
POE:n jäseniä ovat:  
Alkuopetuksen Opettajain Liitto AOOL  •  www.alkuopetus.fi 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL  •  www.bmol.fi 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL 

Filosofi an ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO  •  www.feto.fi 

Finsklärarföreningen  •  www.fi nsklararforeningen.com 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry  •  www.hyol.fi 

Iltakoulujen opettajien yhdistys IOY  •  www.iltakoulut.net

Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas förbund  •  
www.kotitalous.org

Koulujen Musiikinopettajat ry – Skolornas Musiklärare rf  •  
www.koulujenmusiikinopettajat.fi 

Kuvataideopettajat – Bildkonstlärarna ry  •  www.kuvataideopettajat.fi 

Latinankielen opettajien yhdistys – Latinlärarnas förening ry  •  
www.latinanopettajat.fi 

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO  •  www.liito.fi 

Luokanopettajaliitto  •  www.luokanopettajaliitto.fi 

Maa- ja metsätalousopettajat MMO 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry  •  www.maol.fi 

Psykologianopettajat PSOP ry  •  www.psykologianopettajat-psop.fi 

Suomen englanninopettajat ry  •  www.suomenenglanninopettajat.fi 

Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel ry  •  www.sel.fi 

Suomen espanjanopettajat ry  •  www.suomenespanjanopettajat.fi 

Suomen harjoittelukoulujen opettajat SUHO  •  www.enorssi.fi /suho

Suomen italianopettajien yhdistys  •  
www.italianopettajat.altervista.org

Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry – Studiehandledarna i Finland rf  •  
www.sopo.fi 

Suomen ranskanopettajain yhdistys  •  www.kolumbus.fi /apff

Suomen Rehtorit ry  •  www.surefi re.fi 

Suomen ruotsinopettajat  •  www.suomenruotsinopettajat.fi 

Suomen Saksanopettajat  •  www.suomensaksanopettajat.fi 

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL  •  www.suol.fi 

Suomen venäjänopettajat ry  •  www.suomenvenajanopettajat.fi 

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland  •  www.smlf.fi 

Taloustiedon Opettajat TTOP ry  •  www.taloustieto.net

Tekniikan opettajat TOP  •  www.tekniikanopettajat.net

Teknisten aineiden opettajat TAO ry  •  www.tekninenopettaja.fi 

Tekstiiliopettajaliitto TOL  •  www.tekstiiliopettajaliitto.fi 

Äidinkielen opettajain liitto  •  www.aidinkielenopettajainliitto.fi 

Linkit pedagogisten järjestöjen sivuille löytyvät
myös OAJ:n verkkosivuilta www.oaj.fi 

Pedagoginen järjestösi

✏ seuraa, edistää ja kehittää 
 oppiaineesi opetusta

✏ tarjoaa mahdollisuuden 
 osallistua ja vaikuttaa yhdessä 
 oman aineesi opettajien kanssa

✏ osallistuu asioiden valmisteluun 
 OAJ:ssä ja vaikuttaa sitä kautta 
 valtakunnan koulutuspolitiikkaan

✏ vaikuttaa suoraan eri viran-
 omaisiin ja päättäjiin

✏ tarjoaa erilaisia jäsenpalveluita 
 ja -etuja 

✏ järjestää oman aineesi 
 täydennyskoulutusta

✏ tiedottaa koulutuksen 
 ajankohtaisista asioista tai 
 julkaisee jäsenlehteä

✏ järjestää kilpailuja, matkoja tai
 muuta toimintaa

✏ tarjoaa mahdollisuuden 
 ammatilliseen verkostoitumiseen
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P edagogiset opettajajärjestöt ovat OAJ:n ulko-
jäsenyhdistyksiä ja muodostavat yhdessä POE:n 
eli Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston. 

POE:n jäsenjärjestöjä on tällä hetkellä 33, ja niiden 
yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 38 000.

POE:n varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi. 
Kokous valitsee toimikunnan puheenjohtajan, vara-
puheenjohtajan ja jäsenet. Jäsenet valitaan sovittuun 
poolijakojärjestelmään perustuen. Paikkoja kierrätetään 
poolin sisäisin sopimuksin. Näin mahdollisimman monet 
jäsenliitot saavat vuorollaan toimikuntapaikan.

OAJ järjestää kaksi vuosittaista ajankohtaisiin asioihin 
paneutuvaa seminaaria, joihin kutsutaan edustajat 
kaikista POE:n jäsenjärjestöistä.

O AJ:n organisaatiossa toimii pedagogisten opet-
tajajärjestöjen valitsema Pedagoginen toimi-
kunta, joka on asiantuntijaelimenä OAJ:n kou-

lutuspoliittisessa valmistelussa. Pedagogisista järjestöistä 
valitut jäsenet ovat toimikunnan asiantuntijoita eri 
koulutuspoliittisissa ja pedagogisissa kysymyksissä. 

Pedagoginen toimikunta osallistuu OAJ:n koulutus-
poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon ottamalla 
kantaa ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin asioihin. 
OAJ:n Koulutuspoliittinen toimikunta tai OAJ:n hallitus 
käsittelevät pedagogisen toimikunnan näkemykset ja 
aloitteet. Pedagogisen toimikunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat myös OAJ:n koulutuspoliittisen 
toimikunnan jäseniä.

Pedagoginen toimikunta voi perustaa jaostoja ajan-
kohtaisten koulutuspoliittisten asioiden valmisteluun. 

K aikilla pedagogisilla järjestöillä on omat orga-
nisaationsa, tavoitteensa ja jäsenpalvelunsa. 
Pedagogiset järjestöt kehittävät oman aineen-

sa opetusta ja ajavat oman aineensa asioita. Pedago-
giseen opettajajärjestöön voi liittyä ottamalla yhteyttä 
järjestön puheenjohtajaan tai sihteeriin. Järjestöillä 
on jäsenmaksu. Jäsenet saavat neuvontapalveluita, 
jäsenlehden tai muuta tiedotusmateriaalia. Järjestöjen 
yhteystiedot saa niiden omilta verkkosivuilta, OAJ:n 
kalenterista tai OAJ:n verkkosivuilta www.oaj.fi.
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