TIEDOTE 2/2020 (17.2.2020)
Hyvää helmikuuta jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Yhdistyksen toimijoille -osuudessa on tietoja yhdistyksen hallitukselle & aktiivitoimijoille ja
alempana Tiedotettavaa kaikille jäsenille -osiossa on asioita, joita toivomme teidän jakavan
yhdistyksen AO:laisille jäsenille. Tarkemmat tiedot teemasta löydät kunkin asian linkistä - klikkaa
otsikkoa nettisivulle, sieltä löydät tarkemman ohjeistuksen liitteineen.
Terveisin hallituksen puolesta viestintätiimin pj Tuovi Pasma

Yhdistyksen aktiivitoimijoille:
Akavan ansiomerkit
Akavan ansiomerkkien hakuaikaa on vielä reilu viikko jäljellä (hakemukset 26.2. mennessä).
Yhdistys voi hakea Akavan ansiomerkkiä erityisesti jäseninään toimiville luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille. Ollaanhan aktiivisia tämän asian osalta!
Jäsenhankintakampanja jatkuu 1.1.-31.12.2020
Jokaisesta uudesta AO:laisesta jäsenestä AO:n jäsenyhdistys saa 100 €/uusi jäsen. Katso
kampanjan tarkemmat ohjeet nettisivulta.
Muistathan toimittaa v. 2019 osalta yhdistyksen lomakkeen 31.3.2020 mennessä!
Koulutustukea jäsenyhdistyksille
AO kustantaa tänäkin vuonna edunvalvontakoulutuksista 40 €/osallistunut AO:lainen jäsen kuitteja
ja osallistujalistaa vastaan, kun tilaisuudessa on yhtenä kouluttajana AO:n hallituksen jäsen,
varajäsen tai AO:lainen OAJ:n valtuutettu. Hakemus on toimitettava hallitukselle hyvissä ajoin
ennen tilaisuutta. Tutustu tarkemmin ohjeisiin ja sitten vain tilaisuutta suunnittelemaan! Myöskin
hyväksytystä tilaisuudesta tulee tehdä lasku liitteineen 2 kuukauden sisällä, myöhässä tulleita
laskuja ei makseta.
Edunvalvontakoulutuksen tukea voi hakea kerran lukukaudessa, perustelluista syistä tukea voi
saada useamminkin (esim. akuutti kriisi, pitkät välimatkat).
Saman seudun AO:n jäsenyhdistyksien jäsenten on mahdollista kokoontua edunvalvonnan
merkeissä ns. seudulliseen koulutukseen; näiden järjestelyissä AO:n hallituksella on aktiivinen
rooli. Mikäli koulutukselle on tarvetta, olethan yhteydessä puheenjohtajistoon.

Haku käynnissä vuoden 2020 kv-opintomatkalle
AO:n vuosittainen opintomatka eurooppalaiseen kohteeseen on 16. – 20.9.20 ja suuntautuu tänä
vuonna Reykjavíkiin, Islantiin. Yhdistys voi hakea matkaa ansioituneille yhdistyksen jäsenilleen.
Hakemuksen tekee yhdistys ja sen allekirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja. Hakemukset on
toimitettava viimeistään 24.4.20. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Matkalle lähtijät
päätetään AO:n hallituksen toukokuun kokouksessa.
Opintopäivä ja vuosikokous 2022
Pyydämme jäsenyhdistyksiä hakemaan AO ry:n v. 2022 opintopäivän ja vuosikokouksen
järjestämisoikeutta. Aika täsmentyy, kun saamme tietää OAJ:n valtuuston marraskuun 2022
aikataulun. Tapahtuma on joka tapauksessa marraskuussa 2022. Hakemukset perusteluineen
24.4.2020 mennessä.
AO Akatemia V, täydennyshaku käynnissä
AO Akatemia IV:ään oli paljon hakijoita ja hallitus päätti, että aloitetaan AO Akatemia V jo tänä
syksynä. Akatemia IV hakijoista on jo valittu Akatemia V:hen osallistujia, mutta vielä on tilaa
kuudelle innokkaalle toimijalle. Ensisijalla ovat uudet paikalliset yhdistystoimijat. Täydennyshaku
päättyy 24.4.20.
Toiminta-avustukset jaostoille vuonna 2020
Ohjetta ja hakulomaketta on päivitetty. Jatkossa avustuksen myöntäminen edellyttää, että jaostot
suunnittelevat koulutustapahtumat yhdessä AO:n koulutustiimin kanssa; ajankohta ja
koulutussuunnitelma hyväksytään AO:n hallituksessa. Haku päättyy 24.4.2020 ja hakemukset
käsitellään toukokuun kokouksessa.
Hallituksen kokoukset keväällä 2020 ovat 13.3., 21.4. ja 11.5.
Toimitattehan koulutusavustushakemukset ym. vähintään 10 päivää ennen hallituksen kokousta.
Löydät Ohjeet ja lomakkeet yhdistyksille nettisivujemme oikeasta yläkulmasta.
***

Tiedotettavaa kaikille AO:n jäsenille:
AO ry:n nettisivut ovat osoitteessa ao.oaj.fi ja olemme myös somessa.
- Aika olennaista? Hallituksen kokouskuulumiset 13.2.20
- Tulostavoitteita kohti resursseja lisäämällä (14.2.20)
- Yhtenäisenä eteenpäin - uusi puheenjohtajisto esittäytyy (16.1.20)
- AO on mukana SuomiAreenassa 13. – 15.7.2020 Porissa, tarkempi ohjelma toukokuussa
Ollaan yhteydessä!
Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä @turkuamk.fi, puh. 040 7769 727
Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors @redu.fi, puh. 040 5753 445
Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen @tampere.fi, puh. 040 8016 210

