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Vuosi 2019 on vilkas toimintavuosi. AKOL tekee liittona vaikuttamistyötä Eduskuntavaalikevään 
aikana aikuiskoulutuksen eteen. Helmikuun alussa järjestettiin jo edunvalvontakoulutus, jossa 
osallistujia oli reilu 40. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta vaikuttamistyöstä. Edunvalvonta-
koulutuksen tuotokset hyödynnetään OAJ:n neuvottelijoiden kanssa.  
 
Alla tulevia tapahtumia. 
 
VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 13. – 14.4.2019 
Vuonna 2019 AKOL:n vuosikokous pidetään Tampereella Holiday Club Tampereen Kylpylä 
(Lapinniemen kylpylä). Virallisten vuosikokousedustajien ilmoittautuminen alkaa la klo 08:30 ja 
päättyy la klo 12:45. Kokous alkaa la klo 10:00 seminaarilla ja varsinainen vuosikokous alkaa la klo 
13:15. 
 
AKOL kustantaa 2 jäsentä jokaisesta yhdistyksestä (ei matkakuluja eikä päivärahoja) 2 hengen 
huoneessa. Ohjelma sekä mm. kokousohjeet lähetetään yhdistysten puheenjohtajille / 
yhteyshenkilölle maaliskuun aikana. Ilmoittautuminen 18.2. – 15.3. välisenä aikana: 

https://www.webropolsurveys.com/S/FDD9E766809F278F.par 
 
Kokouspakettien hinnat: 
 
Akol-kokouspaketti 1 yö la-su 1hh omakustanteinen lisähinta 50€ 
Akol-kokouspaketti + lisäyö 2hh pe-la omakustanteinen lisähinta 70€ 
Akol-kokouspaketti + lisäyö 1hh pe-la omakustanteinen lisähinta 120€ 
Omakustanteinen kokouspaketti 1 yö la-su 2hh hinta 335€ 
Omakustanteinen kokouspaketti 2 yötä pe-su 2hh hinta 405€ 
Omakustanteinen kokouspaketti 1yö la-su 1hh hinta 385€ 
Omakustanteinen kokouspaketti 2yötä pe-su 1hh hinta 455€ 
 
 

ANSIOMERKKIHAKEMUKSET 
Ansiomerkkejä kannattaa hakea ansioituneille jäsenille. Hakemukset tulee toimittaa 
puheenjohtajalle viimeistään 11.3. (maarit.rahkola@akol.fi), jos haluatte, että ansiomerkit jaetaan 
vuosikokouksessa.   
 

 
OKKA-AKOL STIPENDIEN HAKU 
Stipendien hakuaika on 1. – 31.3.2019.  
Vuodelle 2019 AKOL-stipendeihin on varattu max. 2000 €.  
 
Rahaston tarkoitus on tukea Aikuisopettajien liiton jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman 
työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutuksiin ja opintomatkoihin. Apurahaa myönnetään 
Suomessa tai ulkomailla järjestettäviin koulutuksiin, jotka tukevat osallistujan ammatillista 
kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja/tai kansainvälistymistä.  
 

https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/tampereen-kylpyla/?gclid=EAIaIQobChMI9M7xvJm94AIViOiaCh1l4wm4EAAYAiAAEgLy7vD_BwE
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.webropolsurveys.com%2FS%2FFDD9E766809F278F.par&data=02%7C01%7CPetri.Karoskoski%40takk.fi%7C505bc0b96dd14cb9c58908d6938c9d1b%7Caf2f86a0863d4739b06a1d64e027a8ca%7C0%7C0%7C636858629496357229&sdata=7Wv%2FHGRtc9dqUgLfEkE0txpAoxfBCQqHZZrAYrg7gvg%3D&reserved=0
https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://okka-saatio.com/vuoden-2019-apurahat-ja-stipendit-haettavissa-1-31-3-2019/
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Stipendirahaa voit hakea esimerkiksi AKOL:n järjestämiin omiin koulutuksiin (mm. syksyn 2019 
AktiiviOPET-seminaariin tai esimerkiksi Kansalaisopistojen Liiton (KOL) järjestämiin vapaan 
sivistystyön opettajille suunnattuihin koulutustapahtumiin). Vuonna 2019 AKOL ei järjestä 
opintomatkaa. 

 
Stipendien suuruudesta ja myöntämiskriteereistä päättää AKOL:n hallitus, joka tekee esityksen 
OKKA-Säätiön hallitukselle.  
 

 
AKOL AKTIIVIOPET-SEMINAARI ALKUSYKSYSTÄ 2019 
Seminaarijärjestelyt ovat työn alla ja ilmoitamme pian seminaarin tarkan ajankohdan.  
 
