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VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA 13.-14.4.2019
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n 51. vuosikokous pidettiin Tampereella. Osallistujia oli noin
70 reilusta 20 jäsen-/paikallisyhdistyksestä. Kiitos kaikille osallistujille! Hallitukseen valittiin
1.6.2019 alkaen 3v.-kaudeksi varsinaiseksi jäseneksi Petri Karoskoski Tampereelta ja
hänen varalleen Ulla Koukkari-Anttonen Jyväskylästä. Lisäksi Karoskoskelta vapautunut
varajäsenen paikka meni 1 vuodeksi Airi Aikiolle Lahdesta. Onnea valituille! Uusi hallitus
järjestäytyy perinteisesti kesäkuussa. Vuosikokouksen annista voit lukea lisää blogista.
Sieltä löytyy myös kokouksen julkilausuma.
AktiiviOPET-seminaari 23.-25.8.2019 (ilmoittautuminen päättyy 31.5.2019)
AktiiviOPET-seminaari järjestetään tänä syksynä jo elokuussa Viking Line Mariellalla 23.25.8.2019. Perinteisesti AKOL kustantaa jäsen-/paikallisyhdistyksestä kaksi (2) jäsentä
sekä lisäksi yhden (1) vapaan sivistystyön opettajajäsenen. Ansiomenetystä ja kotimaan
matkakuluja ei korvata. Seminaarin painopiste on opettajan työhyvinvoinnissa ja
edunvalvonnassa. Kysy omasta yhdistyksestä mahdollisuutta osallistua mukaan. Ohjelma
ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä. Ilmoittautuminen päättyy JO 31.5.2019, joten ole
nopea. 60 nopeinta mahtuu mukaan. Tervetuloa!

AMMATILLISET OPETTAJAPÄIVÄT 13.-14.9.2019
OKKA-säätiö järjestää perinteiset, joka toinen vuonna pidettävät ammatilliset opettajapäivät. Jos kiinnostuit, niin lisätietoa löydät täältä.

OAJ VALTUUSTO 8.-10.5.2019
AKOL:sta mukana valtuutetut Mirva Salokorpi ja varavaltuutettuna Kimmo Liljeroos sekä
OAJ hallituksessa mukana Maarit Rahkola. Halutessasi voit laittaa valtuutetuilla tai
hallituksen jäsenelle viestiä asioista, joita toivot meidän tuovan esille joko omassa OAO
valtuustoryhmässä ja sen jälkeen itse valtuustossa (etunimi.sukunimi@akol.fi).

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
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•

VAPAA SIVISTYSTYÖ: Merja Kittelä puh. 050-559 8623 sekä Riitta Larne puh. 040770 7960 ja Mari Keituri puh. 050-077 0704

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 kuntapuolella on monen kohdalla jo
alkanut, 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. Näin saisimme tiivistettyä myös vapaan sivistystyön yhteistyötä
AKOL:n suuntaan suorilla kontakteilla. Tavoite olisi saada AKOL:lilaisille vapaan
sivistystyönopettajille kattava yhteysopettajaverkosto.
Toivoisimme myös AKOL:n yhteyshenkilön nimeämistä siinä tapauksessa, jos
paikallisyhdistyksissä (työnantajakohtaisissa) puheenjohtaja tai sihteeri ei ole AKOL:n
jäsen. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajan yhteystiedot on hyvä myös ilmoittaa meille,
jotta AKOL:n posti saavuttaa myös hänet.
Tiedot molemmista voi lähettää sihteerille elina.byckling@akol.fi

Näillä tiedoilla saamme viestinnän kaikilta osin kuntoon. Muistakaa myös tarkistaa omat
tietonne OAJ:n jäsenrekisteristä. Sähköinen jäsenkirjeemme lähtee teille siihen
ensimmäisenä (1.) mainittuun sähköpostiin. Toistaiseksi lähetämme tätä jäsenkirjettä kahta
reittiä eli sähköisenä OAJ:n järjestelmän kautta sekä yhdistyksen pj. ja/tai sihteerin kautta,
jotka välittävät tämän AKOL:laisille jäsenilleen.
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OKKA-AKOL -STIPENDIHAKEMUKSET
Okka-Akol stipendirahastoon saapui määräaikaan mennessä yhdeksän apurahahakemusta,
kiitos kaikille hakijoille. Okka-säätiön hallitus käsittelee apurahahakemukset hallituksen
kokouksen yhteydessä 27.5.2019. Apurahan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä
tiedotetaan suoraan hakijoille.

Mukavaa kesän odotusta!
AKOL hallitus – yhdessä olemme enemmän

