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PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS
Johdanto
Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 2/2012 (7.2.2012, 3/33) hakea järjestämisoikeutta
AO ry:n opintopäiville ja vuosikokoukseen. Ammatilliset opettajat AO ry puolestaan valitsi
maaliskuun kokouksessaan yhdistyksemme tilaisuuden järjestäjäksi.
Työryhmän kokoonpano
Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessa 3/2012 (24.2.2012) pitää opintopäivän ja
vuosikokouksen (jatkossa AO Oulu12 opintopäivä –projekti) omana projektinaan. Valittiin
tapahtuman suunnitteluun alustava työryhmä ja loppujen lopuksi työryhmäksi muotoutui
seuraava 13 hengen joukko: Hautala Eija, Hurskainen Heli, Jaako-Koivisto Tiina, Jaara Sauli,
Jokinen Jari, Kaleva Kari, Lotvonen Annikki, Ontero Anna, Pasma Tuovi, Runtti Marja,
Ruokonen Taina ja Virtanen Katri.
Tiedottaminen jäsenille
Tapahtuman järjestämisestä tiedotettiin sähköpostilla mm. kevätkokouskutsun yhteydessä,
omalla jäsentiedotteella ja kutsulla 16.5. ja 15.8. sekä tietysti uusilla yhdistyksen kotisivuilla
www.oulunseudunao.fi
 ”Ammatilliset opettajat AO ry:n opintopäivä 17.11.2012 Oulussa – tule mukaan
toimimaan!”
 ”Yhdistyksemme järjestää Ammatilliset opettajat AO ry:n opintopäivän 17.11.2012
Oulussa – ilmoita itsesi mukaan talkoisiin!”’
Valitettavasti kukaan jäsenemme ei ilmoittautunut osallistumaan talkoisiin kevätlukukaudella.
Työryhmien kokoukset
Työryhmäläiset kokoontuivat aktiivisesti sekä yhteisiin palavereihin että pitivät sähköposti- ja
puhelinkeskusteluita järjestelyjen tiimoilta. Työryhmien kokouksia oli ainakin 11 (muistiot):
22.3., 29.3., 4.4., 25.4., 9.5., 8.6., 29.8., 9.10., 30.10., 7.11., ja 18.12.
Työryhmä teki aktiivisesti yhteistyötä erityisesti AOn varapuheenjohtaja Jouko Karhusen
kanssa tapahtumaviikonlopun järjestämiseksi – luonnollisesti, sillä Jouko on yhdistyksemme
hallituksessa.
Tilaisuudet
Perjantaille 16.11. huolehdimme AOn hallituksen kokousjärjestelyt sekä illalle AOn
hallituksen ja työryhmäläisten yhteisen illanvieton ja tutustumistilaisuuden Oulu Karting
Centeriin.
Lauantaina 17.11. oli opintopäivä yliopiston Saalastinsalissa teemalla ”Alakko nää mua –
tehhäänkö yhesä?”. Opintopäivän ohjelmalehti (sis. opintopäivän ja iltajuhlan ohjelman sekä
näytteilleasettajien tiedot) on liitteenä 1. Opintopäivän juontajana toimi jäsenemme Lauri
Malm. Osallistujia tilaisuudessa oli kaikkiaan 226, osallistujaluettelo on liitteenä 2.
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Tilaisuuteen oli onnikkakuljetus keskustasta, vastaavasti paluu tilaisuuden jälkeen kuului
opintopäivän palveluihin.
Ilta huipentui juhlaan Radisson Blu -hotellin ravintola Toivossa. Hyvä illallinen, loistava seura
ja hauska oululaisiin murresanoihin liittyvä kilpailu viihdyttivät. Iltajuhlan juontajina toimivat
Taina Ruokonen ja Kari Kaleva. Osallistujia tilaisuudessa oli 225. Iltajuhlan menu on liitteenä
3. Murresanakilpailun parhaat tuotokset ovat liitteenä 4.
Sunnuntaina 18.11. oli Ammatilliset opettajat ry:n vuosikokous Radisson Blu hotellin Ainolasalissa. Työryhmäläiset huolehtivat myös tämän tilaisuuden järjestelyistä.
Tiedottaminen Ammatilliset opettajat AO ry:n jäsenyhdistyksille
Lähetimme AO ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille sähköpostitse kirjeitä 16.5. ja 15.8.
sekä muistutusviestejä tilaisuudesta useita kertoja syksyn aikana mm. 11.10. Varsinaiset
kutsukirjeet ovat liitteinä 5 ja 6.
Yhdistyksen kotisivu www.oulunseudunao.fi oli oma tiedotuskanavansa. Kotisivujen
päivittäjä ja työryhmän jäsen Jari Jokinen ylläpiti ajantasaista tietoa tapahtumasta:
yleistietoa, majoittuminen, ilmoittautuminen, opintopäivän ohjelma, iltajuhlan ohjelma ja
menu, uutiset ja näytteilleasettajat.
Ammatilliset opettajat AO ry:n kotisivulla www.oaj.fi/ao oli myös tiedotusta tapahtumasta ja
linkki yhdistyksemme kotisivulle. AOn jäsentiedotteissa mainostettiin myös viikonlopun
tilaisuudesta ja annettiin ohjeita osallistumisesta.
Talous
Projektin talous perustui arvioituun osallistujamäärään 150 – 450; arvioiminen oli hankalaa,
sillä vastaavan opintopäivän, iltajuhlan ja vuosikokouksen tapahtumaviikonloppu oli
ensimmäinen AO ry:n historiassa. Projektin talousarvio hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen
kokouksissa 6 ja 7/2012. Lisäksi tilaisuuden talousarvio ja osallistumismaksut hyväksytettiin
AO ry:n hallituksessa.
Kirjanpito osoitti opintopäiväviikonlopun tulojen ja menojen jälkeen ylijäämää ja projektista
päätettiin toteuttaa työryhmäläisten opintomatka keväällä 2013 ja järjestää jäsentapahtuma
v. 2013 (syyskokous 15.10.12, toimintasuunnitelma vuodelle 2013). Tarkemmin
opintomatkan kuluista ja sisällöstä päätettiin hallituksen kokouksessa 2/2013 (18.2.13).
Opintomatkan päätyttyä projektitili lopetettiin ja loppuvarat siirrettiin yhdistyksen
perustilille jäsentapahtuman järjestämistä varten.
Opintomatka
Opintomatka toteutettiin hiihtolomalla 7. – 10.3.13 Ranskaan, Normandiaan ja Pariisiin.
Opintomatkan kehittämistehtävinä oli jäsenrekrytointi ja tiedottaminen (hallitus 2/2013).
Opintomatkan ohjelma on liitteenä 7, matkakertomus liitteenä 8 ja kehittämistehtävien
tuotokset ovat liitteenä 9.

