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Vuosikokous lähestyy ja kokousmateriaalit ovat lähteneet sähköisesti yhdistyksille. Voitte niitä
pyytää luettavaksi oman yhdistyksenne puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Mikäli yhdistyksenne ei
ole saanut materiaaleja sähköisesti, ottakaa yhteys maarit.rahkola@akol.fi. Lämpimästi
tervetuloa Tampereelle 13.-14.4.2019.

Muutamia tärkeitä asioita ja päivämääriä:
OKKA-AKOL STIPENDIEN HAKU
Stipendien hakuaika on 1.-31.3.2019. (vielä ehtii jättää hakemuksen). Vuodelle 2019 AKOL-stipendeihin on
varattu max. 2000 euroa.
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.
Stipendirahaa voit hakea esimerkiksi AKOL:n järjestämiin omiin koulutuksiin (mm. syksyn 2019 AktiiviOPETseminaariin tai esimerkiksi Kansalaisopistojen Liiton (KOL) järjestämiin vapaan sivistystyön opettajille
suunnattuihin koulutustapahtumiin, kuten kansalaisopistoristeilyyn 1.-3.11.2019 (tiedot ja hinnat löydät
linkin takaa). Vuonna 2019 AKOL ei järjestä opintomatkaa.
Stipendien suuruudesta ja myöntämiskriteereistä päättää AKOL:n hallitus, joka tekee esityksen OKKASäätiön hallitukselle.

AKTIIVIOPET-SEMINAARI 23.-25.8.2019
Vuonna 2019 AKOL ry. Järjestää AktiiviOPET-seminaarin HKI-Tukholma-HKI risteilyllä. Teemana on
työhyvinvointi ja edunvalvonta. Perinteisesti AKOL kustantaa 2 jäsentä/ yhdistys (kotimaamatkoja ja
ansiomenetystä ei makseta). Lisäksi yhdistyksestä voi osallistua kolmantena vapaan sivistystyön edustaja
AKOL:n kustantamana. Laittakaa päivämäärä kalenteriin. Ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina. Paikkoja
tulee olemaan seminaariin 60 hengelle.

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.
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AKAVA VAHVISTAA YRITTÄJIEN EDUNVALVONTAA
Itsensätyöllistäjien järjestäytymisestä on ollut useissa foorumeissa puhetta. Myös AKOL:n jäseniltä on tähän
tullut kysymyksiä jo vuosien varrelta. Tämän linkin alta löytyy aiheesta lisää tietoa:
Akavalaiset yrittäjät ry on perustettu

AKOL ry. hallitus – yhdessä olemme enemmän

