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JÄSENKIRJE

AKOL NYT!

On aika toivottaa jäsenillemme rentouttavaa kesäaikaa ja oikein
lämmintä juhannusta!
Tässä kirjeessä on Aikuisopettajien liiton tiivistetty katsaus
menneeseen puoleen vuoteen sekä tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset
asiat. Lue siis kirje alusta loppuun saakka, jotta tiedät, mitä on
tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Puolivuosikatsauksen perinne
alkoi viime vuonna, jolloin saitte joulun alla koosteen menneestä
vuodesta. Tällä pyrimme tuomaan entistä enemmän tietoa suoraan
rivijäsenille AKOL:n toiminnasta.
TAMMIKUU-KESÄKUU 2019:
Vuoden alussa AKOL:n hallitus kokoontui kokonaisuudessaan
vuosikokousseminaariin, jossa tehtiin vuosikokouksen materiaalit sekä
suunniteltiin tulevan toimintakauden asioita.

AKOL oli mukana vapaalle sivistystyölle suunnatussa Tammiseminaarissa.
AKOL oli mukana Educa-messuilla OAJ:n ammatilliset opettajien (OAO)
ständillä yhdessä muiden ammatillisten valtakunnallisten yhdistysten
kanssa.

Olemme tavanneet OAJ:n asiantuntijoita ja neuvottelijoita pitkin vuotta
erilaisin kokoonpanoin. Iloksemme OAJ:ssa aloitti vapaan sivistystyön
asiantuntija Petra Kirkko-Jaakkola ja heti alkuvuodesta nappasimme Petran
ja OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin palaveriin. Tapaamisia on ollut
myös Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimuksen (OAJ/Visa Pohjola)
sekä OVTES:n vuosityöajan (OAJ/Markku Perttunen) asioissa. Näissä oli
usein mukana AKOL:n puheenjohtajan lisäksi meidän hallitukseemme
asiantuntevia jäseniä. Viimeisimmät tapaamiset ovat olleet kesäkuussa.
Edunvalvonnan kannalta nämä ovat keskeisiä tapaamisia.
AKOL oli mukana asettamassa alustavia neuvottelutavoitteita keväälle 2020
OAO:n palkkatyöryhmässä ja näiden työstäminen aloitettiin kevään 2019
aikana ja jatkuu edelleen syksyllä 2019. Esim. vuosityöajan asioita
kirjaamme tarkkaan ylös (erityisesti E-osiosta siirtyneiden osalta) ja viemme
niitä eteenpäin.
AKOL teki vahvaa yhteistyötä vapaan sivistystyön eteen Kansalaisopistojen
liiton (KoL) ja erityisesti toiminnanjohtaja Jaana Nuottasen kanssa. Yhteiset
palaverit ovat tuottaneet tulosta ja olemme mukana mm. syksyllä 2019
KoL:n järjestämällä kansalaisopiston opettajien risteilyllä ständillä sekä
työpajan vetäjänä. AKOL osallistui myös Kansalaisopistojen juhlagaalaan,
joka oli varsin hyvä verkostoitumisen juhla. Tapaamme toisemme myös
kesällä Porissa Suomi Areenassa.
AKOL järjesti jäsenilleen helmikuussa oman edunvalvontakoulutuksen, joka
keräsi osallistuja noin 40. Koulutuksessa käsiteltiin, sekä OVTES
vuosityöaikaa, Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimusta sekä
kansalaisopistojen OVTES:ä OAJ:n asiantuntijoiden voimin. Lauantaina
keskityimme ryhmätöihin, jossa jäsenistöä kuunneltiin ja kerättiin asioita
tulevia sopimusneuvotteluita ajatellen. Kiitos tästä kaikille!
AKOL oli mukana Koulutuksen tasa-arvo seminaarissa. Uutinen
seminaarista
Alkuvuosi oli vahvaa vaikuttamista eduskuntavaalien alla. AKOL oli mukana
laatimassa OAJ:n tavoitteiden pohjalta ammatillisten opettajien tavoitteita.

