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JÄSENKIRJE 5-2019 

 

AKOL NYT! 

Hyvää alkanutta syksyä kaikille AKOL:n jäsenille 

Syksy on alkanut vilkkaasti ja olemme menossa kohti neuvottelukierrosta 

ensi keväälle 2020. Jäseniämme on puhututtanut mm. OVTES vuosityöaika, 

Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimuksen plussat ja miinukset sekä 

vapaan sivistystyön osalta kansalaisopistojen määräaikaisten tuntiopettajien 

työttömyysjaksot ja niihin liittyvät päivärahat. Näiden eteen olemme tehneet 

ja teemme koko ajan töitä. AKOL kokoaa omat tavoitteensa 

sopimuskierrokselle ja näihin ovat päässeet jäsenet vaikuttamaan mm. 

helmikuun 2019 edunvalvontakoulutuksessa sekä syksyn 2019 

AktiiviOPET-seminaarissa (Seminaarin aineistot). Tälle syksylle myös 

Alueyhdistykset järjestävät jäseniltoja, joissa pääsee näihin asioihin 

vaikuttamaan. Seuraa siis oman alueyhdistyksesi tiedotteita ja ole 

aktiivisesti mukana. 

AKOL järjesti jäsenilleen AktiiviOPET-seminaarin elokuussa Viking Line 

Mariellalla teemalla työhyvinvointi ja palaute jäseniltä oli todella hyvää. Iso 

kiitos kaikille osallistujille -> Matkakertomuksen voit lukea tästä. 

TIEDOKSI TULEVIA TAPAHTUMIA AKOL:N JÄSENILLE: 

 

AKOL EDUNVALVONTAKOULUTUS OVTES Osio C Liite 1 

(vuosityöajassa) OLEVILLE 8.11.2019 klo 9:30-16:00 

 

AKOL kustantaa 2hlö/ jäsen- tai paikallisyhdistys, joiden opettajat ovat JO 

https://www.akol.fi/aineistot/
https://www.akol.fi/blogit/matkakertomus-aktiiviopet-2019-seminaariristeilylta-23-25-8-2019/


siirtyneet OVTES vuosityöaikaan. Koulutusta suositellaan luottamusmiehille, 

varaluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuilla tai oman organisaation VTA-

työryhmissä oleville tai muuten yhdistysaktiiveille.  

 

Koulutus on päiväkoulutus, joten yöpymisiä ei makseta. Matkat maksetaan 

halvimman julkisen liikenteen mukaan jälkikäteen matkalaskuna kuittia 

vastaan. Päivästä maksetaan myös ansiomenetys todistusta vastaan. 

 

Koulutukseen voi tulla kuulolle Skypen kautta. Linkki lähetetään vain 

ilmoittautuneille. 

 

Ilmoittaudu koulutukseen: (ilmoittautuminen tästä) 

viimeistään 21.10.2019. 

 

AKOL VUOSIKOKOUS OULUSSA 25.-26.4.2020 

 

Vuosikokous lähtee liikkeelle klo 10.00 edunvalvonnan koulutustilaisuudella 

jatkuen itse kokouksella lounaan jälkeen noin klo 13. Seuraa www.akol.fi. 

Tiedotamme ohjelmasta tarkemmin lähempänä. 

 

OPINTOMATKA 2020 JA TYÖHYVINVOINTI 

 

AKOL on päättänyt tehdä opintomatkan vuonna 2020. Matka sijoittunee 

touko-kesäkuulle. Matkakohdetta kartoitetaan parhaillaan.  

Jokainen jäsenyhdistys / paikallisyhdistys voi ehdottaa AKOL:n jäsenistään 

yhtä työhyvinvointia edistävää opettajaa perusteluineen AKOL:n 

opintomatkalle. Näiden joukosta arvotaan 10 stipendiaattia matkalle. Tästä 

lisätietoa myöhemmin. 

 

OAJ TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUOSI (Lisätietoa tästä) 

 

Olethan jo tutustunut OAJ työhyvinvoinnin lukuvuoden teemoihin. Kannusta 

työantajaasi lähtemään tähän mukaan! 

 

https://my.surveypal.com/AKOL-edunvalvontakoulutus-2019-OVTES-Osio-C-Liite1-(vuosityoajassa-oleville)
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu.html
https://www.akol.fi/
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/


Aikuisopettajien liitto AKOL ry on päättänyt tukea jäsenyhdistysten tai 

paikallisyhdistysten järjestämiä työhyvinvointitapahtumia ja/tai opettajan 

jaksamista tukevia tapahtumia. Tukea maksetaan 30€ per tapahtumaan 

osallistuva AKOL:ainen jäsen. 

 

Tukea voi hakea 30.6.2020 asti ja sitä voi saada vain yhden kerran. Tukea 

voi hakea tilaisuuteen, joka on järjestetty 1.8.2019 30.6.2020 välisenä 

ajanjaksona. 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus puheenjohtajalle sähköpostilla 

osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi. Nimilista osallistujamäärän 

todentamiseksi tulee toimittaa kuukauden kuluessa tapahtuman 

järjestämisestä AKOL:n hallitukselle. Tuki maksetaan jäsenyhdistyksen tai 

paikallisyhdistykselle tilaisuuden todellisia kustannuksia vastaan. Lähetä 

tapahtuman kuitit nimilistan mukana. 

 

Tukea myönnetään esimerkiksi liikuntatapahtumiin, työhyvinvointiluentoihin 

ja -tapahtumiin. Tapahtuman tulee sisältää työhyvinvointia tukevaa 

toimintaa (muutakin kuin ruokailua). 

 

AKOL haluaa myös mainostaa järjestämäänne tapahtumaa omalla 

facebook-sivuilla, joten voit laittaa pienen mainoksen tapahtumasta esim. 

kuvan kera kimmo.liljeroos@akol.fi. Näin saamme eri puolella Suomea 

pidettäviä AKOL:lilaisten tapahtumia esille paremmin.  

Lisätietoa tästä. 

 

Muita tapahtumia tiedoksi: 

 

Ammatillisten opettajien päivät Gustavelundissa 13.-14.9.2019 

 

Kansalaisopistoristeily 1.-3.11.2019. Olemme AKOL:na mukana täällä 

ständillä sekä pitämässä työpajaa. 

 

Muista seurata meitä: Facebook, Instagram ja Twitter ja www-sivu 

mailto:maarit.rahkola@akol.fi
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
https://www.akol.fi/uutiset/tukea-tyohyvinvointiin/
https://okka-saatio.com/ammatilliset-opettajapaivat-2019-ilmoittaudu-nyt/
https://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/koko-henkilokunnan-kansalaisopistoristeily-1-3-11-2019/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/
https://www.instagram.com/akolry/
https://twitter.com/AKOLry
https://www.akol.fi/


 

Muista myös hyödyntää TES-neuvojamme palvelut! 

 

 

Hyvää syksyn jatkoa, 

AKOL hallitus 

  

 

OAJ valtuusto kokoontuu syksyllä 13.-15.11.2019 Akavatalossa. 

  

 

 

AIKUISOPETTAJIEN LIITTO AKOL RY 

RAUTATIELÄISENKATU 6 

00520 HELSINKI  

 

 

 

  

 

 

https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/
https://twitter.com/oajry
https://twitter.com/oajry

