
VUOSI 2017 

 
PHAON SYYSKOKOUS 15.12. 
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 15.12.2017  klo 18.00-19.00 Cafe 

Apulandiassa Hennalassa. Ennen kokousta on tutustuminen Apulanta-museoon ja kokouksen jälkeen 

ruokailemme. Tässä kutsu tilaisuuteen ilmoittautumisohjeineen sekä kokouksen esityslista. 

Syksyn 2017 tapahtumia: 
Koulutuksia tarjolla! Kaikki koulutukset ovat 14.11.2017, klo 17-19.30.  
Ammatilliset opettajat: Ammatillinen reformi ja arki 

AMK-opettajat: Sivistan työehtosopimukseen siirtyminen 

YSI- yleissivistävät (opettajat peruskoulu, lukio): OPEN OPAS- KOULUTUS 

Järjestörakenteen muutos -keskustelutilaisuus 7.9. Kulinaaritalossa. Lue lisää 

AktiiviOpet-tapahtuma: Aikuisopettajien liitto AKOL ry järjestää järjestö-, koulutus- ja 

hyvinvointiseminaarin Rovaniemellä 6.-8.10.2017. Lue lisää 

OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen 10-vuotisjuhla 6.10. Malski-areenalla. Lue KUTSU tästä. 

SYYSKAUDEN TIEDOTE 

_______________________________________________________________ 
Syksy on vielä kaukana, mutta tapahtumia kannattaa laitella kalenteriin. Katso tästä syksyn 

tapahtumien ennakkotietoja. 

Koulut päättyvät, oletko valmis lomille?! 
Ammatillisten etkot pidetään perjantaina 2.6. klo 16-18 OAJ:n toimistolla Vuorikadulla. 

Ilmoittautuminen 29.5. mennessä airi.aikio(a)salpaus.fi. Lisätietoja tästä. 

Kaikille opettajille tarkoitettu School´s Out on lauantaina 3.6. alkaen klo 21.30 sporttiravintola 

Seipäässä Vapaudenkadulla. Lisätietoja tästä. 

School’s Out ilmoittauminen viimeistään 24.5. merja.kittela(a)wellamo-opisto.fi. Tilaisuuteen tarvitaan 

erillinen ranneke. 

PHAO ry:n sääntömääräinen kevätkokous 12.5. hotelli Scandicissa alkaen 18.00.  
Katso tarkennettu ohjelma tästä ja tästä toimintakertomus vuodelta 2016 

Tiedote 2/2017 

 
  

TERVETULOA VAALI-ILTAAN! Teemana väkivalta päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. 
maanantaina 27.3. 2017 klo 17:30-20:30 

Ravintola Kulinaari, Svinhufvudinkatu 6 E, Lahti 

Lisäinfoa tästä. 

Koulutus: PUHE-JUDO 3, ORGANISAATION SISÄISET HAASTAVAT 

VUOROVAIKUTUSTILANTEET  
Puhe-judo™ koulutuksen avulla osallistuja voi parantaa oman viestintänsä onnistumista vaikeissa tai 

haastavissa tilanteissa. Koulutus järjestetään to 16.3.2017 klo 17.30–19.30. Katso lisätietoja tästä 

Edunvalvontakoulutus 11.-12.2. 
Aikuisopettajien liitto AKOL järjestää oman ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä 

koskevan edunvalvontakoulutuksen Pasilassa pe-la 10.-11.2.2017. Katso tarkempi ohjelma tästä. Mikäli 

kiinnostuit ilmoittaudu Merja Kittelälle sähköpostilla. 

Hyvää alkanutta vuotta phaolaiset! 

 

Vielä viimeinen katsaus menneeseen vuoteen viime vuoden viimeisen tiedotteen muodossa. Tiedote on 

kuitenkin täynnä asiaa vuodelle 2017. Tärkeitä päivämääriä moneen lähtöön. Katso tiedote tästä 
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