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AKTIIVIOPET 2018 

Tuhannet kiitokset kaikille osallistujille! Vietimme loistavan AktiiviOPET-

seminaarin Tampereella 5.-7.10.2018. Tunnelma oli rento ja iloinen, 

puheensorinaa oli paljon ja asiat puhututtivat. Saimme hyvän kattauksen OAJ:n 

asiantuntijoiden kertomana reformin tilanteesta, järjestörakenteesta, 

neuvottelutilanteesta sekä yleiskatsauksen aikuiskoulutuksesta.  

Kiitos Nina Lahtinen, Petri Lindroos ja Tuovi Manninen. Saimme myös 

ajattelemisen aihetta mm. aikuisopettajan identiteetin näkökulmasta 

vierailijaluennoitsijan Seija Mahlamäki-Kultasen (HAMK) johdolla. Tulethan 

mukaan ensi vuonna 2019! 

 

KYSELY JÄSENILLE SYYSKUU 2018 

Kysely lähetettiin jäsenillemme sähköisessä muodossa ja sitä jaettiin vielä liiton 

Facebook-sivustolla. Saimme vastauksia reilut 464 kpl, joka on reilu 20% 

jäsenmäärästämme. Suuret kiitokset runsaasta palautteesta kaikille vastaajille! 

Saimme todella tärkeää tietoa kentältä. Kyselystä tehdään piakkoin kooste, joka 

julkaistaan www.akol.fi – sivustolla sekä viedään eteenpäin mm. OAJ:ssä. Tähän 

kyselyn tuloksiin tartutaan NYT! Palkinnot arvotaan vastaajien kesken piakkoin ja 

lähetetään voittajille. 

 

YHDISTYS- JA JÄSENTILANNE 

Järjestörakenteessa tapahtuu kentällä koko ajan. Pieniä yhdistyksiä 

lakkautetaan, yhdistyksiä yhdistetään ja perustetaan työnantajakohtaisia 

paikallisyhdistyksiä. Näissä tilanteissa jäsenet miettivät, mihin oikein kiinnittyvät. 

Muistakaa olla meihin Aikuisopettajien liittoon yhteydessä hankalissa tilanteissa 

(maarit.rahkola@akol.fi tai gsm 0400-808736). Pohditaan yhdessä, mikä voisi 

olla järkevin ratkaisu edunvalvonnan kannalta. Aikuisopettajien liitto haluaa olla 

juuri se liitto, joka huomioi aikuiskoulutuksen, aikuispedagogiikan ja 

edunvalvonnan sekä opettajien että koulutuspolitiikan kannalta. Vaikka lait 

yhdistyivät reformin myötä ja vuosityöaika (kuntapuoli) häämöttää monen 

kohdalla, haluamme profiloitua edelleen aikuiskoulutuksen ja -opetuksen 

edunvalvojana ja eteenpäin viejänä niin kunta, yksityisellä kuin vapaan  
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sivistystyön puolella. Ole siis mukana luomassa tulevaisuudessakin 

aikuiskoulutusta ja -pedagogiikkaa kanssamme! 

 

EDUNVALVONTAKOULUTUS 8.-9.2.2019 

AKOL järjestää jäsenillemme edunvalvonnan koulutuksen ajankohtaisista 

aiheista. Perjantaina kuulemme OAJ:n asiantuntijoita niin kuntapuolen, yksityisen 

kuin vapaan sivistystyö puolelta ajankohtaisista työehtosopimuksiin liittyvistä 

asioista. Lauantaina käymme keskustelumme kentän näkökulmasta eli ääneen 

pääsevät jäsenet AKOL:n omien asiantuntijoiden kanssa. Keräämme tärkeää 

tietoa teiltä kentältä, jotta saamme viedä hyvät eväät ja kysymykset OAJ:n 

neuvottelijoille ja asiantuntijoille. Tule siis paikalle vaikuttamaan!  

Laita aika jo nyt kalenteriin, ohjelma julkaistaan aikataulujen tarkennusten 

jälkeen. Koulutus alkaa perjantaina klo 10 ja päättyy lauantaina lounaaseen. 

AKOL kustantaa jokaisesta yhdistyksestä 2 jäsentä (ei matkoja) ja yhden vapaan 

sivistystyön osallistujan. Huomioikaa, että on mahdollisuus osallistua vain myös 

lauantaipäivään! 

 

VAPAA SIVISTYSTYÖ 

Muistutuksena vielä vapaan sivistystyön opettajille. Lukekaa edellisessä 

uutiskirjeessä (löytyy myös AKOL:n nettivisuilta) julkaistu OAJ:n 

neuvottelujohtajan Petri Lindroosin kirjoitus vapaan sivistystyön sopimuksiin 

liittyvistä epäkohdista. Ajatusten herättyä, ole reippaasti yhteydessä meihin.  

 

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)akol.fi) sekä sihteerille 

(elina.byckling(at)akol.fi). 

  

Yhteistyöterveisin, 

 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n hallitus 

 www.akol.fi 
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