PSAO – JÄSENKIRJE
KESÄKUU 2018
Tulevia tapahtumia
Puheenjohtajien terveiset
Tänä vuonna yhdistyksen toimintaa pyritään edelleen
uudistamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä
paremmin jäsenistön tarpeita. Vuoden 2018 alusta
nostimme jäsenistölle myönnettävien stipendien
määrärahoja sekä tarjosimme useammalle jäsenelle
mahdollisuuden osallistua Aikuisopettajien liitto (AKOL)
tapahtumiin. Jatkamme tätä käytäntöä myös syksyllä.
Voit hakea osallistujaksi esimerkiksi viereisen sarakkeen
AktiivisetOPET-seminaariin lokakuussa.

Perheretki Nuuksioon 16.9.2018
PSAO järjestää perheretken Haltia-luontokeskukseen
syyskuussa 2018. Lisätietoja myöhemmin.

AktiivisetOPET 5. – 7.10.2018
AKOL:n järjestää AktiivisetOPET-seminaarin 5.7.10.2018 Tampereella. Paikkana on Holiday
Club Tampereen kylpylä. Tilaisuuden ohjelma
julkistetaan kesän aikana ja ilmoittautuminen avataan
elokuussa 2018.

Keväällä oli OAJ:n valtuustovaalit, jossa ehdokkaamme
Riitta Larne pääsi valtuustoon. Kiitos kaikille äänestäneille. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotut palkinnot
on toimitettu voittajille.

PSAO:n sääntömääräinen syyskokous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien syyskokous
järjestetään pe 30.11.2018, paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

Puheenjohtajat ovat molemmat tahoillaan jatkaneet
organisaatioidensa johdon tapaamisia yhteistyössä
luottamusmiesten kanssa. Keskusteluiden tavoitteena on
löytää aiempaa avoimempi keskusteluyhteys johdon
kanssa.

AKOL edunvalvontakoulutus (pe-la) 8.-9.2.2019
PSAO kustantaa kahden jäsenen osallistumisen
koulutukseen, myös perjantailta aiheutuneen
ansionmenetyksen. Lisätietoja myöhemmin.

Toivotamme kaikille jäsenille hyvää kesää!

PSAO:n suunnittelemia uusia tapahtumia (alustavasti):
Elina Byckling
Puheenjohtaja

Riitta Larne
Varapuheenjohtaja

•
•

Urheilutapahtuma syksylle, esim. lätkämatsi
Kulttuuritapahtuma, esim. baletti

•

Joku retki, esimerkiksi joulutori Tallinnassa

PSAO:n toiminnan aktivoiminen?

Vastinetta jäsenmaksulle

Viime vuonna PSAO:n www-sivuille avattu yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi tarkoitettu palautekanavaa
käytettiin valitettavan vähän.

Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain tapahtumia.
Vuoden 2018 jäsentapahtumien suunnittelu on vielä
kesken, mutta alustavia suunnitelmiamme voit nähdä
edelliseltä sivulta. Suunnitelmien tarkentuessa tiedot
löytyvät www.psao.fi

Toivomme aidosti kuulevamme jäsenistön mielipiteitä ja
ajatuksia yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi sekä
ehdotuksia järjestämiemme tapahtumien aiheiksi tai
paikoiksi. Voit myös esittää kysymyksiä ammattiyhdistystoiminnasta ko. lomakkeen kautta. Lomake on
edelleen avoinna, ja toivomme aktiivista osallistumista.
Vuodelle 2018 varaamamme stipendimääräraha
2500 euroa on kokonaan käyttämättä! Lue lisää:
http://www.psao.fi/ajankohtaista.html#stipendi

Muistutamme, että PSAO kuuluu yhdistyksenä
Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen, joten kaikki
alueyhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat avoimia
myös PSAO:n jäsenille eli juuri sinulle! Alueyhdistyksen
toiminnasta voit lukea lisää
https://oajpaakaupunkiseutu.fi/

Kevään aikana emme ole saaneet yhtään palautetta
tai stipendihakemusta!
-----------------------------------------------------------------

Vapaan sivistystyön ajankohtaiset
asiat
Vapaan sivistystyön opettajille järjestettiin Akavatalossa tilaisuus keskustella aktiivimallista kahden
kassan hakemuskäsittelijän kanssa toukokuussa.
Tilaisuuden järjestelyistä vastasi OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys yhdessä OAJ Uudenmaan
alueyhdistyksen kanssa, paikalla oli useita PSAO:n
jäseniä. Vastaava tilaisuus järjestetään joulukuussa
uudelleen.
Riitta Larneen valtuustopuheenvuoroa varten tehty
video ”tuntiopettajan asema -farssi” on nähtävissä
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/vide
os/2143454779219751/

Tervetuloa PSAO:n syyskokoukseen pe 30.11.2018,
tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen lokakuussa wwwsivujemme kautta.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa.

Aurinkoa kesään.

