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AKAVAN YLEINEN RYHMÄ  TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 

Toiminnan perusteet 
 
Akavan Yleinen Ryhmä valvoo ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja 
koulutuksellisia etuja. Yhdistys edistää koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta ja vaikutusta Akava-
yhteisössä. Vuosi 2015 on AYR:n 49. toimintavuosi. 
 
Akavan Yleinen Ryhmä on turvallinen ja edullinen väylä ammatilliseen järjestäytymiseen. Yhdistys on 
vastuullinen ja luotettava jäsentensä etujen ajaja. AYR on ketterä ja toimiva matalan organisaation yhdistys. 
 
Akavan Yleinen Ryhmä on Vakavan (akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymä) jäsenjärjestö. Vakavan kautta 
yhdistys vaikuttaa JUKO:n (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) ja YTN:n (Ylempien toimihenkilöiden 
neuvottelujärjestö) edunvalvontaan ja sen vahvistamiseen. 
 
Edunvalvonta  
 
AYR kuuluu Vakava ry:een, joka on korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden etujärjestö. Neuvottelutoimintaa 
varten Vakavalla on yhteistyöryhmät yliopisto-, valtio-, kunta-, kirkko- ja yksityisellä sektorilla. Ryhmät toimivat 
valmistelun evästäjinä ja tiedonsaantikanavina. Ryhmien toiminnassa AYR keskittyy edunvalvonnan kannalta 
olennaisiin asioihin. 
 
AYR osallistuu koulutusta suunnittelevan Vakavan koulutusryhmän toimintaan ja on jäsenenä verkostona 
toimivassa Vakavan tiedotusryhmässä. 
 
Palvelusopimus asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n kanssa yhdistyksen toimihenkilöiden neuvonnasta työ- ja 
virkasuhdeasioissa jatkuu. Jäsenten on kuitenkin ensin otettava yhteyttä yhdistyksen vastuuhenkilöihin, jotka 
tarpeen mukaan ohjaavat asianajotoimiston käyttöön. Lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat saada 
asianajotoimistolta puhelinneuvontaa yksityiselämän oikeusasioissa. 

 
Viestintä ja jäsenet  
 
Viestintä jäsenille hoidetaan pääasiallisesti sähköisen uutiskirjeen avulla. Lähetysrekisteri pyritään 
laajentamaan koko jäsenistön kattavaksi sähköpostirekisteriksi. Internetissä toimivat kotisivut (www.ayr.fi ja 
www.akavanyleinenryhma.fi) ovat edelleen yhdistyksen keskeinen viestintäväline ja samalla yhdistyksen tärkein 
jäsenhankintakanava. Jäsenhankinnan kohderyhmänä ovat jo työelämässä olevat asiantuntijat, erityistehtävissä 
tai itsenäisessä asemassa sekä esimies- ja päällikkötehtävissä olevat henkilöt.  
 
Selvitysten jälkeen on päätetty hankkia jäsenille muoviset jäsenkortit. 

 
Koulutusapuraha  
Yhdistys varaa jäsenten omaehtoista kouluttautumista tukeviin koulutusapurahoihin yhteensä enintään 1.200 
euroa.  

 
Jäsenmaksu  
Jäsenmaksun suuruus pidetään edullisena. Se on vuonna 2015 186 euroa (aik. 170 euroa). 
Kannatusjäsenmaksun suuruus on 50 euroa. 

 
 
Työttömyyskassa  
Kaikki AYR:n jäsenet kuuluvat IAET-kassaan. AYR:n jäsenmaksu sisältää kassamaksun 105 euroa. 
Kassamaksun nousu on 27 euroa, aiemmin maksu oli 78 euroa. 
 
Jäsenedut 
AYR:n jäsenten käytössä ovat kaikki Akava-yhteisön hankkimat jäsenedut www.jäsenedut.fi 
 
Talous  
Yhdistyksen taloutta hoidetaan tarkoituksenmukaisesti ja varat sijoitetaan turvaavasti ja vuosikokouksen 
hyväksymän sijoitussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. 
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