Uutiskirje 3-2018 14.3.2018

Tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset asiat:
OAJ Valtuustovaalit 2018 - vain äänestämällä voit vaikuttaa!
Sähköinen vaali on alkanut 14.3.2018 ja kestää 27.3. asti.
Muistakaa äänestää, jotta saamme aikuiskoulutuksen äänen kuuluviin!
Huomio, että äänestäminen tulee tehdä kerralla ja selain sulkeutuu 10 minuutin
kuluttua. Tämän sivun kautta pääset äänestämään.

Aikuisopettajien liiton ehdokkaat ovat:
Riitta Larne nro 8,
Kimmo Liljeroos nro 9,
Mervi Pulkkinen nro 10,
Susanna Puustinen nro 11,
Maarit Rahkola nro 12,
Mirva Salokorpi nro 13 ja
Paula Savolainen-Järvinen nro 14.
Ehdokkaiden tarkempi esittely on AKOL:n nettisivuilla ja Facebookissa.
Ehdokasesittelyt löytyvät myös OAJ:n sivuilta. Sivun avautuminen kestää.
Käytössämme on ainoastaan sähköinen äänestys. Lisätietoja:
www.oaj.fi/valtuustovaalit2018

Aktiivisten yhdistysten sekä äänestäjien palkinnot
Liitto palkitsee valtuustovaaleissa aktiivisesti äänestäviä yhdistyksiä seuraavasti:
Liiton jäsenyhdistykset on jaettu kolmeen kategoriaan. Äänestysaktiivisuus
lasketaan kussakin kategoriassa prosentuaalisesti suhteessa jäsenmäärään.
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Jokaisen kategorian aktiivisin yhdistys saa palkinnoksi AktiiviOPETseminaaripaketin kahdelle hengelle (5.–7.10.2018) pe-su/kahden hengen
huoneessa.
Kategoriat ovat:
1 – 39 jäsentä
40 – 89 jäsentä
90 > jäsentä
Tämän lisäksi kaikkien äänestäneiden jäsenten kesken arvotaan
5 x 100 € lahjakorttia. Voittajat saavat valita lahjakortin kohteen.

Äänestäneiden jäsenten kesken arvotaan myös jäsentuotteita, mm.:
•
•
•

huiveja
solmioita
ensiapulaukkuja

AKOL:n vuosikokous ja 50-vuotisjuhlat Lahdessa 21.-22.4.2018
AKOL kustantaa 2 osallistujaa / yhdistys. Ilmoittautumiset pyydetään 21.3.
mennessä AKOL:n sivuilla olevan tiedoston linkin kautta, katso www.akol.fi
Juhlistamme AKOL:n 50-vuotista taivalta Lahden Seurahuoneella
vuosikokouksen yhteydessä. AKOL:n juhlaseminaari on lauantaina 21.4. klo 1315.30 ja 50-vuotisjuhla alkaa klo 18.30. Tervetuloa!
Haluamme muistuttaa, että yhdistykset voivat hakea ansioituneille jäsenilleen
AKOL:n ansiomerkkejä, jotka luovutetaan iltajuhlassa. Ansiomerkkien
hakemiseen liittyvät tiedot löytyvät nettisivuiltamme.
Yhdistykset voivat huomioida AKOL:n 50-vuotis taipaleen myös omassa
toiminnassaan erilaisin tapahtumin tai muistamisin.
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Seuraava vuosikokouksen järjestäjä
AKOL:in vuoden 2019 vuosikokouksen järjestäjää haetaan. Ilmoittautua voi Timo Kraftille
sähköpostilla timo.kraft(at)akol.fi.

Reformin kestävä vuosityöaika - AO/OAJ Vuosityöaikakoulutus 28.3.
AO/OAJ vuosityöaikakoulutus pidetään Helsingin Messukeskuksessa
Kongressisiivessä 28.3. Vielä ehtii ilmoittautua 16.3. asti OAJ:n jäsensivujen
kautta (Omat tiedot). Koulutus on tarkoitettu Aikuisopettajien liittoon kuuluvien
yhdistysten puheenjohtajille ja luottamusmiehille.

AktiiviOPET -seminaari lokakuussa Tampereella
AktiiviOPET –seminaari järjestetään 5.-7.10.2018, Holiday Club Tampere
Kylpylässä. Seminaaripaketin hinta tulee olemaan n. 300-350 €/hlö/2hh.
AKOL kustantaa 2 henkilöä/yhdistys. Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.
Yhteystietojen päivittäminen
OAJ:n rekisteristä puuttuu edelleen jäseniemme s-postiosoitteita. Tietoja
tarvitaan, koska tiedotteet tulevat jokaiselle henkilökohtaisesti eikä yhdistysten
kautta. Katso: Jäsentiedot kuntoon
Muistakaa myös ilmoittaa yhdistyksenne ajan tasalla olevat yhteystietonne
nettivastaavalle (kimmo.liljeroos(at)winnova.fi) sekä sihteerille
(mirva.salokorpi(at)oakk.fi).
Yhteistyöterveisin,
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n hallitus
www.akol.fi

