
Piirikokouksessa valittiin OAO:n puheenjohtajaksi Lauri
Hietalahti ja OAO:n hallituksen jäsenet kaudelle 1.8.2022-
31.7.2024. AO:sta hallituksessa ovat varsinaisina jäseninä ovat
Jaana Antila, Helena Kahl, Tapio Lindfors, Heidi Savolainen,
Markku Seppälä ja Johanna Toivanen. Varajäseninä ovat Anni
Koppanen, Terhi Saarinen, Seppo Säätelä, Tarja
Mäenpää,Tuovi Pasma ja Kirsti Vänskä. OAO:n
valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jari Hourula.
Lue lisää OAO:n hallituksen kokous, piirikokous ja
valtuustoryhmän seminaari 28.4.2022

OAJ:n valtuuston kokouksessa valittiin järjestölle puheenjohtajaksi Katarina Murto ja hallitus
2022 - 2024. Hallitukseen valittiin yhdistyksestämme puheenjohtaja Tuija Mäntsälä ja
varapuheenjohtaja Tapio Lindfors.

Valtuuston kokouksessa pidettiin lukuisia puheita ja asetettiin ponsia valtuuston päätettäväksi
mm.
-OAJ:n kokousten päätösesityksiin lisätään päätösten ja päätösvaihtoehtojen vaikuttavuusarviointi
-paikallisyhdistysten puheenjohtajille varataan palkallista työaikaa
-vuoden 2023 talousarviossa lisätään merkittävästi paikallisyhdistyksille suunnattua tukea
verrattuna vuoteen 2022.
-valtakunnallisten yhdistysten tukimaksujen yleiseksi palauteprosentiksi hyväksytään 12,5 %
vuodeksi 2023
-OKM:n päätöksentekoa lykätään toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen
kehittämishankkeen osalta

Kaikki ponnet eivät saaneet valtuuston hyväksyntää. Erityisen paljon puhutti valtakunnallisten
yhdistysten tukiprosentti (jäsenmaksun palautus). Asiasta pidetiin VOL:in, YLL:in ja OAO:n
toimesta asiallisia puheenvuoroja, joissa avattiin sitä, mitä liittymissopimus OAJ:n kanssa
edellyttää meidän tekevän ko. rahalla. VK-yhdistysten puheenjohtajien blogi -Valtuusto käänsi
selkänsä ammatillisille.

OAJ:n Ammatillisten opettajien
OAO:n piirikokous 28.4.2022
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https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/uusi-hallitus/
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https://ao.oaj.fi/blogit/valtuusto-kaansi-selkansa-ammatillisille/
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Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ehdotetaan
muutettavaksi lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta
annettua lakia, oppivelvollisuuslaki, valtakunnallisista
opinto- ja tutkintorekisteristä annettua lakia sekä
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia.
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.
Lue lisää
OAJ: Oppivelvollisuuslain puutteita korjataan pikaisesti
OKM: webinaari 31.5.2022. Ilmoittaudu 30.5. mennessä.
OKM: Hallituksen esitys eduskunnalle (lausuntoversio
12.5.2022)
AO: Aika olennaista 17.5.2022

OKKA-säätiön ammatilliset opettajapäivät 16.-17.9.2022
Tampereella. Opintopäivien hinta majoituksineen 380 €.
Ilmoittautuminen 17.6.2022 mennessä. Huomioithan, että
ilmoittautuminen on sitova. Mikäli olet ilmoittautunut jo keväällä
2021, sinun ei tarvitse ilmoittautua enää uudestaan.
Yhdistysten puheenjohtajien ja luottamusmiesten
verkostotapaaminen 1.11.2022 klo 14-16.
AO:n opintopäivä, 10-vuotisjuhla 19.11.2022 ja vuosikokous
20.11.2022 Oulussa. Teemana "Alakko nää mua?"
AO STUDIO 7.9.2022 tulo- ja palkkapoliittisista asioista.
AO STUDIO 29.11.2022 koulutuspoliittisista asioista.

Paikan päällä vierailijoita kävi n. 30 000. Olimme mukana
Tapahtumatorilla 17-19.5.2022. Osastollamme kävi
opettajia, opiskelijoita ja alan ammattilaisia. Kävijöitä
kiinnosti reitti ammatilliseksi opettajaksi, ammatillinen
opettajakoulutus ja yhdistys. Erityisen suosittuja olivat
AO:n rintanapit. Valituin teksteistä oli ”Kaikkeni olen
antanut”. Mukava yllätys olivat ne koululaiset ja
opiskelijat, jotka hakivat rintanappeja opettajilleen.
Taitaja2023 järjestetään 8.-11.5.2023 Espoossa.

Tulossa

Koulutus- sekä tulo- ja palkapoliittiset asiat

Taitaja2022 Pori

Työehtosopimusneuvottelut

Työehtosopimusneuvotteluiden eteneminen
takkuaa.
Lue lisää
OAJ: OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan
sovintoehdotuksen
Sivista: OAJ:n jäsenmaksujen perintä
yksityisellä opetusalalla lopetetaan
toistaiseksi - Sivista
OAJ: Kunta-alan sopimusneuvottelut yhä
avoinna (oaj.fi)

Nähdään Oulussa 19.-20.11.2022
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https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2022/oppivelvollisuuslain-puutteita-korjataan-pikaisesti/
https://okm.fi/tapahtumat/2022-05-31/toisen-asteen-koulutuksen-kehittaminen
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b6346411-16d3-4823-a62b-17c1b4632194
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-17-5-2022/
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