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Hei AOL:n jäsenet
Syksy on jo pitkälle ja talvi kolkuttelee ovella. Tämä syksy on kiireistä aikaa edunvalvonnan kannalta.
Jäseniltoja on ollut pitkin Suomea alueyhdistysten järjestämänä ja niissä jäsenet ovat päässeet suoraan
vaikuttamaan neuvottelutavoitteisiin. Kiitos kaikille mukana olleille. Niin kuin jo aiemmassa kirjeessä
kerroimme, on AKOL tehnyt paljon kenttätyötä tavoitevalmisteluissa, ja niistä olemme saaneet paljon hyvää
tieota. Ensi keväänä on odotettavissa mahdollisesti vaikeat neuvottelut ja järjestövalmiutta on hyvä nostaa
paikallistasolla. Muista myös päivittää omat yhteystietosi OAJ:n jäsenrekisteriin ”omat sivut” kautta.
Ensisijainen sähköposti on hyvä olla sellainen, jota luet säännöllisesti, mutta ei ole kuitenkaan työnantajan
sähköposti.
OAJ syysvaltuusto lähestyy 13.-15.11.2019. Voit olla suoraan yhteydessä AOL:ni valtuutettuihin, jos haluat
vaikuttaa valtuustossa esille otettaviin asioihin:
Mirva Salokorpi, mirva.salokorpi@osao.fi tai mirva.salokorpi@akol.fi
Riitta Larne, riitta.larne@akol.fi
Valtuustoasioissa ja muissa asioissa voit olla yhteydessä puheenjohtajaan: maarit.rahkola@akol.fi

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 siirtyneet / siirtyvät 1.1.2020
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.
Ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta vielä 3.11 saakka voit laittaa sähköpostia maarit.rahkola@akol.fi ja
kysyä mahtuuko mukaan. Ohjelma löytyy tästä.

AKOL VUOSIKOKOUS OULUSSA 25.-26.4.2020
Vuosikokous lähtee liikkeelle klo 10.00 koulutustilaisuudella jatkuen itse kokouksella lounaan jälkeen noin klo
13. Seuraa www.akol.fi. Tiedotamme ohjelmasta tarkemmin lähempänä.
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VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPETTAJIEN AAMUPÄIVÄ
Vapaan sivistystyön opettajille suunnattu OAJ PKS:n järjestämä tapahtuma pidetään 10.12.2019 Akava-talossa.
Tilaisuudessa opettajat voivat keskustella ajankohtaisista Vapaan sivistystyön asioista OAJ:n Työmarkkinaasiamiehen Petra Kirkko-Jaakkolan kanssa. Webinaaritallenne puheenvuorosta julkaistaan heti tapahtuman
jälkeen. Linkki tulee joulukuun uutiskirjeessä.

TYÖTTÖMYYSKASSAN MATERIAALI MAKSUPERUSTEISESTA SOVITTELUSTA
Tästä linkistä pääset lukemaan ohjeen 1.4.2019 voimaan tulleesta maksuperusteisesta sovittelusta. Ohjeistus
on saatu työttömyyskassasta juuri meidän jäsenten tarpeisiin ja tällä pyritään vastaamaan niihin haasteisiin,
joita olemme jäseniltä asiaan liittyen saaneet. Materiaalia päivitetään sitä mukaa sivuille, kun saamme sitä
työttömyyskassalta.

SOITTOKIERROS YHDISTYKSILLE
Viime vuonna AKOL:n hallituksen jäsenet soittivat AKOL:n yhdistykset tai ne paikallisyhdistykset, joissa on
AKOL:n jäseniä läpi. Teemme saman nyt loppuvuonna. Jonkin verran on ollut yhdistysmuutoksia tämän vuoden
aikana eli AKOL:n alla oleva jäsenyhdistys on lakkautettu ja on siirrytty työnantajakohtaiseen
paikallisyhdistyksen henkilöjäsenenä. Tässä herkästi katoaa se aikuisopettajan identiteetti ison yhdistyksen
joukkoon, mutta aikuisopettajuus on täynnä tulevaisuutta. Tällä hetkellä ammatillisen toisen asteen
opiskelijoista yil 50% on aikuisia ja jatkuvan oppimisen myötä määrä vain lisääntyy. Myös vapaan sivistystyön
rooli jatkuvan oppimisen kentässä on tiivis. Aikuispedagogiikan osaajia siis todellakin tarvitaan. Pidämme
lippua korkealla aikuiskoulutuksen puolesta niin koulutuspoliittisesti kuin edunvalvonnallisesti. Ole siis sinäkin
aidosti aikuisopettaja ja AKOLilainen!

OPINTOMATKA 2020 JA TYÖHYVINVOINTI
AKOL on päättänyt tehdä opintomatkan vuonna 2020. Matka sijoittunee touko-kesäkuulle. Matkakohdetta
selvitellään parhaillaan.
Jokainen jäsenyhdistys / paikallisyhdistys voi ehdottaa AKOL:n jäsenistään yhtä työhyvinvointia edistävää
opettaa ja ehdottaa häntä AKOL:n opintomatkalle. Näiden joukosta arvotaan 10 stipendiaattia matkalle. Tästä
lisätietoa myöhemmin.

OAJ TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUOSI (Lisätietoa tästä)
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.
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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.

ALUEELLISIA TAPAHTUMIA:
AKOL oli mukana Helsingin työväen opiston tilaisuudessa 28.8.2019 puhumassa Aikuisopettajien liiton
toiminnasta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Helsingin opettajayhdistyksen kanssa.
AKOL on mukana 1.-3.11.2019 Kansalaisopistoristeilyllä, pitäen siellä ständiä, esittelyä ja työpajaa.
Joulukuussa järjestetään Jyväskylässä vapaan sivistystyön opettajille suunnattu tapahtuma. Lisätietoa tästä.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Keski-Suomen aikuisopettajat ry, JOAY, OAJ Keski-Suomi ja
Aikuisopettajien liitto AKOL ry

Muista seurata meitä: Facebook, Instagram ja Twitter ja www-sivu
Muista myös hyödyntää TES-neuvojamme palvelut!

Hyvää syksyn jatkoa,
AKOL hallitus

