
TIEDOTE 1/22
Pidimme hallituksen kokouksen 10.2.2022 Teamsissa.
Järjestäytymiskokouksessa 12.1. työryhmiin ja tiimeihin valittiin
jäsenet ja tässä kokouksessa käsittelimme tiimien (kansainvälisyys,-
koulutus-, vastuutehtävät- ja viestintätiimi) toimintasuunnitelman,
tavoitteet ja talousarvion vuodelle 2022. 

Kävimme läpi ryhmittäin koulutuspoliittiset, tulo- ja palkkapoliittiset
ja järjestö- ja viestintäpoliittiset ammatillisia koskevat asiat. 

Valtuustovaalit lähestyvät. OAO:n vaalipiiristä on lähetetty
perinteisenä kirjeenä esite kaikista ammatillisista ehdokkaista.
Lisäksi teimme AO:n ehdokkaista sähköisen esitteen suomeksi ja
ruotsiksi. Se on lähetetty  sähköpostilla yhdistyksille 15.2. Löydät sen
myös AO:n verkkosivulta. OAJ:n vaalikone aukeaa jäsenistölle 28.2.
Kannustamme yhdistyksiä mainostamaan omia ehdokkaitaan ja
järjestämään vaalitilaisuuksia alueella. Sähköinen äänestäminen on
helppoa, mutta äänioikeutta on myös käytettävä. Muista siis
äänestää!
Valtuustovaalien AO:laiset ehdokkaat | AO (oaj.fi)

Jos Taitaja2022 pidetään Porissa lähitapahtumana, 
osallistumme sinne omalla osastolla 18.-19.5.2022.
 
Kokouksen nostot ovat yhdistyksen verkkosivulla.

Hallituksen puolesta 
Jaana Antila, viestintätiimin puheenjohtaja
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Jäsenhankinnan - ja
pidon kehittäminen

Hallituksen ja
varajäsenten
yhteydenpitovastuut

Ajankohtaista koulutus-,
tulo- ja palkka- sekä
järjestö - ja
viestintäpoliittisissa
asioissa 

S i sä l tö

YTO -kyselyn yhteenveto

Tulossa

Työvaliokunnan kokous 16.3.
Hallituksen kokous 23.3.
Hallituksen ja varajäsen
seminaari 23.-24.3.

https://ao.oaj.fi/uutiset/valtuustovaalien-aolaiset-ehdokkaat/


Saunan valtuusto-ilta 22.2 klo 18-20
Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien
koulutus 25. - 26.3.2022 Akavatalo, Hki
Puheenjohtajiston ja luottamusmiesten
aamukahvit 28.4.2022 klo 8-10
OKKA-säätiön apurahat ja stipendit haettavissa
1.-31.3.2022. Vuoden 2022 apurahat ja
stipendit haettavissa 1.–31.3.2022 - okkasaatio
(okka-saatio.com)

Jäsenhankinnan ja -pidon kehittäminen

Olemme tilanneet Tussitaiturit Oy:tä
piirrosanimaation jäsenhankinnan tueksi. Videot
on ladattu YouTubeen, josta voitte ladata niitä
katseltaviksi ja esitettäviksi oman jäsenhankinnan
tueksi. Videot löytyvät myös jäsenyyssivulta.
Videoita on kaksi kappaletta. Toinen on tekstitetty
suomeksi ja toinen ruotsiksi.
AO on julkaissut videot jäsenhankinnan tueksi |
AO (oaj.fi)

AO:lta on saatavissa postikortin kokoinen flyer
jäsenhankintaan ja uusille jäsenille sekä suomeksi
ja ruotsiksi. Jaamme niitä myös puheenjohtajien ja
sihteereiden koulutuspäivillä 25. - 26.3.2022.

Huomioithan, että myös OAJ -areenassa on
koottuna materiaalia jäsenhankintaa varten.
Jäsenryhmäkohtaiset materiaalit ovat heti sivun
alussa. Näiden materiaalien jälkeen on runsaasti
yleistä jäsenhankinnan ja jäsenpidon materiaalia,
joka soveltuu kaikille jäsenryhmille.
Tukea jäsenhankintaan ja jäsenpitoon - Tukea
jäsenpitoon ja -hankintaan - OAJ-areena

Hallituksen ja varajäsenten
yhteydenpitovastuut

Määrittelimme hallituksen jäsenille ja varajäsenille
yhteydenpitovastuut alueittain ja yhdistyksittäin.
Tulemme mielellämme yhdistysten tilaisuuksiin.
Ota siis yhteyttä! Yhdistyksen verkkosivuilta löydät
tiedot yhteyshenkilöistä.
AO:n hallituksen jäsenyhdistysten
yhteydenottovastuut | AO (oaj.fi)

Tulossa
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Parlamentaarisen TKI – työryhmän
tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiolinjaukset Parlamentaarisen TKI-
työryhmän loppuraportti - Valto
(valtioneuvosto.fi)
OAJ tavoitteet hallituksen kehysriiheen
2022
Oppivelvollisuuslain muuttaminen ja siihen
liittyvien lakien täsmentäminen 1
(hankeikkuna.fi)
OKM toisen asteen koulutuksen
kehittämishanke 22.11.2021-23.6.2022.
Hanke perustuu koulutuspoliittisen
selonteon linjauksiin Toisen asteen
koulutuksen yhteistyön ja
järjestäjärakenteen kehittäminen - OKM -
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sopimusneuvottelutilanne,  lisätiedot OAJ
neuvottelee
Yhteistoimintalain uudistaminen
Perhevapaauudistus 

Jäsenhankinta ja jäsenpito
Valtuustovaalit 2022 Valtuustovaalit (oaj.fi)
Keskustelufoorumi Sauna on auki
helmikuussa 24/7. Tilaa itsellesi linkki.
Keskustelufoorumi Sauna (oaj.fi)

Ajankohtaista

1.Koulutuspolitiikassa

2. Tulo- ja palkkapolitiikassa

3. Järjestö- ja viestintäpolitiikassa

YTO -kyselyn raportti

Teimme keväällä 2021 laajan kyselyn yhteisten
aineiden opetuksesta. Kyselyn perusteella
vahvistui käsitys siitä, että oppilaitoksissa
toimitaan hyvin eri tavoin ja yhteisten
tutkinnon osien opetuksen resursoinnissa on
suuria eroja. Lue koko raportti ja blogi
verkkosivuilta.
Opiskelijoiden yhdenvertaisuus yhteisten
tutkinnon osien opetuksessa | AO (oaj.fi)

https://okka-saatio.com/vuoden-2022-apurahat-ja-stipendit-haettavissa-1-31-3-2022/
https://ao.oaj.fi/uutiset/tussitaikureiden-videot-jasenhankinnan-tueksi/
https://areena.oaj.fi/display/TJSPH
https://ao.oaj.fi/uutiset/aon-hallituksen-jasenyhdistysten-yhteydenottovastuut/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163709
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8636bae1-74eb-4d85-bc4f-d98c4b4959e3/befbc324-d91d-4621-9cde-6a70919b3bf3/LAUSUNTOPYYNTO_20211222153840.PDF
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM070:00/2021
https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/
https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/
https://www.oaj.fi/jasenyys/sauna/
https://ao.oaj.fi/blogit/opiskelijoiden-yhdenvertaisuus-yhteisten-tutkinnon-osien-opetuksessa/

