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Aikuisopettajien liitto on lahjoittanut joulumuistamiset HYVÄ JOULUMIELI -keräykseen! Haluamme toivottaa 

jäsenistöllemme Oikein Rauhaisaa Joulun aikaa ja menestystä tulevaan vuoteen 2020! 

 

YLEISTÄ 

Mennyt vuosi 2019 on ollut melkoisen vilkas vuosi. Suomi sai uudet kansanedustajat ja pääministerikin on vielä 

kertaalleen vaihtunut. Työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka ja sopimustavoitteiden asettelua on 

käyty koko vuoden ajan ahkerasti. AKOL on ahkerasti ollut mukana ja saanut arvokasta tietoa jäseniltään monissa 

eri tilaisuuksissa.  

Aikuisopettajien liiton ja puheenjohtaja Maarit Rahkolan vuosikatsauksen 2019 voi lukea tästä.  Muistathan lukea 

myös meidän nettivisuja sekä sosiaalista mediaa, jossa on pitkin vuotta kerrottu Aikuisopettajien liiton tekemisiä.  

Jatkuva oppiminen on puhututtanut paljon tämän syksyn aikana. Miten se tullaan järjestämään, on vielä 

kysymysmerkki. Ilman ohjauksen resursseja se ei kuitenkaan toimi. Tässä Tuovi Mannisen blogi aiheesta. Tätä 

keskustelua on käyty OAJ:ssä ja työstetty mm. aikuiskoulutustyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii AKOL:n 

hallituksen jäsen Pirkko Kuhmonen.  

 

VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUNTIOPETTAJIEN TILAISUUS (OAJ PKS & OAJ UUSIMAA) 10.12.2019 

OAJ pääkaupunkiseudun ammatillinen jaosto järjesti yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa jo perinteeksi 

muodostuneen Vapaan sivistystyön tuntiopettajien tilaisuuden Akava-talossa tiistaina 10.12.2019. Joulukuun 

tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita OAJ:n työmarkkina-asiamies Petra Kirkko-

Jaakkolan johdolla sekä ”Maksuperusteisen sovittelun lakimuutosta” Opettajien työttömyyskassan Hanne Juvosen 

kanssa. Sekä Petran että Hannan esitykset nauhoitettiin: 

• https://youtu.be/YVNF2GujZq0 (Petran esitys) 

• https://youtu.be/3C72Cj6HTr4 (Hannan esitys) 

HUOM! materiaalit on tarkoitettu vain jäsenille ja niissä esiin otetut esimerkit ovat yleisiä esimerkkejä, joita ei 

voi soveltaa kaikkiin tilanteisiin.  

 

ANSIOMERKIT 

AKOL:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille lomakkeella (tarkista ensin hakuohjeet). Jos asiaan liittyen 

tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL:n sihteeriin elina.byckling@akol.fi  

Ansiomerkit jaetaan Oulun vuosikokouksen yhteydessä.  

https://www.akol.fi/blogit/puheenjohtajan-kooste-vuodesta-2019/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2019/ohjaus-on-jatkuvan-oppimisen-tukipilari/?fbclid=IwAR00pgY_msPIyrXSGiIvSuzzm78apXbl5W7ZnupVUFcafWqNpVPCkBHiDPE
https://youtu.be/YVNF2GujZq0
https://youtu.be/3C72Cj6HTr4
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/0cfec934-akol_ansiomerkki_esitys.doc
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/602ee064-akol_ansiomerkkienpisteytyslomake_2018.docx
mailto:elina.byckling@akol.fi
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OPINTOMATKA 2020 JA TYÖHYVINVOINTI  

AKOL on päättänyt tehdä opintomatkan vuonna 2020. Matka sijoittunee touko-kesäkuulle. Matkakohteeksi on 

muodostumassa Islanti. Ajankohta varmistuu ensi vuoden puolella. Jokainen jäsenyhdistys / paikallisyhdistys voi 

ehdottaa AKOL:n jäsenistään yhtä työhyvinvointia edistävää opettajaa perusteluineen AKOL:n opintomatkalle 

vapaamuotoisella hakemuksella. Näiden joukosta arvotaan 10 stipendiaattia matkalle. Tästä lisätietoa 

myöhemmin. Opintomatkojen stipendihaku päättyy 13.3.2020 klo 13:00. 

 

OAJ TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUOSI 

Olethan jo tutustunut OAJ työhyvinvoinnin lukuvuoden teemoihin. Kannusta työantajaasi lähtemään tähän 

mukaan!  

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. 

 

AKOL VUOSIKOKOUS OULUSSA 25.-26.4.2020 (hotelli) 

Vuosikokous alkaa lauantaina 25.4.2020 klo 10.00 edunvalvonnan koulutustilaisuudella jatkuen itse kokouksella 

lounaan jälkeen noin klo 13. Kokous päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12-13. Tiedotamme ohjelmasta 

tarkemmin lähempänä. AKOL kustantaa kokoukseen 2 jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistys (2 HH, matkoja ei 

makseta). Kysy siis omasta yhdistyksestäsi mahdollisuutta osallistua kokoukseen. Yhdistyksille tullaan myymään 

myös ns. lisäpaketteja kokoukseen. Hinnat varmistuvat ensi vuoden puolella. Kannattaa varata lento- tai 

junamatkat ajoissa edulliseen hintaan. Tervetuloa! 

 

EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN 

AKOL:n hallituksessa on erovuorossa kolme (3) hallituksen jäsentä ja kolme (3) hallituksen varajäsentä. 

Yhdistykset voivat alkaa miettiä omia ehdokkaitaan. Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk ennen 

vuosikokousta. Esitykset tulee toimittaa AKOL:n hallitukselle. Ilmoitamme tästä tarkemmin lähempänä. 

 

ALOITTEET VUOSIKOKOUKSEEN 

Jäsenillä (=yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta AKOL:n hallitukselle. Ne tulee 

toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi 

 

https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/
https://www.akol.fi/uutiset/tukea-tyohyvinvointiin/
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu.html
mailto:maarit.rahkola@akol.fi

