PSAO – JÄSENKIRJE
HELMIKUU 2020
Tulevia tapahtumia
Puheenjohtajien terveiset
Tänä vuonna yhdistyksen toimintaa pyritään edelleen
uudistamaan, jotta pystymme palvelemaan entistä
paremmin jäsenistön tarpeita. Syyskokouksessa
marraskuussa 2019 yhdistyksen hallitukseen valittiin 2
uutta varajäsentä: Juha-Pekka Finnilä Amiedusta
(nykyinen Taitotalo) sekä Petra Schauman vapaan
sivistystyön edustajana Arbiksesta.

Vuonna 2019 tarjosimme useammalle jäsenelle
mahdollisuuden osallistua Aikuisopettajien liitto (AKOL)
tapahtumiin ja jatkamme tätä myös vuonna 2020.
Seuraava AKOL:n tapahtuma on Oulun vuosikokous
huhtikuussa, jonne avaamme jäsenistölle kaksi paikkaa.
Katso lisätietoja: https://psao.fi/kauppa/

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

Don Giovanni -ooppera, Helsinki – to 19.3.2020
PSAO on varannut lippuja Don Giovanni -oopperaan
19.3. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://psao.fi/kauppa/

PSAO:n sääntömääräinen kevätkokous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien kevätkokous
järjestetään pe 28.2.2020 ravintola La Famigliassa,
lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://psao.fi/kauppa/

AKOL:n vuosikokous Oulussa 25.- 26.4.2020
PSAO kustantaa muutaman paikan jäsenistölle Oulun
vuosikokoukseen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://psao.fi/kauppa/

Cirque du Soleil, Helsinki – la 3.10.2020
PSAO on varannut muutaman lipun. Lisätietoja ja
ilmoittautumiset: https://psao.fi/kauppa/

Toivotamme kaikille jäsenille hyvää kevättä!

Elina Byckling
Puheenjohtaja

PSAO:n suunnittelemia tapahtumia vuodelle 2020
(alustavasti):
•
•
•

Riitta Larne
Varapuheenjohtaja

Urheilutapahtuma, esim. jalkapallomatsi
Opintomatka Eurooppaan
Joku perheretki, otamme ehdotuksia vastaan
😊

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 2020 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 2020 varaamamme stipendimääräraha
2000 euroa on kokonaan käyttämättä! Lue lisää:
http://www.psao.fi/ajankohtaista.html#stipendi
Tänä vuonna emme ole saaneet yhtään palautetta tai
stipendihakemusta!

Vapaan sivistystyön
ajankohtaiset asiat
Vapaan sivistystyön opettajille järjestettiin vuonna
2019 Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa kaksi
vapaan sivistystyön opettajien aamukahvitilaisuutta.
Toukokuussa tapasimme Oaj:n uuden työmarkkinaasiamiehen, joka hoitaa nimenomaan vapaan
sivistystyön opettajien asioita.
1.4.2019 tuli voimaan uusi laki koskien sovitellun
ansiopäivärahan maksamista ja käsittelyä. Tämä
aiheutti paljon kyselyjä kesällä 2019, kun tuntiopettajat
olivat työttöminä. Joulukuussa pidettiin uusi tapaaminen
Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kanssa. Siellä oli
asiantuntija Opettajien työttömyyskassasta selvittelemässä asiaa. Tiedot tapaamisesta myös AKOL:n
www-sivuilla. Pääkaupunkiseudun alueyhdistys on
saanut uuden hallituksen emmekä ole varmoja jatkuuko
yhteistyö tuntiopettajien aamukahvien merkeissä. Mutta
ilmoitamme heti, kun asia varmistuu.

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/

Ja muistathan, että OAJ:lle lukuvuosi 2019–2020 on
Työhyvinvoinnin lukuvuosi! OAJ tarjoaa työhyvinvointiin
liittyviä jäsenetuja ja järjestää aiheeseen liittyviä
tapahtumia läpi lukuvuoden. Lisätietoja:
•
•

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/
https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinninlukuvuoden-jasenedut/

-----------------------------------------------------------------

Tervetuloa PSAO:n kevätkokoukseen pe 28.2.2020,
tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www-sivujemme
kautta.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa.

Aurinkoa kevääseen.

