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On vuoden viimeisen jäsenkirjeen aika. Kiitos kaikille vuoden ahkeroinnista ja aktiivisesta
osallistumisesta AKOL:n toimintaan. Nostetaan aikuiskoulutuksen ja aikuispedagogiikan asemaa
jatkossakin ansaitsemalleen tasolle! Haluamme toivottaa kaikille jäsenillemme oikein

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2019!
AKOL on lahjoittanut tänä vuonna joulukortti ja -lahjarahat Hyvä Joulumieli-keräykseen.

Ennen joulun aikaan rauhoittumista, kannattaa kuitenkin lukea jäsenkirjeemme loppuun, jotta
tiedät, mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä tulee alkuvuodesta tapahtumaan.

EDUCA-MESSUT
Educa-messut on johtava opetus- ja kasvatus alan tapahtuma. Vuoden 2019 messujen
pääteemana on ”Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta”. Varaa aika kalenteriisi ja ole
mukana messuilla. Aikuisopettajien liitto AKOL ry on mukana OAO:n ständillä 6e30

EDUNVALVONTAKOULUTUS 8.-9.2.2019 Helsingissä
Tule kuulemaan ajankohtaiset edunvalvonnan asiat sekä mukaan vaikuttamistyöhön!
Kohderyhmänä ovat edunvalvonnasta kiinnostuneet AKOL:n ammatilliset ja vapaan sivistystyön
jäsenet. AKOL ry kustantaa kahden (2) osallistujan seminaarikulut ja ansionmenetykset perjantain
osalta, jos yhdistyksestä tulee vapaan sivistystyön edustaja hän voi osallistua kolmantena. Vapaan
sivistyn edustaja: voit osallistua myös pelkästään lauantain ryhmätyöosuuteen. Olet tärkeä osa
lauantain vaikuttamistyön eteenpäin viemisessä!
Tutustu ohjelmaan. Ilmoittautuminen on jo avattu, ilmoittautumiset oman yhdistyksesi kautta!
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VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA (13. – 14.4.2019)
Vuonna 2019 vuosikokous pidetään Tampereella. Varatkaa aika kalenterista. Lisätietoja tulee
lähempänä ajankohtaa.

MUISTA PÄIVITTÄÄ SEKÄ OMASI ETTÄ YHDISTYKSESI TIEDOT
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).

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 sivistystyön puolella.
Toivoisimme, että yhdistykset nimeäisivät vapaan sivistystyön jäsenistä yhden AKOL:n
yhteyshenkilön. Nimen ja yhteystiedot voi ilmoittaa Elinalle. Näin saisimme tiivistettyä myös
vapaan sivistystyön yhteistyötä AKOL:n suuntaan suorilla kontakteilla.
Toivoisimme myös AKOL:n yhteyshenkilön nimeämistä siinä tapauksessa, jos paikallisyhdistyksissä
puheenjohtaja tai sihteeri ei ole AKOL:n jäsen. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan yhteystiedot
on hyvä myös ilmoittaa meille, jotta AKOL:n posti saavuttaa myös hänet. Tiedot voi lähettää
sihteerille elina.byckling@akol.fi

YHTEYDENOTOT YHDISTYKSIIN
AKOL:n hallitus teki yhdistyksilleen soittokierroksen marraskuun 2018 aikana. Kovasti saimme
kiitosta suorasta yhteydenotosta ja hyviä keskusteluja niin ammatillisesta koulutuksesta kuin
vapaan sivistystyön asioista on käyty läpi Suomen. Saimme myös tärkeää tietoa yhdistysten
tilanteesta. Aikuiskoulutuksen aseman koettiin heikentyneen reformin myötä, mutta edelleen
suurin osa tuntee itsensä aikuisopettajaksi ja aikuispedagogiikan asiantuntijaksi. Haasteelliseksi
asiaksi kenttä koki viestinnän eli kaikki viestimme eivät ole tavoittaneet jäseniämme. Yksi
soittokierroksen tärkeä teema olikin saada yhteys yhdistyksiin ja samalla tietoa kentän toimijoista.
Toivottavasti posti jatkossa tavoittaa jäsenemme paremmin. AKOL:n hallitus käsittelee
soittokierroksen annin tammikuussa omassa vuosikokousseminaarissaan ja huomioi ne mm.
toimintasuunnitelmassa seuraavalle kaudelle.
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Jos yhdistyksissä on tarve ja halukkuutta pyytää AKOL:a käymään, olkaa yhteydessä
maarit.rahkola@akol.fi. Tulemme mielellämme kertomaan ajankohtaisista asioista yhdistyksille.

VALTUUSTON TERVEISET
Valtuustossa olivat mukana AKOL:sta valtuutetut Mirva Salokorpi ja Riitta Larne sekä OAJ
hallituksen mukana AKOL:n puheenjohtaja Maarit Rahkola. Yhteenvedon valtuustosta pääset
lukemaan blogistamme (linkki blogiin). Puheenvuorot on myös videoitu ☺

AKOL:N TES-NEUVOJAT
AKOL tarjoaa jäsenilleen työehtosopimusneuvojien palveluita. Ole siis rohkeasti yhteydessä heihin
mieltäsi askarruttavissa asioissa.
Työehtosopimusneuvojina toimivat:
• OVTES: Mirva Salokorpi puh. 040-771 2247 ja Susanna Puustinen puh. 050-518 0611
• SIVISTA: Pirkko Kuhmonen puh. 040-843 4605
• AVAINOTES: Kimmo Liljeroos puh. 040-535 3950
• VAPAA SIVISTYSTYÖ: Merja Kittelä puh. 050-559 8623 sekä Riitta Larne puh. 040-770 7960
ja Mari Keituri puh. 050-077 0704

