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OAJ Pohjanmaa ja TJS-opintokeskus järjestävät

KUTSU 14.12.2018

OAJ POHJANMAA X-files – järjestöstartti aktiivitoimijoille
Scandic Hotel Waskiassa (Tropiclandia), Lemmenpolku 3, Vaasa
pe 22.−la 23.3.2019
Kutsumme Sinut mukaan…
…opettajayhdistyksen hallituksen jäsen (esim. Keski-Pohjanmaan konservatorion opettajat ry, Seinäjoen
Aikuisopettajat ry tai Vaasan seudun varhaiskasvatuksen opettajat ry), paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
(erityisesti puheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja), alueyhdistyksen hallituksen jäsen, alueyhdistyksen
hallituksen varajäsen, alueyhdistyksen jaoston jäsen, alueyhdistyksen toimihenkilö TAI SINÄ JÄSEN, joka
olet kiinnostunut toimimaan järjestön edunvalvontatyössä.

OHJELMA
Perjantai 22.3.2019
16.30

Tulokahvi ja suolaista & makeaa purtavaa

17.00−17.30

X-files 2019 avaus ja ajankohtaista
Kari Nieminen, OAJ Pohjanmaa puheenjohtaja

17.30−18.30

Kymppitonni
Pelaajilla selvitettävänä sanoja. SAK-aika? YT? Reformi? OPS? TES?
Peliemäntänä Tuula Ala-Lantela, OAJ Pohjanmaa alueasiamies

18.30

Kylpylä

20.30

Illallinen
Ohjelmaa:

Bingo, bingoemäntänä Tuula Ala-Lantela
Tanssia ja yhteislaulua
Musiikista vastaa Timo Saarimäki

Lauantai 23.3.2019
8.00

Aamiainen

9.15−11.15

Mindfullnes ~tietoisuustaidot
Nykyinen työelämä asettaa monenlaisia vaatimuksia ja haasteita. Vaaditaan kykyä toimia
kovankin paineen alla, vaaditaan keskittymistä ja syventymistä, esiintymisiä, edustamista,
johtamista, neuvottelutaitoja yms. Keskeistä työssä selviytymiselle on oman mielen
joustavuus.
Liisa Mäkelä, tohtori sekä kauppatieteen että psykologian alalta, Vaasan yliopisto

11.15

Huoneiden luovutus
Kahvi, makea ja hedelmätarjoilu

12.00−13.45 Väittelykilpailu!
Väittelyllä ei tässä tarkoiteta kinastelua, vaan kahden osapuolen sellaista keskustelua, jossa kumpikin
pyrkii järkiperäisesti perustelemaan ja puolustamaan omaa kantaansa. Villeimmät väittelyt käydään
yleensä ongelmista, joihin ei ole yksiselitteistä ratkaisua.

Kaksi joukkuetta, aiheena vuosityöaika. Paras joukkue palkitaan.
Keskustelua.
13.45

Arvontaa, matkakorvausten hakeminen ja OAJ X-files päätös. Palautelinkki tipahtaa
sähköpostiluukkuun.

14.00

Lounas

n. klo 15.00 Kotimatka alkaa
Kustannukset

Kurssi on jäsenille ilmainen ohjelmineen. Alueyhdistys maksaa osanottajien majoitus- ja
tarjoilukulut sekä matkakorvaukset (0,25 €/km + 0,07 €/km/lisämatkustaja).
Majoitus 2 hh:ssa.

IlmoittautumisetKaikki osallistujat, myös panelistit, kouluttajat ja vierailijat, täyttävät ilmoittautumisen,
jotta osaamme varautua tila- ja ruokajärjestelyin.
Keskiviikkoon 20.2.2019 klo 12.00 mennessä seuraavan linkin kautta
https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-OAJ-Pohjanmaa-X-files-koulutus--Vaasa22.-23.3.2019
Tiedustelut, ilmoittautumisen peruutukset ja muutokset taina.saikkonen(at)netikka.fi.
Mukaan mahtuu 50 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Viikolla 10 vahvistamme kurssin toteutumisen ja kurssille pääsyn.

Vahvistukseen liitetään osanottajien nimi- ja sähköpostitiedot matkajärjestelyjä varten. Jos
jollakin jotain tätä menettelyä vastaan, pyydämme ottamaan yhteyttä aluetoimistoon.
Tervetuloa!
Koulutussihteeri

