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Tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset asiat: 
 
 
Uusi hallitus aloitti toimintansa 1.6.2018 
 

Uusi hallitus aloitti toimintansa 1.6.2018. Järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä 8.6.2018. 
Uutena puheenjohtaja aloitti Maarit Rahkola. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjoh-
tajaksi Mirva Salokorven ja sihteeriksi Elina Bycklingin. Hallitus tekee tiiviisti yhteistyötä 
erilaisissa pienryhmissä keskittyen tulo- ja palkkapolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan sekä järjestö- 
ja viestintäpolitiikkaan. Lisäksi hallituksesta valittiin koulutustiimi. Näistä löydät lisätietoja 
www.akol.fi. Aikuisopettajien liitto tarjoaa jäsenilleen myös edunvalvonnan tukea ja työsuhde-
neuvontaa. 

 
Työehtosopimusneuvojina toimivat:  

• OVTES: Mirva Salokorpi puh. 040-7712247 

• SIVISTA: Pirkko Kuhmonen puh. 040-8434605 

• AVAINOTES: Kimmo Liljeroos puh. 040-5353950 

• VAPAA SIVISTYSTYÖ: Merja Kittelä puh. 050-5598623 sekä Riitta Larne ja Mari Keituri 
 

Aikuisopettajien liiton hallituksen jäsenet toimivat lisäksi aktiivisesti OAJ:n luottamustoimissa. 
Niistä tarkemmin AKOL:n www-sivuilla. Myös hallituksen yhteystiedot löydät sieltä.  

 
 

Opintomatka suuntautuu Sloveniaan 
 

Aikuisopettajien liitto tekee syksyisen opintomatkan Sloveniaan, Ljubljanaan 12.-15.9.2018. 
Matkaan lähtee kaikkiaan 28 osallistujaa ja paikat ovat nyt täynnä. Matkan aikana tutustutaan 
useisiin aikuiskoulutuksen kohteisiin.  

 
 

Kysely jäsenistölle syksyllä 2018 
 

Aikuiskoulutuksen kentässä on vuosien varrella tapahtunut monenlaista muutosta. Aikuisopet-
tajien liitto haluaa kysellä kentän kuulumisia syksyn aikana. Seuraa siis sähköpostiasi ja vastaa 
kyselyyn sen saapuessa. Vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. Kyselyllä haluamme saada 
kentän äänen kuuluville, jotta voimme tehdä parhaalla mahdollisella tavalla edunvalvontatyötä 
esim. nyt eduskuntavaalien alla.  

 
 

AktiiviOPET-seminaariin ilmoittautuminen käynnissä 14.9.2018 saakka 
 

AktiiviOPET-seminaari järjestetään tätä syksynä Tampereella Holiday Club Tampereen  
kylpylässä 5.-7.10.2018. Seminaari sisältää asiaa niin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, 
reformista, vapaasta sivistystyöstä kuin opettajuudesta ja hyvinvoinnista. Seminaarin lauantai-
illan huipentumana Cats-musikaali. Kysy omasta yhdistyksestä osallistumismahdollisuudesta ja 
ilmoittaudu mukaan iloiseen aikuisopettajien seminaariin.  

 

http://www.akol.fi/
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Educa-messut 25.-26.1.2019 
 

Educa-messut on johtava opetus- ja kasvatus alan tapahtuma. Vuoden 2019 messujen päätee-
mana on ”Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta”. Varaa aika kalenteriisi ja ole mukana 
messuilla.  

 
 

AKOL edunvalvontakoulutus 8.-9.2.2019 
 

Aikuisopettajien liitto järjestää oman edunvalvontakoulutuksen Helsingissä Akavatalolla. Olitpa 
sitten luottamusmies, varaluottamusmies tai muuten vaan aktiivinen tai kiinnostunut edunval-
vonnasta, olet tervetullut mukaan. AKOL kustantaa 2 jäsentä/ yhdistys mukaan. Koulutuksesta 
lisätietoja myöhemmin.   

 
 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry vuosikokous Tampereella 13.-14.4.2019 
 

Vuonna 2018 juhlistimme AKOL:n 50-vuotis taivalta Lahdessa vuosikokouksen yhteydessä. 
Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja muistaneille. Vuonna 2019 vuosikokous pidetään 
Tampereella. Varatkaa aika kalenterista. Lisätietoja tulee lähempänä ajankohtaa.   

 
 

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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