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Toimintakertomus vuodelta 2020 

Yleistä 

Syksyn 2019 vuosikokouksessa vaihtui koko puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenissäkin tapahtui 

useita vaihdoksia. Edellisten vuosikokousten aloitteet toiminnan kehittämisestä asettivat 

suuntamerkkejä vuodelle 2020. Puheenjohtajisto kartoitti hallituksen osaamista ja kiinnostuksen 

kohteita ja kävi kehityskeskustelut hallituksen jäsenten kanssa. Hallitukseen perustettiin tiimejä ja 

työryhmiä. Yhdistyksellä on nyt käytössään toimivat talouteen ja hallitustyöskentelyyn liittyvät 

oppaat ja asiakirjat sekä uudet sähköiset taloushallinnot järjestelmät ja uusi AO:lainen ilme. 

Keväällä 2020 koronapandemia muutti monin tavoin arkeamme, työtämme ja yhdistystoimintaamme. 

Olemme olleet toistuvasti uusissa tilanteissa, turvauduimme yhä uudelleen suunnitelmaan B, 

laadimme jatkuvasti valmiiksi suunnitelmaa C. 

Jouduimme koronapandemian vuoksi perumaan ja siirtämään useita tilaisuuksiamme ja 

koulutuksiamme. Paikallisia koulutustilaisuuksia toteutui aiempaa vähemmän. Seudullisia 

tilaisuuksia emme voineet järjestää. 

Hallituksen sisäinen työnjako on toiminut myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olemme oppineet 

toimimaan muutoksen keskellä. Olemme kehittäneet uusia toimintatapoja ja hallituksen toiminta on 

napakoitunut entisestään. 

Vuosi on opettanut, että maailma ei ole sama ja muuttumaton. Tämä pätee myös järjestötyöhön. 

Muuttuva toimintaympäristö haastaa. Tuohon haasteeseen olemme AO:ssa vastanneet ja valmiit 

vastaamaan jatkossakin.  

Toimintavuoden yksi suurimmista ponnistuksista koettiin, kun muutimme vuosikokouksemme 

etäkokoukseksi. Saimme nopealla aikataululla apua OAJ:n IT-tiimiltä. Kokouksessa kaikki toimi ja 

kokousedustajat ottivat tilanteen hienosti omakseen. Vuosikokous valitsi hallituksen varsinaiset ja 

varajäsenet erovuoroisten tilalle. Vaalipiirit olivat käyneet ehdokasasettelusta ja mahdollisista 

valinnoista keskustelua jo ennakkoon. Vaalivaliokunnan perusteellisesti harkitsema esitys oli 

osaltaan luottamuksen osoitus vuoden 2020 hallitukselle. 

Kokouksessa teimme muutoksia sääntöihimme. Jatkossa voimme kutsua kokoukset koolle 

sähköisesti. Vuosikokoukselle jätetyn aloitteen ja sääntömuutospäätöksen mukaisesti 

puheenjohtajat valitaan tulevaisuudessa nelivuotiskausiksi. Valinnat porrastetaan vuodesta 2021 

alkaen niin, että kaikkia puheenjohtajia ei valita samana vuonna. Näin turvataan jatkuvuutta sekä 

tiedon ja osaamisen siirtymistä. 

 

 

Tavoitteet toimintasuunnitelmasta 2020 ja niiden toteuma 

1. OAJ parantaa jäsenistön palkkauksellista asemaa, kehittää sopimusmääräyksiä ja -tulkintoja 
sekä valvoo, että nykyisiä sopimusmääräyksiä noudatetaan. 

- Olemme järjestäneet jäsenillemme koulutusta edunvalvonnasta, työhyvinvoinnista ja 

järjestötoiminnasta sekä mahdollisista muista ajankohtaisista asioista. Koulutuksissa on pyritty 

levittämään hyviä käytänteitä. 

o Opettajien työttömyyskassan verkkokoulutus vapaan sivistystyön opettajille 11.8.2020 oli 

myös AO:laisille 

o Järjestimme 25.11.2020 Tulevaisuuden menestyjä johtaa tunnelmaa -webinaarin, 

osallistujia oli noin 50 

o Järjestimme ammattikorkeakoulun opettajille kohdennetun verkkokoulutuksen 3.12.2020, 

osallistujia oli 33 

- Olemme tukeneet jäsenyhdistyksiä ja luottamusmiehiä paikallisten ja oppilaitoskohtaisten 

edunvalvontakoulutusten järjestämisessä.  
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o Olemme tukeneet 15:ttä paikallista koulutustilaisuutta 

- Järjestimme AO Akatemia I, II, ja III yhteisen tapaamisen 11. – 12.3.2020. Akatemialaisia osallistui 

24 ja hallituksen jäseniä 16. 

