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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen

YLEISTÄ
Olemme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Koronavirus on aiheuttanut harmia monella tapaa. OAJ:n
suositusten mukaisesti myös AKOL perui kevään 2020 tapahtumat. Seuraa OAJ:n koronauutisia TÄÄLTÄ. Sivustoa
päivitetään jatkuvasti. Lisätietoa myös www.thl.fi. Hallituksen 16.3.2020 linjaukset löytyvät TÄÄLTÄ.
OAJ kutsui valtuuston ylimääräiseen kokoukseen maanantaiksi 16.3.2020. Valtuustossa keskusteltiin haastavasta
neuvottelutilanteesta. Neuvotteluiden tilannetta voit seurata www.oaj.fi/oajneuvottelee. OAJ tulee tiedottamaan
jäsenistöään säännöllisesti, joten käy OAJ:n jäsensivulla katsomassa, että jäsentietosi ja sähköpostiosoitteesi ovat
ajan tasalla. Sähköpostin kannattaa olla joku muu kuin työnantajan sähköposti.

VUOSIKOKOUSASIAT
AKOL VUOSIKOKOUS OULUSSA 25.-26.4.2020 PERUTTU KORONAVIRUKSEN TAKIA
AKOL hallitus päätti 14.3.2020 kokouksessaan perua vuosikokouksen huhtikuulta. Uusi vuosikokousaika on 15.16.8.2020. Vuosikokous joudutaan koronaviruksen takia pitämään sääntöjen mukaisen aikataulun (huhtitoukokuu) ulkopuolella. Tämä on sallittua hallituksen päätöksellä. OAJ:n suositus on ollut siirtää kaikki kevään
koulutukset ja kokoukset myöhempään ajankohtaan.
Vuosikokouksen siirtyessä elokuulle AKOL hallitus päätti jatkaa nykyisen hallituksen toimikautta 31.8.2020 saakka.
Uusi hallitus aloittaa toimikautensa 1.9.2020.
Mikäli jäsen- tai paikallisyhdistys on ehtinyt jo maksaa kokouspaketit, ne palautetaan. Mikäli yhdistyksellenne
tulee ylitsepääsemättömiä kuluja jo maksetuista matkakustannuksista, ole yhteydessä AKOL:n puheenjohtajaan
maarit.rahkola@akol.fi. Tällä hetkellä VR:n lippuja pystyy siirtämään. Lentolippujen kanssa kannattaa odottaa
lähempää ajankohtaa ja tiedustella siirtämistä tai takaisinmaksua.
AKOL VUOSIKOKOUS OULUSSA 15.-16.8.2020, UUSI AJANKOHTA
Uutta kokousta järjestellään parhaillaan. Tiedotamme tästä lisää myöhemmin, mutta aikataulu pysyy
samankaltaisena kuin perutun kokouksen ohjelma.
AKOL kustantaa kokoukseen 2 jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistys (2 HH, matkoja ei makseta). Kysy siis omasta
yhdistyksestäsi mahdollisuutta osallistua kokoukseen. Yhdistyksille myydään myös ns. lisäpaketteja kokoukseen.
Lämpimästi tervetuloa!
EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN
AKOL:n hallituksessa on erovuorossa kolme (3) hallituksen jäsentä ja kolme (3) hallituksen varajäsentä. Lisäksi yksi
hallituksen varajäsen on lopettanut omasta tahdosta hallitustyöskentelyn, joten varapaikkoja on yhteensä 4.
Yhdistykset voivat ehdottaa omia ehdokkaitaan. Tule mukaan AKOL:n virkeään ja toiminnalliseen
hallitustyöskentelyyn. Mukaan tarvitaan niin ammatillisen kuin vapaan sivistystyön aktiivisia ja toimeliaita
edustajia. Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu
AKOL:n hallitukselle lauantaina 8.8.2020 klo 13:00 mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi. Ehdokkaat
voivat tehdä pienen esittelyn kuvan kera, ne julkaistaan AKOL:n nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua.
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ALOITTEET VUOSIKOKOUKSEEN
Jäsenillä (=yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta AKOL:n hallitukselle. Ne tulee
toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi
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 vuosikokouksen iltajuhlassa.
VUOSIKOKOUS 2021
Vuosikokoukseen 2021 etsitään järjestäjää. Järjestävä yhdistys voi olla joko jäsenyhdistys tai paikallisyhdistys
AKOL:n jäsenten osalta. Vapaamuotoisen hakemuksen voi laittaa maarit.rahkola@akol.fi. AKOL on järjestävän