 

OAJ:N JÄRJESTÖAKTIIVIEN OPINTOMATKA SAKSAAN 25.7.–1.8.2019 
Matkalle voivat hakea OAJ:n ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa ansioituneet jäsenet. Kiinnostus 
Saksan kulttuuriin ja Saksan kielen taito on matkasta hyötymisen kannalta toivottavaa. 
 
OAJ järjestää matkan ryhmämatkana. Ryhmän suuruus on 20 henkilöä. Hakuaika päättyy 
15.3.2019. Omavastuuosuus on 184 euroa. Voit hakea Okka-AKOL -stipendiä tähän matkaan. 
 
Hakemukset palautetaan osoitteella: saksanmatka@oaj.fi  
Lisätietoja: kv-assistentti Iisa Koistinen, iisa.koistinen@oaj.fi 
Hakuasiakirjat OAJ:n sivuilla. 
 
 

OSAAMISEN AIKA 
Suomessa tarvitaan elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamisen kehittäminen nähdään 
tuottavana pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä. Lisätietoja Sitran sivuilla. 

 
 
TULOREKISTERI 
Olettehan huomioineet OAJ:n tammikuun yhdistystiedotteen, jossa oli tietoa tulorekisterin 
vaikutuksista yhdistysten toimintaan: 
 
Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri koskee kaikkia 
työnantajia sekä kaikkia palkan- ja tulonsaajia, eli kaikkia OAJ:n yhdistyksiä, jotka maksavat 
palkkoja ja palkkioita. Tulorekisterin tarkoituksena on vastaanottaa reaaliaikaiset tiedot palkkojen 
sekä etuuksien maksajilta, jonka jälkeen tulorekisteri välittää tiedot sitä tarvitseville tahoille, kuten 
Verohallinnolle ja Kelalle. 
 
Yhdistykset ilmoittavat vuoden alusta lähtien tulorekisteriin palkkatiedot ja vuodesta 2020 alkaen 
myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, 
työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset 
ilmoitetaan tulorekisteriin (päivärahat ja kilometrikorvaukset). Tiedot on ilmoitettava jokaisen 

https://kansalaisopistojenliitto.fi/toiminta/tapahtumat/
mailto:saksanmatka@oaj.fi
mailto:iisa.koistinen@oaj.fi
https://areena.oaj.fi/pages/viewpage.action?pageId=14009637
https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/
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maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin on 
ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole. 
 
Palkkatietoilmoituksessa voidaan ilmoittaa pakolliset tiedot tai täydentävät tiedot. Tiedot voidaan 
ilmoittaa käyttäen sähköistä asiointipalvelua (latauspalvelu tai verkkolomake) tai teknistä 
rajapintaa (siirtotiedosto). Sähköiseen asiointipalveluun tarvitaan valtuutus (Katso-tunnukset 
tai Suomi.fi). 
 
Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.vero.fi/tulorekisteri/  ja www.tulorekisteri.fi  
Palkkojen maksu onnistuu uuden tulorekisterin myötä mm. www.palkka.fi  
Lisätietoja: talousjohtaja Heikki Nykänen, heikki.nykanen@oaj.fi 
 
 

OPETTAJAN ÄÄNI – TUODAAN YHDESSÄ AIKUISKOULUTUSTA ESILLE 
Eduskuntavaalit ovat keväällä 2019 ja haluamme saada aikuiskoulutusta omilla kanavillamme 
esille. Jokainen AKOL:n jäsen voi osallistua #opettajanääni talkoisiin:  
 

1. Oma kuva tai max. 1 min. video itsestäsi työn äärellä 
2. Kerro lyhyesti mikä työssäsi on merkityksellistä ja tärkeää: 

a. Kuvan kanssa tiivis some-postaus tai  
b. Selkeä, ytimekäs puhe videolla  

3. Lähetä postaus / video puheenjohtajalle WhatsApp-viestillä (0400 – 808 736) tai 
sähköpostilla (maarit.rahkola@akol.fi). Julkaisemme postauksia AKOL:n some-kanavilla. 

 
 
BLOGI-KIRJOITUKSET AKOL:n WWW-SIVUILLA 
AKOL:n nettisivuille on mahdollista julkaista aikuiskoulutukseen liittyviä blogikirjoituksia. Jos olet 
innokas julkaisemaan oman tekstisi, ota yhteyttä puheenjohtajaan sähköpostilla. Suositeltu tekstin 
pituus on max. 2000 merkkiä. 
 

 
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 

 
Terveisin AKOL-hallitus 
 
Aikuisopettajien liitto AKOL ry – Yhdessä olemme enemmän @akolry 

http://www.vero.fi/tulorekisteri/
http://www.tulorekisteri.fi/
http://www.palkka.fi/
mailto:heikki.nykanen@oaj.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