- Jatkoimme AO Akatemiaa aloittamalla kaksi ryhmää, yhteensä 42 akatemialaista 

o AO Akatemia IV 1. osa toteutui 7. – 8.10.2020 

o AO Akatemia V 1. osa toteutui 22. – 23.9.2020 

- Olemme osallistuneet aktiivisesti OAJ:n ja OAO:n tulo- ja palkkapoliittiseen valmistelutyöhön 

 

2. OAJ varmistaa järjestön ja jäsenistön toimintaedellytykset rakenteellisissa uudistuksissa. 

- Olemme osallistuneet koulutuspoliittiseen keskusteluun yhdessä OAJ:n ja muiden 

valtakunnallisten yhdistysten kanssa 

- Olemme toimineet OAJ:n järjestörakenteen kehittämisessä jäsentemme näkökulmasta 

 

3. OAJ vaikuttaa siihen, että jäsenten työhyvinvointi ja työturvallisuus paranevat. 

- Olemme huomioineet työhyvinvointiasiat kaikessa AO:n toiminnassa. Erityisesti toteutuneissa 

koulutustilaisuuksissa työhyvinvointiteemat ovat olleet esillä. 

 

4. OAJ edistää kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan henkilöstön tehtävänkuvien kehittämistä työn 
turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. 

- Olemme tehneet vaikuttamistyötä, että ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan riittävästi 

resursseja ja ettei opettajien työtehtäviä siirry muille henkilöstöryhmille 

- Haastoimme jäsenyhdistykset osallistumaan ”Minun työni on tärkeää” -kampanjaamme 

sosiaalisessa mediassa. Aktiivitoimijoitamme osallistui kampanjan toteutukseen. 

 

5. OAJ vaikuttaa siihen, että koulutusta uudistetaan myönteiseen suuntaan tuntuvin panostuksin. 

- Olemme käyneet vuoropuhelua päättäjien, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusalan 

toimijoiden kanssa. 

- Olemme vaikuttaneet sidosryhmissä ja laatineet koulutuspolitiikkaan liittyviä lausuntoja 

yhteistyössä OAO:n sekä OAJ:n kanssa 

- Ydintoimijoitamme on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: 

o OPO-päivät 6. – 8.1.2020 

o TAKKI-verkoston Työelämä uudistuu oppimalla -seminaari 18.2.2020 

o OAJ:n oppivelvollisuusseminaari 20. – 21.3.2020 

o OPH:n Laatua Laineilla -webinaari 10.9.2020 

o OAJ:n oppivelvollisuuseminaari 25. - 26.9.2020 

o OAJ:n Ammatillisen ja sivistyksen -seminaari 9.10.2020 

- Olemme kannustaneet jäseniämme hakeutumaan aktiivisesti tilanteisiin, joissa voi vaikuttaa 

ennakoivasti ammatillisen koulutuksen puolesta, niin paikallis-, alue- kuin valtakunnan tasolla 

- Olemme olleet mukana vaikuttamassa ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisessä  

- Olemme vaikuttaneet yhdessä OAJ:n ja OAO:n kanssa hallitusohjelman toteuttamiseen 

koulutuspoliittisesti, erityisesti rahoituspolitiikan toteuttamisen laatuun ja määrään 

- Olemme seuranneet rahoituksen suuntautumista opetukseen ja ohjaukseen 

- Olemme toteuttaneet ammatillisen toisen asteen yhteisten tutkinnon osien opettajille kyselyn 

tehden yhteistyötä OAJ:n kanssa 
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6.  OAJ vaikuttaa siihen, että koulutuksen laatu ja saavutettavuus vahvistuvat. 

