Ajankohtaistiedote 4/2022
Kesäinen tervehdys Sinulle Tehy Pöytyän ao:n jäsen
Olethan bongannut tiedon Tehyn 40-vuotisjuhlista? Ilmoittautumiset sinne 21.8. mennessä!
Muista hyödyntää jäsenetujasi kesälläkin, muun muassa matkailuedut kannattaa tsekata
ajantasalle. Ammattiosaston neuvottelemina jäsenetuina paikallisteatteriedut ja ihana vaateliike
Seepra.
Jäsentietonsa päivittäneille arvottiin myös kolme ao:n hallituksen päättämää palkintoa:
Elokuvalipun voittivat Hanna Kuusisto, Sanna Markkula ja Soile Laine. Lisäksi heidän kesken
arvottiin kevätkokouksessa vielä yksi ylimääräinen elokuvalippu, jonka voitti Hanna Kuusisto.
Kokoukseen osallistujia oli 7.
Kevätkokouksessa käsiteltiin myös lisätalousarvio, jossa kerrottiin ammattiosastolle maksetusta
normaalia suuremmasta jäsenmaksupalautteesta, joka tulee käyttää kokonaisuudessaan
jäsentoimintaan.
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käyntikohteina muun muassa Käsityöläispaja ja Vuosnaisten meriasema. Osallistujia oli 6.
Ideoita tapahtumista, joihin osallistuisi mahdollisimman moni ao:mme jäsenistä (noin 110
henkilöä) otetaan vastaan ao215@tehy.net
Tulevana syksynä valitaan uusi ammattiosaston hallitus seuraavalle kolmivuotiskaudelle
1.1.2023-31.12.2025. Pistäpäs kesän aikana mietintään, toisitko just sinä uusia tuulia
ammattiosastomme toimintaan ja tapahtumiin?! Voit ilmoittatua ammattiosaston sähköpostiin,
tai jutella suoraan jollekin meistä. Tarkemmat vaaliohjeet tulevat alkusyksystä. Hallituksen
toimijoille järjestetään hyvät koulutukset (ennen korona-aikaa hyvillä tarjoiluilla ja majoituksilla,
ne toiveissa taas jatkossakin), ja aina löytyy konkareita, jotka myös opastavat.
Työpaikoillamme on kevään ja kesän aikana aloittanut sijaisia, harjoittelijoita ja juuri ammattiin
valmistuneita uusia työkavereita. Voimme tukea heidän työelämänsä alkua suosittelemalla
Tehyn jäsenyyttä. Kannattaa mainita myös liittymislahjasta, ja itsekin saa palkinnon, kun auttaa
kaveria liittymään.

Neuvottelukierrosta voi seurata muun muassa Tehyn verkkosivuilla, somessa, Tehy-lehdessä
ja myös kätevästi mobiilisovelluksella. Tehy ja SuPer eivät siis ole siinä sopimuksessa mukana,
jonka kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Juko ja JAU)
sopivat 8.6. ”Hoitajaliitot valmiita jatkamaan neuvotteluja erillissopimuksesta”, tiedotteeseen
pääsee tästä.
Tehy järjestää syksyllä Parasta aikaa -koulutustapahtuman, joka on suunnattu ikääntyvien
parissa työskenteleville. Edullisemmat lippuhinnat ovat voimassa 15.9. saakka. Myös muitakin
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tapahtumakalenterista. Muista hallituksen myöntämä koulutusraha, jonka hakemusohjeet löydät
nettisivujemme etusivulta. Tehyn uutisia päivittyy sinne myös automaattisesti, ja somevälilehdeltä.
Lisäksi ao:lla on facebook-sivut (Tehyn Pöytyän seudun ammattiosasto ry), mutta edelleen
sähköposti on ensisijainen tiedotuskanava. Siksipä jälleen muistutan pitämään omat tiedot
ajantasalla. Tässä vielä Tehyn ohjeet:
- Henkilökohtainen sähköpostiosoite ensisijaiseksi sähköpostiosoitteeksi.
- Puhelinnumeron tarkistus, että se on muodossa 0401234567.
→ ei erikoismerkkejä (+,-,/) tai välilyöntejä numeroiden välissä.
- Työnantajatiedot oikein.
Jäsentietosi saat tarkistettua tästä.

”Ota hyvä mieli auringosta,
onnen korsi heinikosta.
Nosta ilonpilke silmäkulmaan;
löytyy ratkaisukin joka pulmaan.”

Kesäisin terveisin tiedottaja Soile

