PSAO – JÄSENKIRJE
KESÄKUU 2019
Tulevia tapahtumia
Puheenjohtajien terveiset
Tänä vuonna yhdistyksen toimintaa pyritään edelleen
uudistamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä
paremmin jäsenistön tarpeita. Järjestämme ensimmäistä
kertaa hallituksen suunnitteluseminaarin, jonka
tavoitteena on edelleen tehostaa hallituksen toimintaa
mutta myös aktivoida jäsenistöä. Tähän tarvitsemme
kaikkien jäsenten apua! Pyydämme lähettämään
ajatuksia ja ehdotuksia hallituksen mutta myös koko
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi sähköpostitse
viimeistään 9.8.2019 (elina.byckling@akol.fi) tai
riitta.larne@akol.fi).

Tarjoamme edelleen jäsenistölle mahdollisuuden
osallistua Aikuisopettajien liitto (AKOL) tapahtumiin, jos
niitä järjestetään. Seuraava aikataulutettu isompi
tapahtuma on Oulun vuosikokous 25. – 26.4.2020.

Yhdistyksen syksylle suunnittelemia tapahtumia
•

Teatterimatka Turkuun

•

Standup-ilta Helsingissä

•

Ooppera-ilta Helsingissä (2020)

•

Perhetapahtuma (ehdotuksia otetaan
vastaan)

•

Opintomatka Riikaan (2020)

PSAO:n sääntömääräinen syyskokous lokakuussa
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien syyskokous
järjestetään pe 25.10.2019, paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

Vapaan sivistystyön aamupäiväkahvit kera
keskustelun joulukuussa Akava-talossa, Pasilassa
viikolla 50.

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

Toivotamme kaikille jäsenille hyvää kesää!

Elina Byckling
Puheenjohtaja

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

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 ainakaan vielä saaneet yhtään
palautetta tai stipendihakemusta!
-----------------------------------------------------------------

Vapaan sivistystyön ajankohtaiset
asiat
Vapaan sivistystyön opettajille järjestettiin toukokuussa
(7.5.) Akava-talossa tilaisuus keskustella tuntiopettajan
asemasta OAJ:n uuden OAJ:n työmarkkina-asiamiehen
Petra Kirkko-Jaakkolan kanssa. Petran käyttämä
materiaali on katsottavissa PSAO:n www-sivuilta.

Tervetuloa PSAO:n syyskokoukseen pe 25.10.2019,
tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www-sivujemme
kautta.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa.

Aurinkoa kesään.

