PSAO – JÄSENKIRJE
HELMIKUU 2019
Tulevia tapahtumia
Puheenjohtajien terveiset
Tänä vuonna yhdistyksen toimintaa pyritään edelleen
uudistamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä
paremmin jäsenistön tarpeita. Syyskokouksessa
marraskuussa 2018 yhdistyksen hallitukseen valittiin 3
uutta varajäsentä: Esa Kelo ja Sami Malmi Amiedusta
sekä Corinna Casi vapaan sivistystyön edustajana
Arbiksesta.

Vuonna 2018 tarjosimme useammalle jäsenelle
mahdollisuuden osallistua Aikuisopettajien liitto (AKOL)
tapahtumiin ja jatkamme tätä myös vuonna 2019.
Seuraava AKOL:n tapahtuma on Tampereen
vuosikokous huhtikuussa.

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

Toivotamme kaikille jäsenille hyvää kevättä!

Elina Byckling
Puheenjohtaja

Perhepäivä SeaLife, kevät 2019
PSAO järjestää perhepäivän SeaLife:ssa keväällä
2019. Lisätietoja myöhemmin.

PSAO:n sääntömääräinen kevätkokous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien syyskokous
järjestetään pe 22.3.2019, paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

AKOL:n vuosikokous Tampereella 13.- 14.4.2019
PSAO kustantaa muutaman paikan jäsenistölle
Tampereen vuosikokoukseen.

Vapaan sivistystyön aamupäiväkahvit kera
keskustelun 7.5. Akavatalossa, Pasilassa

PSAO:n suunnittelemia tapahtumia vuodelle 2019
(alustavasti):
•
•
•

Urheilutapahtuma, esim. jalkapallomatsi
Kulttuuritapahtuma, esim. baletti
Joku perheretki, otamme ehdotuksia vastaan
😊

Riitta Larne
Varapuheenjohtaja

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 2019 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 2019 varaamamme stipendimääräraha
2000 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/

Tänä vuonna emme ole saaneet yhtään palautetta tai
stipendihakemusta!
-----------------------------------------------------------------

Vapaan sivistystyön ajankohtaiset
asiat
Vapaan
sivistystyön
opettajille
järjestetään
toukokuussa (7.5.) Akava-talossa tilaisuus keskustella
tuntiopettajan asemasta OAJ:n toimiston väen kanssa.

Riitta Larneen valtuustoponsi aiheesta ”tuntiopettajan
aseman parantaminen” on nähtävissä:
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/vide
os/2143454779219751/

Tervetuloa PSAO:n kevätkokoukseen pe 22.3.2019,
tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www-sivujemme
kautta.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa.

Aurinkoa kevääseen.

