
VUOSI 2018 

 

PHAO ry:n vuosikokous 14.12.2018 
Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 14.12.2018 klo 19.00 

alkaen Koiskalan kartanolla, vanhassa meijerissä. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistujille on 

tarjolla illallinen. Koiskalan kartanolle on järjestetty yhteiskuljetus, joka lähtee torilta, Marolankadun 

turistipysäkiltä, klo 17.30 ja paluu Koiskalasta lähtee 21.30. Koiskalan kartanolla on avoinna myös 

tilapuoti. Koiskalan kartanoon voit tutustua osoitteessa www.koiskala.fi 

Tutustu illan ohjelmaan tästä ja ilmoitaudu 7.12.2018 mennessä osoitteessa bit.ly/phaokoiskala2018 

Tervetuloa mukaan! 

 

 
Lakikoulutus uhka-ja vaaratilanteista 1.11.2018  Fellmanniassa, Kirkkokatu 27, Lahti 
OAJ Päijät-Häme järjestää lakikoulutusta uhka- ja vaaratilanteissa toimimiseen: Kuinka toimia 

uhkaavan tai väkivaltaisen lapsen/oppilaan/opiskelijan kohtaamisessa? Missä tilanteessa saan pitää lasta/ 

oppilasta kiinni tai estää hänen poistumisen? 

Katso lisätietoja 

 

 

MAAILMAN OPETTAJIEN PÄIVÄ 5.10.2018 
Tervetuloa juhlistamaan maailman opettajien päivää 5.10.2018 Seurahuoneelle Piazzaan klo 19.00 

alkaen. Katso tarkempi ohjelma tästä.  

 

 
AktiiviOPET-seminaari 2018 
Aikuisopettajien liitto AKOL ry järjestää järjestö-, koulutus- ja hyvinvointiseminaarin Tampereella 5.-

7.10.2018, Holiday Club Tampereen Kylpylässä. Phao ry voi lähettää yhdistyksen kustantamana 

tapahtumaan 2-3 jäsentä. Tästä linkistä löytyy tapahtuman tarkempi ohjelma. Mikäli kiinnostuit 

tapahtumasta, ota yhteyttä mahdollisimman pian Airi Aikioon.  

 

 

PHAO ry:n vuosikokous 14.12.2018 
Laitahan jo kalenteeriisi, että Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 

järjestetään 14.12.2018 klo 19.00 alkaen Koiskalan kartanolla. Lisätietoja tapahtumasta sekä 

kokouksen asialista ja virallinen kutsu päivittyvät sivuille myöhemmin.  

 

 

KUTSU PHAO ry:n kevätkokoukseen 
Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 18.5.2018 klo 

18.00 alkaen ravintola Casselissa. Tervetuloa mukaan ja vaikuttamaan! Kutsu ja esityslista löytyvät 

tästä. Tapahtumaan on sähköinen ja sitova ilmoittautuminen 3.5. mennessä 

osoitteessa http://bit.ly/phaory 

 

 

 

 

 

http://www.koiskala.fi/
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/PHAO_vuosikokouskutsu_joulukuu_2018_4.pdf
http://bit.ly/phaokoiskala2018
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/Kutsu_lakikoulutukseen_1.11.2018.docx
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/Mop_kutsu_jasenistolle.pdf
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/AktiiviOpe_2018_ohjelma.pdf
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/Phao_ry_kevatkokous.pdf
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/Phao_ry_kevatkokous.pdf
http://bit.ly/phaory


 

 

21.–22.4.2018 AKOL ry:n vuosikokous ja 50-vuotisjuhlat 
 

Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry isännöi Lahden seurahuoneella valtakunnallisen aikuisopettajien liiton 

vuosikokousta ja 50-vuotisjuhlallisuuksia. Hallituksemme  on valmistellut tätä tapahtumaa vuoden ajan 

ja on nimennyt omat vuosikokousedustajat AKOL:n sääntöjen mukaisesti. 

Viikonlopun ohjelmassa vuosikokous lauantaina ja sunnuntaina sekä aikuiskoulutuksen tulevaisuutta 

käsittelevä seminaari lauantaina. Seuraa tapahtumaa AKOL ry:n verkkosivuilta ja Facebookista! 

 

 
 

OAJ Päijät-Häme järjestää 19.4.2018 mielenkiintoisen hyvinvointiasi tukevan koulutuksen, jossa 

luennoitsija on ihana Sami Jauhojärvi!  Iltaan sisältyy myös ruokailu. Tapahtuma järjestetään Ravintola 

Voitossa alkaen klo 18.00. Katso kutsu tästä. 

 

 

OAJ:n järjestämä eläketietoilta 10.4.2018 Scandik Lahdessa kello 17.00. Katso kutsu tästä.  

 

 

PUOLUSTA OMAA ETUASI! Äänestä hyvä tyyppi OAJ:n valtuustoon. Äänestä 

sähköisesti http://www.oaj.fi/Valtuustovaalit 14.-27.3.2018 

 

 

PUOLUSTA OMAA ETUASI! Äänestä hyvä tyyppi OAJ:n valtuustoon. Tule PHAO:n 

järjestämään vaali-iltaan Kulinaaritaloon 14.3. klo 15.00-17.00. Tarjolla äänestysintoa ja pientä 

(kuohuvaakin) herkkua! 

 

 

Pohdituttaako aktiivimalli? Lue OAJ:n artikkeli aiheesta:  

Aktiivimalli kuumottaa opettajia – 10 vastausta kysymyksiin 
 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.12. ja yhdistykselle on valittu uusi hallitus. Yhdistyksen 

puheenjohtajaksi valittiin Airi Aikio. Hallitukseen valittiin Airin lisäksi edellisestä hallituksesta 

tutut Virpi Kellokoski, Mari Keituri, Mari Lampinen, Merja Kittelä, Tarja Härkönen, Kimmo Salakka 

sekä uutena jäsenenä Ritva Kareketo. Varajäseninä jatkavat Tuula Brocke, Tuija Niemeläinen, Ville 

Lehtinen ja uutena varajäsenenä Maija-Leena Pusa.  

Uusi hallitus toivottaa kaikille jäsenille oikein hyvää ja rentouttavaa joulua sekä onnea vuodelle 2018! 

 

https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/Kutsu.pdf
https://kotisivukone.fi/files/paijathameenaikuisopettajat.palvelee.fi/elaketietoillan_kutsu.pdf
http://www.oaj.fi/Valtuustovaalit 14.-27.3.2018
http://http/www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920376723&page_name=Aktiivimalli+kuumottaa+opettajia+10+vastausta+kysymyksiin