1.3 AKOL kävi vieraisilla eduskunnassa tavaten SDP:n edustajia. Merja
Mäkisalo-Ropponen oli ansiokkaasti tuonut AKOL:n huolta esille omissa
blogikirjoituksissaan sekä tehnyt aikuiskoulutuksesta ja opettajien
työhyvinvoinnista kirjallisen kysymyksen eduskunnassa. Silloinen
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vastasi siihen melko laveasti.
Toimme vierailun aikana sekä suullisesti että jälkikäteen vielä kirjallisesti
esille meidän tavoitteemme aikuiskoulutuksen saralla. Tästä kirjoitus
AKOL:n blogissa. AKOL:n aktiiveja oli ahkerasti mukana myös alueellisesti
järjestetyissä vaikuttamistilaisuuksissa vaalien alla.
AKOL osallisti jäsenensä eduskuntavaalien alla #opettajanääni
kampanjaan. Saimmekin muutamia loistavia videoita ja kuvia tekstien kera
opettajan työn parhaista paloista. Iso kiitos kampanjaan osallistuneille.
AKOL tekee vahvaa koulutuspoliittista yhteistyötä OAJ:n aikuiskoulutuksen
ja vapaan sivistystyön asiantuntija Tuovi Mannisen kanssa. Näissä
tapaamisissa on usein mukana ollut myös OAJ:n koulutusasiainpäällikkö
Nina Lahtinen sekä eri asiantuntijoita OAJ:n ammatillisten tiimistä.
Työhyvinvointiin liittyen olemme tehneet yhteistyötä OAJ:n
työelämäasiamies Riina Länsikallion kanssa. Palaverit on käyty AKOL:n
toimintasuunnitelmassa olevien asioiden pohjalta.
AKOL on vahvistanut yhteistyötä SKO:n (Suomen kaupan ja kulttuurialan
opettajat) ja TOOL:n (tekniikan ja liikenteen alan
ammattikorkeakouluopettajat) kanssa. Olemme pohtineet mm.
järjestäytymistä, valtuustoasioita yms. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen.
AKOL oli mukana Ammatillisen seminaarissa ja piti lauantain
ryhmäosuuksissa ohjakset käsissään esitellen AKOL:n jäsenkyselyä.
Saimme myös kattavan katsauksen kansalaisopistoista.
Vuosikokous pidettiin Tampereella onnistuneesti. Ensi vuodelle
vuosikokouksen sabluunaa sekä ohjeistusta kehitellään parhaillaan.

Vapaan sivistystyön opettajien järjestäytymiseen on kiinnitetty huomiota ja
heitä pyritään aktivoimaan mukaan yhä enemmän. Olemme pitäneet asian
tiimoilta joitain palavereja paikallisesti.
AKOL oli mukana Sitran järjestämässä jatkuvan oppimisen tapahtumassa
Onni Oppia, Ilo Osata 17.6.2019 Helsingin Oodissa OAJ:n ständillä.
Materiaalia on paljon AKOL:n Facebookissa ja Instagramissa sekä tässä
OAJ:n uutisessa.
AKOL on pitänyt yhteyttä jäsenyhdistyksiin hallituksen jäsenten kautta aina
tarpeen tullen tai jopa käynyt yhdistyksessä vierailulla.
Uusi AKOL:n hallitus aloitti toimintansa 1.6.2019. Järjestäytymiskokous
pidettiin Akavatalolla 15.6. Kokouksessa käytiin järjestäytymiseen liittyvät
asiat ja lisäksi suurin osa ajasta toiminnan kehittämiseen tulevalle
toimintakaudelle.
Ja paljon kaikkea muutakin tämän päälle!
TULEVIA TAPAHTUMIA JA TIEDOTETTAVAA
Akol:n uusi hallitus ja tes-neuvojat
AKOL:n uusi hallitus löytyy täältä. Toimikausi alkoi 1.6.2019. Olethan
yhteydessä meihin.
TES (työehtosopimus) -neuvojat löytyvät täältä. Ole rohkeasti heihin
yhteydessä työehtosopimuksiin tms. liittyvissä asioissa.
Akol:n jäsenkirjeet tulevaisuudessa
Päätimme luopua sähköpostitse lähetettävästä jäsenkirjeestä (lähetetty
aiemmin puheenjohtajille ja sihteereille). Jäsenkirje lähetetään jatkossa vain
sähköisenä uutiskirjeenä. Sähköpostitse toimitamme kirjeen edelleen
paikallisyhdistysten AKOLilaisille yhteyshenkilöille sekä vapaan sivistystyön
yhteyshenkilöille. Muistakaa siis toimittaa sihteerille