AKOL:N VIESTINTÄ
AKOL on lisännyt viestinnän kanavia. Muista seurata meitä, niin pysyt ajan tasalla asioista:
•
•
•
•
•
•

Nettisivuilta www.akol.fi löydät lähes kaiken tarvitseman tiedon.
Jäsenkirje: tulee noin parin kuukauden välein jäsenistölle sähköisenä sekä yhdistyksille
jaettavaksi sähköpostilla.
Blogi: tänne kirjoitetaan ajankohtaisia asioita eri näkökulmista kerrottuna noin kerran
kuukaudessa tai parin kuukauden välein.
Facebook: on nopean tiedottamisen kanava
Instagram: nopeaa ja live-viestintää esim. tapahtumista.
Twitter: vaikuttamisen kanava

MITÄ KAIKKEA ON SYKSYN 2018 AIKANA TAPAHTUNUT
Näin vuoden lopussa on hyvä tiivistetysti kerrata, mitä kaikkea tämän syksyn 2018 aikana on
tapahtunut. AKOL olemme ME – ei pelkästään hallitus tai puheenjohtaja. Kiitämmekin auliisti
ahkeraa jäsenistöämme monista yhteydenotoista sekä vaikuttamisesta mm. AktiiviOPETseminaarissa. Yhteistyössä on voimaa! Olette meille tärkeitä. Monet asiat tapahtuvat taustalla ja
etenevätkin melko hitaasti, mutta isoja laivoja ei hetkessä käännetä. Samoin jos mitään ei yritä,
niin todennäköisesti mitään ei tapahdukaan. Tässä joitakin nostoja syksyn varrelta:
•
•

Tapaamiset OAJ toimistolla pitkin syksyä niin edunvalvontaan (Ovtes, Sivista, vapaa
sivistystyö) kuin järjestöasioihin (järjestörakenne ja yhdistystoiminta) liittyen.
Neuvottelujohtaja Petri Lindroosin vapaan sivistystyön kirje jäsenille.
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•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutustilaisuuksista haetut ajatukset ja tapaamiset eri instansseiden kanssa sekä
aikuiskoulutuksen esille tuominen näissä tilaisuuksissa (mm. aikuiskoulutusseminaari, SAKpäivät, Laatua Laineille -Tampere, AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät
Omniassa, Sitran Osaamisen aika- työpajat (liittyy jatkuvan oppimisen ja osaamisen
hankkimisen tematiikkaan)
- https://www.omnia.fi/tapahtumat/amk-ja-ammatillisen-koulutuksentutkimuspaivat-2018
- https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/#ajankohtaista
AktiiviOPET-seminaari Tampereella: Jäsenten materiaalin vieminen OAJ:n käyttöön
aiheesta aikuiskoulutuksen haasteet ja ratkaisuehdotuksia niihin. Nämä on viety
koulutusasianpäällikkö Nina Lahtiselle sekä OAJ:n Amis-tiimille.
AKOL:n oma jäsenkysely syyskuussa: koosteet tehtynä ja toinen kooste on liitteineen
tarkoitettu suoraan vaikuttamistyöhön alueilla, organisaatioissa yms. Tämä kysely on
poikinut myös mm. kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen tekemän kirjallisen
kysymyksen opettajien hyvinvoinnista opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.
Kysely on mainittu myös ko. kansanedustajan blogikirjoituksessa Savon Sanomissa.
AKOL:n hallitus on kokoontunut syksyllä 2 x Helsingissä ja 2 x webex-kokouksessa.
Kokouksissa käsitellään varsinaisten kokousasioiden lisäksi monipuolisesti alueiden
tilanteita niiltä osin mitä tietoa olemme kentältä saaneet.
AKOL:n hallituksen sisällä toimii omat toimikunnat (koulutuspoliittinen, tulo- ja
palkkapoliittinen ja viestintätoimikunta. Lisäksi on vapaan sivistystyön tiimi sekä
koulutustiimi). Toimikuntien työnä on ollut mm. jäsenkyselyn tekeminen sekä mahdolliset
kannanottoihin tarkoitetut kirjoitukset. Teemme siis tiivistä yhteistyötä näiden asioiden
kanssa.
AKOL sai mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin 28.9.2018 Aikuiskoulutuksen asemasta
AKOL on ottanut vanhojen viestintäkanavien lisäksi uusia kanavia käyttöön toiminnan
tehostamiseksi ja lisäksi hallitus sai viestintäkoulutusta OAJ:n kautta.
AKOL, SKO ja TOOL yhteistyöseminaari Helsingissä yhteisiin edunvalvonnan ja
koulutuspolitiikan asioihin liittyen.
OAJ:n eduskuntavaalitavoitteisiin vaikuttaminen (OAJ-hallitus, OAO, OAJ:n
koulutuspoliittinen toimikunta, Aikuiskoulutustyöryhmä).
Valtuuston puheenvuorot kotoutumiskoulutuksesta ja vapaan sivistystyön tuntiopettajan
asemasta sekä opettajien työhyvinvoinnista (linkki blogiin).
Vapaan sivistystyön esille tuominen OAJ:n Ammatillisten Opettajien (OAO)
valtuustoseminaarissa.
Lukuisia keskusteluja eri yhteistyötahojen kanssa.
Lukuisia puheluita jäsenistölle sekä jäsenistön asioiden eteenpäin vieminen OAJ:ssä.
AKOL:n TES-neuvojille soitettuja puheluita ja niistä poikineiden asioiden eteenpäin
vieminen OAJ:ssä.
Ja paljon paljon muuta!

Aikuisopettajien liitto AKOL ry – Yhdessä olemme enemmän @akolry