- Olemme tehneet vaikuttamistyötä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen 

perusrahoituksen nostamiseksi yhteistyössä OAJ:n ja OAO:n toimijoiden sekä aluetoimijoiden 

kanssa 

- Olemme seuranneet ammatillisen toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuuden laajentamisen 

valmistelua 

 

7. OAJ vahvistaa kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä järjestön positiivista 
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 

- Olemme vahvistaneet yhdistyksen julkista näkyvyyttä edelleen tehostamalla hallituksen toimintaa 

ja hyödyntämällä ostopalveluina mainonnan ammattilaisen palveluja 

- Toteutimme AO:n ilmeuudistuksen ja hyödynnämme graafista ohjeistusta toiminnassamme 

- Teimme pitkäntähtäimen vaikuttamissuunnitelman ja valmistimme vaikuttajamateriaalin 

- Olemme kirjoittaneet blogeja ja mielipidekirjoituksia sekä panostaneet sosiaalisen median 

näkyvyyteen 

- Olimme mukana Educa-messuilla 24.-25.1.2020 OAO:n yhteisellä osastolla 

- Jatkoimme kansainvälistä yhteistyötä 

o Teimme yhteistyötä NSL:n ja KI:n kanssa 

o Laadimme kansainvälisyysstrategian 

- Siirsimme aktiivitoimijoidemme opintomatkan Islantiin vuodella eteenpäin 

 

8. OAJ varmistaa, että digitalisaatiota hyödynnetään paremmin sekä järjestötyössä että 
kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla. 

- Otimme käyttöön Microsoft Office365-työkalut hallituksen sisäisessä toiminnassa (erityisesti 

Outlook, Teams, OneDrive) ja käytämme ammatilliset.fi sähköpostiosoitetta 

- Olemme kehittäneet digitaalisia palveluita (webropol, webinaarit, verkkosivut) 

- Seurasimme tekijänoikeuteen ja avoimiin materiaaleihin liittyviä kysymyksiä 

 

9. OAJ vahvistaa luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, yhdistysten puheenjohtajien ja 
muiden paikallisten toimijoiden toimintaedellytyksiä ja osaamista. 

- Olemme tukeneet jäsenyhdistystemme toimintaedellytyksiä ja osaamista AO Akatemia -

koulutuksilla 

- Aktiivitoimijamme olivat aloitteellisia aluetoiminnan kehittämisessä 

 

10. OAJ varmistaa, että luottamusmiehet ja yhteysopettajat toimivat aktiivisesti jokaisella työpaikalla. 

- Ydinryhmäläisemme (hallituksen jäsenet, varajäsenet ja AO:laiset OAJ:n valtuutetut) ovat 

toimineet vuorovaikutuksessa jäsenyhdistystemme kanssa 

- Valmistelimme AO STUDIO-keskustelutilaisuuksia 

 

11. OAJ parantaa järjestövalmiusorganisaation toimivuutta ja lisää jäsenistön valmiutta järjestöllisiin 
toimiin. 
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- Olemme korostaneet AO Akatemia -koulutuksissamme järjestövalmiuden merkitystä paikallinen 

yhdistysrakenne huomioiden 

- Olemme toimineet niin, että jäsenyhdistystemme aktiivitoimijat tiedostavat järjestövalmiuden 

merkityksen edunvalvonnassa 

 

12. OAJ kehittää yhdistystoimintaa ja järjestörakennetta huomioimaan entistä paremmin 
toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. 

- Olemme kehittäneet toimintaamme ottamalla Microsoft Office 365-työkalut käyttöön sisäiseen 

toimintaamme ja hyödyntäneet Teams-ohjelmaa verkkotapaamisissa 

- Olemme lähettäneet yhdistystiedotteen jokaisen kokouksen jälkeen, jossa on osa kaikille jäsenille 

sekä tehneet kokouksista nostot verkkosivuille 

- Olemme olleet aktiivisesti vuorovaikutuksessa jäsenyhdistysten kanssa 

o Hallituksen jäsenillä ja varajäsenillä on omat vastuualueensa 

o Olemme lähettäneet tiedotteita jäsenillemme 

- Olemme laatineet hallituksen jäsenen oppaan 

- Olemme kehittäneet vaalipiiriemme toimintaa 

o Työvaliokunnan ja vaalipiirien puheenjohtajatapaaminen 1.9.2020, vaalipiireistä yhteensä 

