PSAO – JÄSENKIRJE
TAMMIKUU 2018
Tulevia tapahtumia
Puheenjohtajien terveiset
Tänä vuonna yhdistyksen toimintaa pyritään edelleen
uudistamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä
paremmin jäsenistön tarpeita. Vuoden 2018 aikana
nostamme jäsenistölle myönnettävien stipendien
määrärahoja sekä tarjoamme useammalla jäsenelle
mahdollisuuden osallistua Aikuisopettajien liitto (AKOL)
tapahtumiin,
esimerkiksi
viereisen
sarakkeen
edunvalvontakoulutus helmikuussa.
PSAO:n
hallitukseen
valittiin
marraskuun
syyskokouksessa uusia jäseniä, mm. ensimäistä kertaa
opettajia Stadin aikuisopistosta. Hallituksen uuden
kokoonpanon voit nähdä yhdistyksen www-sivuilla,
http://www.psao.fi
Vuonna 2017 yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi lähes 30
uudella jäsenellä. Puheenjohtajat ovat molemmat
tahoillaan jatkaneet organisaatioidensa johdon
tapaamisia yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.
Keskusteluiden tavoitteena on löytää aiempaa
avoimempi keskusteluyhteys johdon kanssa.
Tämän vuoden 2018 ensimmäisen jäsenkirjeen myötä
toivotamme kaikille jäsenille hyvää ja menestyksekästä
vuotta 2018!

Elina Byckling
Puheenjohtaja

Riitta Larne
Varapuheenjohtaja

Educa-messut 2018
Tervetuloa AKOL ja OAO:n yhteiselle messuosastolle
6e30. Voit tulla pyörittämään onnenpyörää ja
voittamaan palkintoja sekä kuuntelemaan
ajankohtaisia jäsenasioita. Tapahtuma on ilmainen.
http://educa.messukeskus.com/
OAJ Valtuustovaalit 2018 lähestyvät
Valtuustovaalit ovat maaliskuussa 2018!
Muistakaa äänestää, jotta saamme aikuiskoulutuksen
äänen kuuluviin!
AKOL edunvalvontakoulutus (pe-la) 9.-10.2.2018
Edunvalvontakoulutuksen aiheita ovat ammatillisen
koulutuksen reformin käynnistyminen, vapaan
sivistystyön edunvalvonnan asioita,
työehtosopimusneuvottelujen tuloksia sekä muita
mahdollisia ajankohtaisia asioita. PSAO kustantaa
kahden jäsenen osallistumisen koulutukseen,
myös perjantailta aiheutuneen ansionmenetyksen.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.1.18 mennessä.
CATS-musikaali Tampereella pe 13.4.2018
Yhdistyksen varaamia lippuja on vielä muutama
jäljellä, lisätietoja ja ilmoittautumiset.

PSAO:n suunnittelemia uusia tapahtumia (alustavasti):
•

Museovierailu Lauri ja Lasse Reitzin säätiön
museoon Helsingissä keväällä 2018

•
•
•

Jäsenmatka Pietariin elokuussa 2018
Perhetapahtuma Nuuksiossa syksyllä 2018
Kaffitreffejä yhdistykseen kuuluvissa
oppilaitoksissa tarpeen mukaan

PSAO:n toiminnan aktivoiminen?
Viime vuonna PSAO:n www-sivuille avattu yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi tarkoitettu palautekanavaa
käytettiin valitettavan vähän. Toivomme aidosti
kuulevamme jäsenistön mielipiteitä ja ajatuksia
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi sekä ehdotuksia
järjestämiemme tapahtumien aiheiksi tai paikoiksi.
Lomake on edelleen avoinna, ja toivomme aktiivista
osallistumista.

Vapaan sivistystyön ajankohtaiset
asiat
Vapaan sivistystyön opettajille järjestettiin Akavatalossa tilaisuus keskustella työttömyyskassaan
liittyvistä asioista kassan johtajan kanssa joulukuussa.
Tilaisuuden
järjestelyistä
vastasi
OAJ
Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ammatillinen jaos,
paikalla oli useita PSAO:n jäseniä. Vastaava tilaisuus
järjestetään keväällä uudelleen – tällöin paikalla on
työttömyysasioiden käsittelijöitä, joten tuolloin voit
kysyä hakemusten käsittelyyn liittyvistä asioista
suoraan niitä käsittelevältä henkilöltä.

OAJ:n jäsenten työehtosopimukset
päättyvät tammikuussa
Vuosi 2017 oli koulutuspoliittisesti erittäin vilkas.
Reformin myötä monet koulutuksen järjestäjät ovat jo
sopeuttaneet
toimintaansa
irtisanomalla
aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä opettajia.
Haaste on tiedossa valtakunnallisella tasolla, ja sekä
OAJ että AKOL ovat aktiivisesti mukana erilaisten
työryhmien kautta vaikuttamassa ja kommentoimassa
ammatillisen koulutuksen reformia.
Kaikki OAJ:n jäsenten työehtosopimukset päättyvät 31.
tammikuuta. Pääsopijat irtisanoivat kaikki sopimukset
marraskuussa 2017; irtisanomisen merkitys on, että
järjestölliset toimenpiteet ovat näin mahdollisia jo
1.2.2018 lukien, mikäli neuvottelut eivät etene tai niissä
ei päästä tyydyttävään lopputulokseen. Työehtosopimusneuvotteluista odotetaan vaikeita.

Tervetuloa PSAO:n kevätkokoukseen pe 6.4.2018,
tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen maaliskuussa
www-sivujemme kautta.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa; tsemppiä
kevääseen.

Vastinetta jäsenmaksulle
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
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/