yhdistyksen tukena niin taloudellisesti kuin muidenkin ohjeistuksien muodossa. Pääsääntöisesti vuosikokouksen
ajankohta on ollut huhtikuun loppupuolella.
TYÖHYVINVOINTI
OPINTOMATKA ISLANTIIN 16.-21.5.2020 ON PERUTTU KORONAVIRUKSEN TAKIA
AKOL hallitus päätti 14.3.2020 kokouksessaan perua opintomatkan. Uutta opintomatkaa suunnitellaan
mahdollisesti keväälle 2021. THL:n suosituksen mukaisesti emme matkusta ulkomaille. Islannista olemme myös
saaneet viestin, että he eivät pysty vastaanottamaan vieraita ulkomailta.
Opintomatkaa varten ei enää siis kannata hakea OKKA-AKOL opintomatkastipendiä.
OKKA – AKOL STIPENDIRAHASTO
AKOL päätti myöntää vuodelle 2020 stipendirahastosta jakoon 2000 €. Lue hakukriteereistä TÄÄLTÄ. Hakemus
tehdään OKKA-säätiön sivuilla https://okkasaatio.apurahat.net/. Hakuaika on 1.-31.3.2020.
OAJ TYÖHYVINVOINNIN LUKUVUOSI
Olethan jo tutustunut OAJ työhyvinvoinnin lukuvuoden teemoihin.
Aikuisopettajien liitto AKOL ry on päättänyt tukea jäsenyhdistysten tai paikallisyhdistysten järjestämiä
työhyvinvointitapahtumia ja/tai opettajan jaksamista tukevia tapahtumia. Tukea maksetaan 30 € / tapahtumaan
osallistuva AKOL-jäsen.
Koronaviruksen takia suurin osa yhdistysten kevään 2020 hyvinvointitapahtumista on jouduttu perumaan. AKOL
hallitus päätti 14.3.2020 kokouksessaan, että hyvinvointitukea voi hakea 31.12.2020 asti. Tukea voi saada vain
yhden kerran tilaisuuteen, joka on järjestetty 1.8.2019 – 31.12.2020. 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
tapahtumaanne omilla facebook-sivuilla, joten voit laittaa pienen mainoksen tapahtumasta
kimmo.liljeroos@akol.fi. Näin saamme eri puolella Suomea pidettäviä AKOLilaisten tapahtumia esille paremmin.
Lisätietoa tästä.
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MAKSUPERUSTEINEN SOVITTELU - LAIN MUUTOS 1.4.2019
Tämä lain muutos on tuonut suuria vaikutuksia jäsenillemme, erityisesti Kansalaisopistojen tuntiopettajille.
Olemme käyneet aiheesta vilkasta keskustelua moneen suuntaan. Lakia tarkastellaan tämän vuoden aikana
STM:ssä. Opettajien työttömyyskassa (www.opetk.fi) on saanut paljon yhteydenottoja epäselvissä tilanteissa.
AKOL on tehnyt työttömyyskassaan kanssa tiivistä yhteistyötä.
Lisäohjeistuksia aiheeseen löydät TÄÄLTÄ.
Tiivistetysti muutama keskeisin ohje, jolla voidaan joitain epäselvyyksiä torpata: 1. Pidä työnhakusi koko ajan
voimassa ja 2. Vaadi, että työsopimuksessa tulee olla selkeästi merkittynä ns. palkattomat ja opetuksettomat
jaksot – ilman tätä merkintää tulkitaan, että olet koko ajan töissä ja palkattomia jaksoja ei ole. 3. Jos teet
ylimääräistä työtä esim. toukokuussa (ja työsopimuksesi on loppunut huhtikuussa), vaadi uusi työsopimus näistä
töistä.
Lakia nämä muutamat asiat eivät muuta, mutta selkeyttää varmasti etuuksien maksamista.
KOULUTUKSIA
OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN KOULUTUS, ALUSTAVA 27.5.2020 ja VARALLA 11.8.2020
Pidämme vapaan sivistystyön opettajille koulutuksen työttömyyskassan asioista. Koulutuksen vetäjänä toimii
kassan asiantuntija. Koulutus pidetään iltapäiväkoulutuksena klo 12-16 ja AKOL:n jäsenille maksetaan tarvittaessa
ansiomenetys ja kotimaan matka halvimman julkisen liikenteen mukaisesti.
Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin koulutusajankohdan selvittyä. Seuraa siis AKOL:n tiedotuksia.
AKTIIVIOPE-SEMINAARI 21.-23.8.2020 ON PERUTTU TÄLLE AJANKOHDALLE, KOSKA

VUOSIKOKOUS SIIRTYY KORONAN TAKIA ELOKUULLE
AktiiviOPE-seminaari siirretään syksyltä 2020 toiseen ajankohtaan, koska vuosikokous pidetään elokuussa. Uutta
ajankohtaa mietitään parhaillaan.
AKOL-PALVELUT
Muista hyödyntää AKOL:n omat työehtosopimusneuvojamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