17 edustajaa 

- Olemme kehittäneet yhdistystoimintaamme tiimi- ja työryhmätyöskentelyllä sekä osallistamalla 

hallituksen varajäsenet 

o Laajennettu hallituksen kokous 12.3.2020 

o Työvaliokunnan ja varajäsenten tapaaminen 29.10.2020 

- Olemme toimineet aktiivisesti OAJ:n järjestörakenteen uudistamisessa yhteistyössä OAO:n ja 

OAJ:n valtuutettujen kanssa 

o Työvaliokunnan ja OAJ:n AO:laisten valtuutettujen tapaaminen 10.3.2020 ja 9.11.2020 

 

13. OAJ tekee jäsenyydestä entistä houkuttelevampaa ja lisää jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia 
vahvistamalla nykyisiä osallistumisen tapoja ja kehittämällä uusia. 

- Olemme mukana paikallisessa toiminnassa 

o Ydintoimijamme ovat mukana paikallisessa toiminnassa ja osallistumme jäsenyhdistysten 

koulutustilaisuuksiin 

o Tuemme paikallisia koulutustilaisuuksia rahallisesti ja asiantuntijapuheenvuoroin 

- Jatkoimme jäsenhankintakampanjaamme 

 

14. OAJ kehittää viestinnän sisältöjä yhä enemmän kanava- ja kohderyhmäkohtaisesti. 

- Olemme kehittäneet viestintäämme huomioiden eri viestintäkanavat 

- Olemme tehneet yhteistyötä viestintätoimisto Cocommsin kanssa 

- Olemme valmistaneet päättäjille suunnatun vaikuttajamateriaalin 

- Olemme kehittäneet jäsentiedotettamme huomioimaan aktiivitoimijat ja kaikki jäsenyhdistysten 

jäsenet 

- Olemme lisänneet hallituksen jäsenten viestintäosaamista 

o Valtakunnallisten yhdistysten viestijöiden neuvottelupäivä 12.3.2020 

o Twitter-koulutus 1.6.2020 ja 29.9.2020 
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15. OAJ turvaa järjestön toimintasuunnitelman toteutumisen varmistamalla järjestön vahvan ja 
vakaan taloustilanteen. 

- Olemme hoitaneet yhdistyksen taloutta niin, että yhdistyksen toiminta on turvattu 

o Laadimme hallinto- ja taloussäännön 

o Olemme kehittäneet talouden seurantaa 

o Määrittelimme laskujen hyväksymis- ja tarkistuskäytänteet 

o Otimme käyttöön M2-ohjelman 

 

16. OAJ uudistaa ammattijärjestötoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 

- Olemme olleet mukana kehittämässä OAJ:stä tulevaisuuden tarpeita vastaavaa ammattijärjestöä 

yhteistyössä OAJ:n puheenjohtajan, OAO:n hallituksen ja valtuustoryhmän kanssa. 

- Olemme kehittäneet hallituksen toimintaa ja roolia nykyisiä sekä tulevia järjestöllisiä ja 

edunvalvonnallisia haasteita paremmin vastaaviksi 

o Hallituksen seminaari 4. – 5.2.2020, Helsinki 

o Hallituksen seminaari 28. – 29.9.2020, Espoo 

- Kävimme keskusteluja OAJ:n puheenjohtajan kanssa ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta 

sekä OAO:n hallituksessa, OAO:n valtuustoryhmässä ja OAJ:n valtuustossa 

 

 

Kansainvälisten asioiden tiimin toimintakertomus 2020 

Kv-tiimin tärkein tehtävä vuonna 2020 oli AO:n sääntömääräisen ulkomaan opintomatkan 

järjestäminen. Matkan kohteeksi oli valittu Reykjavik Islannissa. 

Matkaan liittyvät valmistelut olivat loppusuoralla, kun koronan tuoma epävarmuus pakotti 

siirtämään matkan seuraavaan vuoteen. Ratkaisu oli oikea ja pandemian seuraukset ovat tätä 

kirjoittaessa pakottaneet siirtämään matkan edelleen vuoteen 2022.  

