Tiedote 4/2021 (1.9.2021)
Hyvä jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Kesä on kääntymässä kohti syksyä. Olemme saaneet nauttia hienosta kesäsäästä, aurinko ja
lämpö on hellinyt meitä. Hallitus aloitti toimintansa 18.-19.8. seminaarin muodossa. Seminaarin
ohessa pidimme myös syksyn ensimmäisen hallituksen kokouksen. Oli hienoa viettää aikaa
hallituksen jäsenten kesken. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on meille kaikille tärkeää.
Pandemian seurauksena sekään ei ole itsestään selvä asia.
Tiedote painottuu vuosikokousasioihin ja on suunnattu aktiiveille. Kokouksen nostot löytyvät
yhdistyksen verkkosivulta - Aika olennaista 18.-19.8.2021.
Tiedote on myös yhdistyksen verkkosivuilla - Materiaalit
Terveisin hallituksen puolesta
Jaana Antila, viestintätiimin puheenjohtaja 

Vuosikokous 20.-21.11.2021 Kajaani
Huomioitavia päivämääriä
Vuosikokous ja opintopäivä pidetään Kainuun ammattiopistossa Opintie 3, Kajaani.
Huomioikaa, että vuosikokous alkaa lauantaina 20.11. kello 16 ja jatkuu sunnuntaina 21.11
klo 10. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.
Valtuustoaloitteiden tulee olla perillä kaksi kuukautta ennen eli 20.9.2021 mennessä. Ne
toimitetaan sähköpostilla, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.
Kokous asettaa ehdokkaat puheenjohtajien ja erovuorossa olevien hallituksen jäsenten vaaliin.
Vaalipiirien puheenjohtajien tapaamisessa 10.5.2021 on sovittu, että ehdokasesittelyt
julkaistaan 30.9. Myöhemmin asetettavien ehdokkaiden esittelyä ei julkaista yhdistyksen
verkkosivuilla.
Vaalipiirit esittävät vaalivaliokuntaan jokaisen alueyhdistyksensä alueelta yhtä edustajaa.
Vaalivaliokunnassa on enintään 17 jäsentä. Onhan edustajan valinnasta keskusteltu.
Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä
viimeistään 9 päivää ennen kokousta yhdistyksen hallitukselle. Kokousedustajailmoitus
(valtakirja) on toimitettava sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi viimeistään 11.11.
Vuosikokouksen valtakirjat hyväksytään13.11. hallituksen kokouksessa.

Opintopäivä ja iltajuhla
Kainuun ammatilliset opettajat ry järjestää opintopäivän 20.11.2021. Ohjelma,
ilmoittautuminen ja majoitustiedot http://www.kainuunao.fi/ Opintopäivän yhteydessä on
iltajuhla 20.11. AO maksaa iltajuhlan osallistumismaksusta 50 €/virallinen kokousedustaja.

AO:n viestintä ja koulutukset
Verkkosivumme löytyvät osoitteesta ao.oaj.fi. Olemme myös facebookissa, Instagrammissa
(oaj_ao) ja Twitterissä (AOopettajatry) – tykkää & jaa julkaisujamme sekä seuraa
tiedostustamme somessa. Julkaisemme säännöllisesti ammatillisia opettajia koskettavia asioita.
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Blogit ja mielipidekirjoitukset






Oppivelvollisuuden laajentuessa ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan uusia
toimintatapoja. Hallituksen jäsenten Ulla-Maija Nymanin ja Kirsi Vartiaisen
mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 28.5.2021
On aika hengähtää. AO:n puheenjohtajien kesäterveiset blogissa 4.6.2021
Oppivelvollisuus askarruttaa opinto-ohjauksessa. Hallituksen jäsenen Tarja Mäenpään
blogi 14.7.2021
On aika jatkaa matkaa. AO:n puheenjohtajiston ajatuksia blogissa syksyn työkauden
alkaessa 17.8.2021

AO STUDIOT
Lisätiedot AO:n verkkosivuilla
TuPa 31.8.2021 jäsenyhdistyksen luottamusmiehille
KoPo 10.11.2021 jäsenyhdistyksen aktiivitoimijoille

JärVi 7.12.2021 järjestön puheenjohtajille ja sihteereille (Huom! uusi ajankohta)
OAJ Esimiesten neuvottelupäivät, ammatillinen 22.-23.9.2021. Koulutuksen tavoitteena on
antaa ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopimuksista, esimiesten asemasta, tehtävistä,
vastuusta sekä lainsäädännöstä. Ilmoittautuminen osoitteessa http://tapahtumat.oaj.fi.
OAJ Tekijänoikeusseminaari ke 22.9. klo 16.30-18.00. Webinaari on kaikille avoin.
Webinaari 4.10.2021. Luennoitsija Maija-Riitta Ollila.
Ollila on tieteen popularisoimisesta innostunut filosofi, luennoija, tietokirjailija ja kolumnisti,
joka on kirjoittanut useita kirjoja myös vallasta, johtamisesta ja etiikasta. Koulutukseltaan
Maija-Riitta on moraalifilosofiasta väitellyt valtiotieteen tohtori.

Aika Olennaista - Hallituksen kokouksen nostot 18.9.2021
-

tekijänoikeudet
neuvottelukierrokseen valmistautuminen
vuosikokous ja opintopäivät 20.-21.11.2021

Koulutustukea jäsenyhdistyksille
Myönnämme hakemuksesta jäsenyhdistyksillemme avustusta koulutustilaisuuksiin, joiden
tarkoituksena on edunvalvonta. Jäsenyhdistys voi hakea koulutusavustusta kerran
lukukaudessa. Erityisistä syistä voimme myöntää avustusta useamminkin.
Jäsenyhdistykset voivat järjestää myös yhteisen tilaisuuden. Tällöin järjestelyiden päävastuussa
oleva yhdistys hakee avustuksen kaikkien puolesta ja hakemukseen merkitään kaikki mukana
olevat jäsenyhdistykset.
Tutustu tarkemmin koulutustilaisuuksiemme avustusohjeisiin. Löydät Ohjeet ja lomakkeet
yhdistyksille verkkosivujemme oikeasta yläkulmasta.
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Hallituksen seuraavat kokoukset 27.9. ja 1.11.
Kesä on kääntymässä syksyyn. Illat pimenevät ja sade rummuttaa kattoa. Nautitaan uudesta
vuodenajasta!
Terveisin
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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