TIEDOTE 1/2021 (28.1.2021)
Hyvä jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Talvipäivän seisaus on ohitettu ja päivä pitenee vähitellen. Kevätlukukausi on aloitettu erilaisten
koronanpandemian aiheuttamien rajoitusten kanssa, mutta kevättä ja kesää kohden olemme siitä
huolimatta menossa. Yhdistyksen tiedote on kahdessa osassa. Toinen osa on suunnattu
aktiivitoimijoille. Tiedotettavaa kaikille jäsenille –osion toivomme teidän jakavan yhdistyksen
AO:laisille jäsenille. Tiedote 1/2021 on myös yhdistyksen nettisivulla (materiaalit).
Terveisin hallituksen puolesta viestintätiiminen puheenjohtaja Jaana Antila

YHDISTYKSEN AKTIIVITOIMIJOILLE
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus kokouksessaan 26.1.2021 valitsi keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä hallintoja talousäännön edellyttämän tositetarkastajan. Lisäksi perustettiin puheenjohtajiston
kehityskeskusteluiden perusteella tiimit ja hallituksen sisäiset työryhmät sekä valittiin niihin
jäsenet.

Vuosikokous 2020 aloite
Päätimme perustaa vaalipiirityöskentelyn kehittämisryhmän vuosikokousaloitteiden pohjalta.
Työryhmä valmistelee esitystä vaalipiiritoiminnan ohjeistuksesta sekä sääntömuutoksesta.
AO:n vaalipiirijärjestelmän tavoitteena on palvella jäsenistöä tasapuolisesti ja löytää parhaat
ehdokkaat puheenjohtajistoon, hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi. Esitystä tullaan
käsittelemään vaalipiirien yhteisissä tapaamisissa. Työskentelyn pohjalta
valmistelemme tarvittavan sääntömuutosesityksen, joka tuodaan vuosikokoukselle 2021.

Puheenjohtajiston kyselytunnit jäsenyhdistyksille
Yhdistys järjestää Teams–verkostotapaamisia AO:n aktiivitoimijoille yhteistyössä viestintätoimiston
kanssa.
 31.3. Järjestö- ja viestintäpolitiikka, yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
 11.5. Koulutuspolitiikka, jäsenyhdistyksen aktiivitoimijat
 syksy 2021 Tulo- ja palkkapolitiikka, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
Tervetuloa keskustelemaan Tuijan, Tapion ja Johannan kanssa!

Hallituksen kannanotot
Olemme valmistelleet yhdessä OAJ:n kanssa syksyn 2020 aikana näkemyksemme luonnoksista OKM:n
asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, ehdotuksesta eräiden
valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. Olemme
keskustelleet OAJ:n järjestörakenteen kehittämisestä OAO:ssa ja OAJ:n puheenjohtajan kanssa.
Viimeisimpinä otimme kantaa OAJ:n lausuntoon (22.1.21) luonnokseen koulutuspoliittisesta
selonteosta. Koko lausunnon löydät tästä.
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Akavan ansiomerkit mm. luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille haussa 24.2.2021 asti.
Tiedot ja hakulomake AO:n verkkosivulla

Koulutustuki jäsenyhdistyksille
Tutustu tarkemmin koulutustilaisuuksiemme avustuksiin, ks. päivitetty ohje.
Saman seudun AO:n jäsenyhdistyksien jäsenten on mahdollista kokoontua edunvalvonnan
merkeissä yhteiseen jäseniltaan, jolloin järjestelyiden päävastuussa oleva yhdistys hakee
avustuksen kaikkien puolesta ja hakemukseen merkitään kaikki mukana olevat jäsenyhdistykset.
Huomioittehan koronaohjeistuksen tilaisuuksien järjestelyissä.
AO:n hallituksella on aktiivinen rooli ns. seudullisen koulutuksen järjestelyissä. Mikäli
koulutukselle ja seudulliselle tapahtumalle on tarvetta, olethan yhteydessä puheenjohtajistoon.
Huom! Jäsenhankintakampanjan uudet jäsenet vuoden 2020 osalta on toimitettava 31.3.2021
mennessä Minna Sarssi-Kaunistolle.

Hallituksen seuraavat kokoukset: 18.2., 31.3., 20.4.2021
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