AO toteuttaa osaltaan OAJ:n kansainvälistä strategiaa ja tiimin puheenjohtaja on tehnyt yhteistyötä 

OAJ:n kansainvälisistä asioista vastaavan Christer Holmlundin kanssa. Tiimin tavoitteena on työstää 

jatkossa AO:lle pitkän aikavälin strategia kansainväliselle toiminnalleen sopusoinnussa OAJ:n 

kansainvälisyysstrategian kanssa. 

Toimintavuonna 2020 tiimi kokoontui viisi kertaa. 

 

 

Koulutustiimin toimintakertomus 2020 

Koulutustiimin kokoonpano ja puheenjohtaja vaihtuivat. Tiimissä vallitsi tekemisen meininki ja hyvä 

yhteishenki. Leimaa antavaa on ollut suunniteltujen koulutusten peruuntuminen tai siirtyminen 

verkkototeutuksiksi. Tämä on ollut haasteellista niin tiimille kuin jäsenillekin. Koulutuksemme 

lippulaiva AO Akatemia toteutui lähikoulutuksena juuri ennen pandemian alkua. Koulutustiimi 

kokoontui kuusi kertaa. 
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Vastuutehtävät-tiimin toimintakertomus 2020 

Tiimi vastasi erityisen tukeen, opiskelijan ohjaukseen ja yhteisiin tutkinnon osiin sekä näiden 

opettajiin ja opinto-ohjaajiin liittyvistä asioista yhdessä hallituksen kanssa. 

Vuoden 2020 aikana vastuutiimi piti viisi kokousta. Tiimin jäsenet pitivät tiiviisti yhteyttä 

sähköpostitse ja WhatsApp-viestein. 

Vuoden tärkeimpänä tehtävänä oli laatia kysely, jossa tullaan selvittämään yhteisten tutkinnon osien 

toteuttamista ja kehittämistarpeita eri ammattioppilaitoksissa. Kysymysten laadinta aloitettiin 

maalis-huhtikuussa 2020. Tiimin työskentely tuotti runsaan kysymyspatteristoaihion, jossa yhteisiä 

tutkinnon osia tarkasteltiin laajasti. Itse kysely siirrettiin toteutettavaksi keväällä 2021. Kysely 

suunnattiin kaikille yhteisiä tutkinnon osia opettaville AO:laisille opettajille ja sen tuloksia tullaan 

hyödyntämään AO ry:n ja OAJ:n koulutuspoliittisessa ja edunvalvontatyössä. 

 

 

Viestintätiimin toimintakertomus 2020  

Vuoden aikana tiimissä on työskennelty pitkäntähtäimen vaikuttamissuunnitelman ja 

vaikuttajamateriaalin, viestintästrategian ja tiedotteiden parissa. Viestintätiimi oli tiiviisti mukana 

uuden ilmeen valmistelussa. 

Lähetimme vuoden aikana kahdeksan jäsentiedotetta sekä vuosikokoukseen liittyvää kohdennettua 

tiedotusta yhdistyksille ja osallistujille. Julkaisimme yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla 78 

Instagram-kuvaa, 212 Facebook-julkaisua ja 322 twiittia Twitterissä. Verkkosivuilla oli vuoden 

aikana 32 uutista ja 15 blogikirjoitusta sekä tiedot tapahtumista, päivitetyistä materiaaleista ja 

ohjeista. Viestintätiimi kokoontui kahdeksan kertaa. 

 

 

Jäsenmäärän kehitys 

Yhdistyksen jäsenenä oli yhteensä 114 yhdistystä: 58 jäsenyhdistystä ja 56. paikallisyhdistyksessä 

oli henkilöjäseniä. 
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Hallitus 

Hallitus kokoontui poikkeuksellisen vuoden aikana 14 kertaa, joista kolme lähikokousta, viisi 

hybridikokousta ja viisi etäkokousta. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja osallistumiset kokouksiin (varajäsen): 

Tuija Mäntsälä  14/14 

Tapio Lindfors  14/14 

Johanna Toivanen  11/14 

Jaana Antila  11/14  (Maijumarjut Polviander 3/4) 

Jari Jokinen  13/14  

Helena Kahl  14/14  (Mervi Juntunen 1/1) 

Tarja Mäenpää  14/14  (Anneli Ahvonen 0/1) 

