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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

KORONA-KYSELY AKOL:N JÄSENILLE / TULOKSET 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry toteutti jäsenilleen kyselyn korona-ajan opetuksen toteutuksesta ja etäopetukseen 

liittyvistä asioista 30.3-3.4.2020. Yhteenveto julkaistiin www.akol.fi – sivustolla sekä AKOL ry:n facebookissa 

8.4.2020.  

Iso kiitos kaikille vastaajille, teitä oli huikeat liki 400 vastaajaa.       

Kyselyn tulosten yhteenvedon voit lukea täältä. Vastaukset on koottu siten, että ensin on kaikkien vastaajien 

vastausten yhteenveto ja vielä erikseen ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevien 

osalta.  

Teette opettajat kaikki arvokasta työtä näissä poikkeusoloissa. Muistakaa pitää itsestänne huolta. Olemme myös 

pahoillamme liittona siitä, että osalla opettajista työt ovat mahdollisesti päättyneet.  

 

OAJ:N EDUT JÄSENISTÖLLE 

Muistathan, että OAJ tarjoaa jäsenilleen monia etuja. Tässä joitakin koottuna:  

• Sanoma tarjoaa OAJ:n jäsenille jatkuvana etuna HS Digi palvelun ensimmäiset 3 kk etuhintaan 9,90€/kk: 

https://www.oaj.fi/jasenyys/muita-oajn-jasenetuja/  

• Academy of Brainin valmennukset kehittävät hyvinvointia, jaksamista ja itsensä johtamista erityisesti 

kuormituksen alla. Opettajan työn kuormituksen painottuessa entistä enemmän henkiseen jaksamiseen. 

OAJ tarjoaa sinulle jäsenetuna henkilökohtaisen lisenssin Academy of Brainin verkkovalmennuksiin 

etuhintaan 19,90 € (norm. 129 €): https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/  

• Firstbeat Hyvinvointianalyysi on kolme vuorokautta kestävä sykevälimittaus, jonka avulla saat helposti ja 

luotettavasti selville, miten todella voit. Nyt saat Firstbeat Hyvinvointianalyysin hintaan 149 € (norm. 

199€).: https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/  

• Yogaian nettijoogasta alennusta, Yogaia tarjoaa OAJ:n jäsenille jäsenetuna kahden viikon kokeilujakson 

nettijoogaan maksutta. Kokeilun voi aloittaa milloin tahansa, eikä se edellytä sitoutumista jatkoon. Etu on 

voimassa vuoden 2020 loppuun. https://www.oaj.fi/jasenyys/terveys-ja-hyvinvointi/ 

 

AKOL VUOSIKOKOUS 2020 

AKOL:n hallitus päätti maaliskuun kokouksessa siirtää vuosikokouksen Oulussa ajankohtaan 15.-16.8.2020. Nyt 

kun koronatilanne on vielä hyvin epävakaa ja kesän ja syksyn tilaisuuksista ei ole varmuutta, niin AKOL:n hallitus 

päätti 20.4 hallituksen kokouksessa, että ilmoitamme jäsenistölle kesäkuun alkupuolella vuosikokouksen 

tilanteen. Olkaa siis kuulolla! 

 

OKKA-AKOL -STIPENDIRAHASTO 

Okka-Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan 25.5., jonka jälkeen OKKA-AKOL -Stipendirahastosta 

stipendin saaviin henkilöihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. 

 

 

http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/?ref=bookmarks
https://www.akol.fi/uploads/2020/04/3129bae0-akol_koronakysely_julkaistavaksi_2020-04-07.-.pdf
https://www.oaj.fi/jasenyys/muita-oajn-jasenetuja/
https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/
https://www.oaj.fi/jasenyys/tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-jasenedut/
https://www.oaj.fi/jasenyys/terveys-ja-hyvinvointi/
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TYÖTTÖMYYSKASSAN KOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPETTAJILLE 11.8. KLO 12-16, toteutuminen vielä 

epävarmaa 

Ilmoitamme jäsenistölle mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kesäkuun alussa koulutuksen toteutumisesta ja 

siihen ilmoittautumisesta.  

 

ANSIOMERKIT 

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

tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL:n puheenjohtajaan. Hakemukset voi lähettää maarit.rahkola@akol.fi. 

Ennen vuosikokousta anotut ja hyväksytyt ansiomerkit jaetaan vuosikokouksen iltajuhlassa.  

 

AKOL-PALVELUT 

Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/ 

 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 
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