ovat koetelleet jaksamistamme. Olemme tehneet hienoa työtä, mutta
vastaavasti jaksaminen on voinut olla kortilla ja uupuminen kulman takana.
Blogi Pysähdy tarkkailemaan vointiasi.

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.

Puheenjohtajiston AO STUDIO jäsenyhdistyksille
Aiemmin ilmoitimme, että AO STUDIOt olisivat startanneet tänä keväänä, mutta
koronarajoitusten vuoksi päätimme siirtää ne ensi syksyyn. 11.5.2021 tilaisuudesta lähti jo
aiemmin tiedote, mutta tilaisuus on siis siirretty.
Syksyn AO STUDIOiden ajankohdat ja aiheet
 31.8. klo 18 Järjestö- ja viestintäpolitiikka, yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit.
Liitteenä erillinen tiedote.
 28.9. klo 18 Tulo- ja palkkapolitiikka, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
 10.11. klo 18 Koulutuspolitiikka, jäsenyhdistysten aktiivitoimijat

Viestintä
Aktiivisuutemme somekanavilla on huomattu! Meille on tullut kevään aikana useita
haastattelupyyntöjä. Suosittelemme mediayhteistyöhön ja vaikuttamiseen yhdistyksemme
moniosaajia. Lue Tuovin blogi!
Blogi Tavoitimmeko sinut?
Puheenjohtajiston järjestämät pääluottamusmiesten aamukahvit olivat 26.3.2021 klo 8:00 –
10:00. Tilaisuuteen osallistui 72 luottamusmiestä. Palaute oli positiivista, joten tapahtuma tulee
saamaan jatkoa.
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Koulutukset
OKKA-säätiön ammatilliset opettajapäivät järjestetään Tampereella 17. – 18.9.2021. Tarjoamme
koulutuksen 75:lle AO:n toimijalle. Yhdistysten puheenjohtajille on tulossa asiasta
lisätietoa. Yhdistykset voivat lähettää koulutukseen jäseniään myös omalla kustannuksellaan.
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 24.5.2021 klo 18-19.30. Luennoitsijana suosittu pappi
ja tietokirjailija Jaakko Heinimäki. Linkki webinaariin tulee myöhemmin.

OAJ:n hanke opettajuuden arvostuksen vahvistamiseksi - Tehdään
tulevaisuuksia
Hanke käynnistyi maaliskuun lopussa näyttävästi valtakunnallisilla kanavilla. Osallistu Sinäkin!
Ota 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 vinkkisi
osoitteeseen heikki.polonen@oaj.fi.

Aika olennaista?

Hallituksen kokouksen nostot 18.2.2021
Hallituksen kokouksen nostot 30.-31.3.2021

Poimintoja valmistelussa olevista asioista
Perustimme alkuvuoden kokouksessa jäsenhankinnan kehittämiseksi työryhmän. Työryhmä
tulee tekemään materiaalia jäsenyhdistyksiä varten kuluvan vuoden aikana.
Ammatillisen toisen asteen YTO (yhteiset tutkinnon osat) opettajille lähetettiin kysely
maaliskuun puolessa välissä. Saimme 514 vastausta. Kyselyn tuloksista tiedotamme kevään
aikana.
Olemme aktiivisesti mukana keskusteluissa ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta.

Hallituksen seuraavat kokoukset ja niiden teemat:
 20.4.2021 Kv-toiminta ja
 19.5.2021 Viestintä
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
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