Ulla Maija Nyman 13/14  (Timo Antero Leinonen 1/2) 

Tuovi Pasma  14/14  (Kimmo Siuruainen 1/1) 

Riitta Ristlakki  12/14  (Jari Hourula 1/3) 

Heidi Savolainen 13/14  (Saija Flinkkilä 1/2) 

Seppo Säätelä  14/14  (Markku Seppälä 1/1)  

Kirsi Vartiainen 14/14  (Jussi Kuoppala 1/1) 

Arto Vettenranta 13/14  (Anni Koppanen 2/2) 

Reijo Viitanen  13/14  (Toivo Heikkilä 1/1) 

      (Teija Mäntylä 2/2) 

Varajäsenet olivat mukana laajennetussa hallituksen kokouksessa 13.3.2020 (10/12) ja 

työvaliokunnan verkkotapaamisessa 29.10.2020 (9/12). 

Päivi Koppanen toimi hallituksessa asiantuntijajäsenenä 31.8.2020 asti. 

Sihteerinä toimi Helena Kahl 31.8.2020 asti, Tuovi Pasma 1.9.2020 alkaen. 

Rahastonhoitajana toimi Tarja Mäenpää ja tositetarkastajana Reijo Viitanen. 

Siirsimme vuosikokouksen 14.11.2020 Joensuusta etäkokoukseksi 12.12.2020. Etäkokouksen tekninen 

toteutus ja tuki hoidettiin Akavatalolta. Vuosikokouksen testikokous järjestettiin 10.12.2020. 

Noudatimme kokousten ja tapahtumien järjestämisessä THL:n ja aluehallintovirastojen määräyksiä. 

 

 

Hallituksen sisäiset tiimit ja työryhmät 

Työvaliokunta 

Puheenjohtajisto ja sihteeri 

Koulutustiimi 

Heidi Savolainen pj, Riitta Ristlakki ja Arto Vettenranta, Tuija Mäntsälä 

Kansainvälisyystiimi 

Seppo Säätelä pj, Ulla Maija Nyman ja Kirsi Vartiainen, Tapio Lindfors 

Viestintätiimi 

Tuovi Pasma pj 31.8.2020 asti, Jaana Antila pj 1.9.2020 alkaen ja Jari Jokinen, Johanna Toivanen 

Vastuutehtävät-tiimi 

Riitta Ristlakki pj, Tarja Mäenpää ja Ulla Maija Nyman, Tapio Lindfors 

TuPa-työryhmä 

Jari Jokinen pj, Helena Kahl, Ulla Maija Nyman, Arto Vettenranta ja Tuija Mäntsälä 

KoPo-työryhmä 

Reijo Viitanen pj, Jaana Antila, Riitta Ristlakki, Kirsi Vartiainen ja Tapio Lindfors 

JärVi-työryhmä 

Tuovi Pasma pj, Tarja Mäenpää, Heidi Savolainen, Seppo Säätelä ja Johanna Toivanen 
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Toiminta- ja taloussääntötyöryhmä 

Reijo Viitanen pj, Helena Kahl, Tapio Lindfors, Tuija Mäntsälä ja Johanna Toivanen 

Uuden hallituksen jäsenen opas -työryhmä 

Helena Kahl pj, Jaana Antila, Kirsi Vartiainen ja Johanna Toivanen 

AO:n ilmeuudistus-työryhmä 

Tuovi Pasma pj, Jari Jokinen, Seppo Säätelä, Tapio Lindfors, Tuija Mäntsälä ja Johanna Toivanen 

SuomiAreena 2020 -työryhmä 

Jaana Antila pj, Jari Jokinen, Tapio Lindfors, Tuija Mäntsälä ja Johanna Toivanen 

 

 

Edustukset 

OAJ:n hallitus 19.8.2020 asti 

Päivi Koppanen II vpj (varalla Sirkka Saarikoski) 19.8.2020 asti 

Jouko Karhunen 31.1.2020 asti (Birgitta Mannila 19.8.2020 asti) 

Helena Kahl II vpj (Johanna Toivanen) 20.8.2020 alkaen 

Tuija Mäntsälä (Tapio Lindfors) 20.8.2020 alkaen 

 

OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta 

Helena Kahl (Tapio Lindfors) 13.9.2020 asti 

Jari Jokinen (Tuija Mäntsälä) 13.9.2020 asti 

Tapio Lindfors (Jari Jokinen) 14.9.2020 alkaen 

Helena Kahl (Anni Koppanen) 14.9.2020 alkaen 

OAJ:n Koulutuspoliittinen toimikunta 

Tuija Mäntsälä pj 13.9.2020 asti 

Ari Ahonen (Riitta Ristlakki) 13.9.2020 asti 

Tuija Mäntsälä pj (Riitta Ristlakki) 14.9.2020 alkaen 

Reijo Viitanen (Juha Lindström) 14.9.2020 alkaen 

OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikunta 

Birgitta Mannila vpj (Tuovi Pasma) 13.9.2020 asti 

Johanna Toivanen vpj (Tuovi Pasma) 14.9.2020 alkaen 

OAJ:n Opettajankoulutustyöryhmä 

Kirsti Vänskä (Esa Virkkula) 13.9.2020 asti 

Kirsti Vänskä (Sissi Huhtala) 14.9.2020 alkaen 

OAJ:n Aikuiskoulutustyöryhmä 

Kirsi Vartiainen (Tarja Mäenpää) 13.9.2020 asti 

Kirsi Vartiainen (Anneli Ahvonen) 14.9.2020 alkaen 

OAJ:n Työhyvinvointiryhmä 

Sirkka Saarikoski 26.8.2020 asti 

Heidi Savolainen 26.8.2020 asti 

Jussi Kuoppala (Heidi Savolainen) 27.8.2020 alkaen 

OAJ:n Korkeakoulutyöryhmä 

Päivi Koppanen pj (Jari Jokinen) 13.9.2020 asti 

Jari Jokinen (Tuija Mäntsälä) 14.9.2020 alkaen 

OKKA-säätiön hallitus 

Tuija Mäntsälä (Reijo Viitanen) 
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Opettajien työttömyyskassan hallitus 

Sauli Jaara (Tarja Mäenpää) 31.8.2020 asti 

Tarja Mäenpää (Ulla Maija Nyman) 1.9.2020 alkaen 

Skills Finland hallitus 

Päivi Koppanen 

OAO:n hallitus 1.1. - 30.8.2020 

Päivi Koppanen puheenjohtaja 

Ari Ahonen (Riitta Ristlakki) 

Jari Jokinen (Heidi Savolainen) 

Helena Kahl (Johanna Toivanen) 

Tapio Lindfors (Arto Vettenranta) 

Birgitta Mannila 2. varapuheenjohtaja (Tuija Mäntsälä) 

Sirkka Saarikoski (Kirsi Vartiainen) 

OAO:n hallitus 1.9.2020 – 31.7.2022 

Helena Kahl puheenjohtaja 

Jari Jokinen (Saija Flinkkilä) 

Tapio Lindfors (Seppo Säätelä) 

Tuovi Pasma (Kirsi Vartiainen) 

Riitta Ristlakki (Jaana Antila) 

Heidi Savolainen (Markku Seppälä) 

Johanna Toivanen (Kirsi Kurkela) 

asiantuntijajäsenenä Tuija Mäntsälä 

OAJ:n valtuuston OAO:n valtuustoryhmän AO:laiset edustajat valtuustokausi 2018–2022: (18) 

Anneli Ahvonen, Jaana Antila, Saija Flinkkilä, Jari Jokinen, Päivi Koppanen, Päivi Hietaharju 1.9.2020 

alkaen, Jussi Kuoppala, Kirsi Kurkela, Tapio Lindfors, Juha Lindström, Merja Mäenpää, Pekka 

Natunen, Venla Olin, Tuovi Pasma, Sirkka Saarikoski 31.8.2020 asti, Terhi Saarinen, Johanna 

Toivanen, Jaana Tomppo ja Margareeta Verronen. 

 

 

Toimintakertomuksessa käytetyt lyhenteet 

AO  Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry 

KI  Kennarasamband Islands (Icelandic Teachers’ Union) 

NSL Nordisk Lärarorganisationers Samråd 

OAJ Opetusalan Ammattijärjestö 

OAO OAJ:n Ammatilliset Opettajat  

OKKA Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö 

OPH Opetushallitus 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 


