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Tiedote 5/2021 (12.10.2021) 

Hyvä yhdistyksemme puheenjohtaja, sihteeri ja aktiivitoimija! 

Luonto on tarjonnut hienon värinäytelmän ruskan muodossa. Eteläisessä Suomessa ei vielä ole 

tietoa talven tulosta, mutta somen valokuvista päätellen pohjoisessa ensilumi on jo nähty.  

 

Oppilaitoksista kuuluvat viestit opettajien uupumisesta huolestuttavat meitä. Myös 

opetushallitus kantaa huolta opettajien hyvinvoinnista ja suhtautuu siihen vakavasti. 

Opetushallituksessa tarkastellaan tällä hetkellä, miten he omalla toiminnallaan pystyvät 

helpottamaan opettajien työtaakkaa ja rauhoittamaan työaikaa ydintehtäville kuluvan syksyn ja 

talven aikana. Uskoisin, että meillä opettajilla olisi opetushallitukselle asiaan ratkaisu valmiina.  

 

AO:n hallitus piti syksyn toisen kokouksen Helsingissä 27.9.2021. Valmistelimme mm. 

vuosikokouksen asiakirjoja. Lähetimme kokousmateriaalin sähköpostilla jäsenyhdistysten 

puheenjohtajille ja sihteereille. Julkaisemme sääntöjemme mukaisesti kokouskutsun ja 

esityslistan yhdistyksen verkkosivuilla 1.11.2021. Seuraathan Vuosikokous 2021 -sivua. 

Tiedote ja kokouksen nostot ovat yhdistyksen verkkosivuilla. 

Terveisin hallituksen puolesta 

Jaana Antila, viestintätiimin puheenjohtaja 

 

1 Vuosikokous 20.-21.11.2021 Kajaani 

Vuosikokouksen kutsu, esityslista ja liitteet on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. 

Olettehan päättäneet yhdistyksenne viralliset kokousedustajat? Kokousedustajailmoitus (valtakirja) 

toimitetaan sähköpostilla minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi 11.11.2021 mennessä. 

Ehdokasasettelu hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, varsinaiseksi jäseneksi ja 

varajäseneksi tuli toimittaa 30.9.2021 mennessä. Olemme julkaisseet määräajassa tulleet 

ehdokasesittelyt: Ehdokasasettelu hallitukseen 2022- 

AO maksaa vuosikokousedustajien matkakulut ja yöpymisen (20.-21.11.2021) suhteessa 

yhdistyksen kokoon seuraavasti: 

 1–100 AO:laista jäsentä, maksamme 2 edustajaa 

 101–250 AO:laista jäsentä, maksamme 3 edustajaa 

 yli 250 AO:laista jäsentä, maksamme 5 edustajaa 

Erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomesta matkaa kannattaa suunnitella hyvissä ajoin yhdessä muiden 

jäsenyhdistysten kanssa, sillä julkiset kulkuneuvot voivat olla ongelmallisia kulkuyhteyksien ja 

aikataulujen vuoksi. Huomioi Yleisohje vuosikokoukseen 2021 matkustavalle. 

2 Opintopäivät 20.11.2021 Kajaani 

Ilmoittautuminen on käynnissä opintopäivien virallisella sivustolla. Opintopäivän hinta on 160 €. 

Opintopäivän teema on ”Sinisiä ajatuksia -tulevaisuuden tuulia”. Viimeinen ilmoittautumispäivä 

on 30.10.2021. Opintopäivä alkaa ilmoittautumisella klo 8.00–8.45.  

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/opettajien-hyvinvoinnista-pidettava-huolta
https://ao.oaj.fi/vuosikokous-2021/
mailto:minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi
https://ao.oaj.fi/uutiset/ehdokasasettelu-hallitukseen-2022/
https://ao.oaj.fi/uploads/2021/10/526a631c-ao-vuosikokous-2021-matkustusohje.pdf
http://www.kainuunao.fi/opintopaiva2.html
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3 Jäsenyhdistysten koulutustilaisuuksien avustus ja seudullinen 
tilaisuus 

Koronatilanteen hellitettyä olemme saaneet runsaasti avustushakemuksia. Olemme tarkentaneet 

ohjeen paikallisen koulutustilaisuuden järjestämiseen. Ohje on verkkosivullamme Ohjeet ja 

lomakkeet. Perehtykää huolella ohjeeseen, tarkennuksia: 

 Tukea voi saada kerran kalenterivuodessa, perustellusta syytä kahdesti  

 AO:n edustajalla tulee olla puheenvuoro AO:n toiminnasta ja ajankohtaisista asioista  

 Yli 100 osallistujan tilaisuuksiin toivotaan puheenjohtajiston kutsumista  

 Hakemukset on toimitettava vähintään viikkoa ennen työvaliokunnan kokousta  

Onko alueella tarvetta seudulliselle tilaisuudelle? Kannustamme järjestämään entistä enemmän 

seudullisia tilaisuuksia, joissa AO on mukana suunnittelussa ja kustannuksissa. Olettehan 

yhteydessä puheenjohtajistoon. 

Loppuvuoden työvaliokunnan kokoukset ovat 20.10. ja 24.11.2021. Avustusta ei myönnetä 

jälkikäteen. Ilmoitamme päätöksestä yhteyshenkilölle. 

4 AO:n viestintä ja koulutukset 

AO STUDIO  

Keskiviikkona 10.11.2021 kello 18 aiheenamme on koulutuspolitiikka. Kaikki jäsenemme ovat 

tervetulleita! Paikalla studiossa kanssanne keskustelemassa ovat AO:n puheenjohtajat Tuija, 

Tapio ja Johanna sekä AO:n KOPO-työryhmän puheenjohtaja Reijo Viitanen ja työryhmän jäsen 

Jaana Antila. Lisätiedot ja ilmoittautuminen. 

Muut tapahtumat 

 Amk-opettajien webinaari 8.11.2021. Ilmoittautuminen ja ohjelma 

 Educa 28.-29.1.2022. Olemme mukana omalla osastolla. 

 

Blogit ja mielipidekirjoitukset 
 AO STUDIO 31.8.2021  AO:n TuPa-työryhmän blogikirjoitus 

 ”Ammattiin opettaminen ei houkuttele” mielipidekirjoitus Maaseudun tulevaisuudessa 

10.9.2021, Anni Koppanen ja Markku Seppälä 

 

AO:n lausunnot 
 Ammatilliset opettajat ry:n lausunto - HE 146/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 

valtion talousarvioksi vuodelle 2022 

OAJ julkaisut ja tapahtumat 

 Opas korkeakoulussa työskenteleville OAJ:n jäsenille – Lataa käyttöösi 

 Alueyhdistysten jäsenillat Katso alueesi ajankohta ja osallistu! 

Hallituksen seuraavat kokoukset 1.11., 13.11. (vuosikokouksen valtakirjat) ja 2.12.2021. 

 

 

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 

https://ao.oaj.fi/lomakkeet-yhdistyksille/
https://ao.oaj.fi/lomakkeet-yhdistyksille/
https://ao.oaj.fi/uutiset/ao-studio/
https://ao.oaj.fi/uutiset/amk-opettajien-webinaarin-ohjelma-8-11-2021/
https://ao.oaj.fi/blogit/ao-studio-31-8-2021/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/mielipide/artikkeli-1.1548819
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/20212/opas-korkeakoulussa-tyoskenteleville-oajn-jasenille/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/jasenillat-tulevat/
mailto:etunimi.sukunimi@ammatilliset.fi