(elina.byckling@akol.fi) yhteyshenkilöiden tiedot, jotta viestit tavoittavat
oikeat henkilöt!
Suomiareena 15.-19.7.2019 Porissa
AKOL on mukana SuomiAreenassa 17.7. klo 9.30-15 kahdessa popupkoulussa. Porista löydät AKOL:laisia opettajia kierrätysmateriaalista
punontaa - luokasta sekä metsäkone ja maanrakennus simulaatioopetuksen parista. Tervetuloa mukaan! Koko SuomiAreenan ohjelmisto
puhujineen tästä.
Oaj ja työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020
OAJ on nimennyt lukuvuoden 2019-2020 työhyvinvoinnin lukuvuodeksi.
Tästä uutisesta lisää. Myös AKOL haluaa olla mukana aktiivisesti
työhyvinvoinnin lukuvuodesta. Jo AKOL:n jäsenkysely syksyllä 2018 antoi
tuloksia opettajien työhyvinvoinnin laskusta. AktiiviOPET 2019 onkin
lähtölaukaus tälle teemalle. Olethan kuulolla syksyn mittaan mitä tulemaan
pitää.
AktiiviOPET 2019 (23.-25.8.2019)
AktiiviOPET 2019 ilmoittautuminen on päättynyt. Tervetuloa mukaan kaikki
ilmoittautuneet.
Ammatilliset opettajapäivät 13.-14.9.2019
Ammatilliset opettajapäivät järjestetään Tuusulassa Gustavelundissa.
Tapahtuman järjestää OKKA-säätiö. Lisätietoa www.okka-saatio.com.
Kansalaisopistoristeily (kaikille kansalaisopistojen opettajille)
Risteily on Kansalaisopistojen Liiton (KOL) järjestämä ja AKOL on mukana
siellä ständillä sekä pitämässä yhtä työpajaa. Lisätietoja täältä. Nähdään
laineilla!

Kesätyöttömille tiedoksi
Huomioithan tämän OAJ:n koulutuksen työttömille jäsenille:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oajntyonhakuvalmennukseen-voi-nyt-hakea/
AKOL vuosikokous Oulussa 25.-26.4.2020
Olette lämpimästi tervetulleita Ouluun vuosikokoukseen. Ohjelma on
suunnitteilla, mutta alustavasti aloitusaika on lauantaina klo 10.00
koulutusosuudella. Voitte jo ajoissa varailla matkalippuja Ouluun. Nähdään
Oulussa!
Suunnitteilla:
Syksylle 2019 edunvalvontaan liittyvä 1 päivän koulutus.
Keväälle 2020 edunvalvontaan liittyviä webinaari-koulutuksia eri
sopimusaloilta.
AKOL:n viestintä:
Seuraathan meitä säännöllisesti
netissä www.akol.fi,
Facebookissa https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/
Instagramissa https://www.instagram.com/akolry/
Twitterissä https://twitter.com/AKOLry
Näiden kanavien kautta pysyt perillä toiminnastamme sekä tulevista
tapahtumista. Olehan kuulolla!
Lämpimin kesäterveisin, AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-
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