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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Kesälomat ja vapaajaksot alkavat olla pian ohi ja on aika palata arjen aherruksen pariin. Ammatillisissa
oppilaitoksissa opiskelijat palaavat näinä päivinä opetuksen pariin, pääosin lähiopetuksessa. Vapaan
sivistystyön puolella opetus alkaa pääosin syyskuussa. Aika näyttää, miten COVID-19 pandemia lähtee
etenemään ja mitä se tuo tulessaan syksyn opetuksessa.
Kaikkien opetusalalle neuvoteltujen uusien virka- ja työehtosopimuksien mukaan ensimmäiset palkkojen
yleiskorotukset toteutuvat 1.8.2020. OAJ;n uutisen aiheesta sekä sopimuksista voit lukea täältä.
OIKEIN MUKAVAA SYKSYN ALOITUSTA AKOL:n JÄSENILLE!

AKOL VUOSIKOKOUS 15.8.2020 klo 13-16 HELSINKI, Akavatalo (Valopiha)
ILMOITTAUDU TÄSTÄ! Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 7.8.2020.
(Itse kokouksessa ilmoittautuminen alkaa 15.8.2020 klo 11:30 ja päättyy 12:45)
AKOL ry hallitus päätti 16.5.2020 kokouksessaan, että AKOL ry. vuosikokous 2020 pidetään hallituksen
jäsenten vetämänä Helsingissä Akavatalolla poikkeusolojen vuoksi (COVID-19 epidemia). Päätös
pohjautuu 1.6.2020 voimaan tulevaan valtioneuvoston määräykseen (julkiset tilaisuudet max. 50hlö).
Kokouksessa huomioidaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset (väljä tila ja turvaetäisyydet).
Vuosikokoukseen voi näin poikkeusoloissa osallistua 1 hlö / jäsen- tai paikallisyhdistys, joka toimii
yhdistyksen virallisena edustajan ja vaalivaliokunnassa. AKOL ry hallituksen varsinaiset jäsenet
osallistuvat kokoukseen omana kiintiönä. Toivomme myös valtakirjojen suosimista eli yhdistykset olkaa
yhteydessä toisiinne. AKOL kustantaa osallistumisen kokoukseen matkoineen julkisen (ja järkevimmän)
liikenteen mukaan. Mikäli julkinen liikenne ei ole mahdollinen tai matkustusaikataulun vuoksi tarvitset
majoitusta (majoitusta ei muuten ole), ota yhteys puheenjohtaja Maarit Rahkolaan
(maarit.rahkola@akol.fi tai GSM 0400-808736). Matkat osallistuja laskuttaa erillisen ohjeen mukaan
jälkikäteen M2-matkalaskuohjelman kautta. Päivärahoja ei makseta.
Kutsu, kokousmateriaalit sekä ohjelma on lähetetty kesäkuun lopulla yhdistysten yhteyshenkilöille.
Materiaalit julkaistaan myös nettisivuillamme https://www.akol.fi/vuosikokous-2020/. Näin varmistamme
julkisen materiaalin saatavuuden jokaiselle jäsenellemme.
Samalla AKOL ry. hallitus päätti, että vuoden 2021 vuosikokous pidetään Oulussa huhti-toukokuussa,
Oulun aikuiskouluttajat ry:n vetämänä. Näin ollen jo tulleet hakemukset vuoden 2021 vuosikokouksen
järjestämiseen siirretään vuodelle 2022 yhdistyksen niin halutessaan.
Mikäli rajoitustoimenpiteet kiristyvät ennen vuosikokousta ja lähikokous ei ole mahdollinen, olemme
varautuneet pitämää sähköisen vuosikokouksen. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista
(COVID-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi) mahdollistaa vuosikokouksen pitämisen sähköisenä
AKOL ry hallituksen päätöksellä. Tästä tiedotamme lähempänä, jos tähän ratkaisuun päädytään. Sama
ilmoittautuminen pätee kuitenkin sekä lähi- että etäkokoukseen. Mahdollinen sähköinen kokous pidetään
siis samana ajankohtana eli 15.8.2020 klo 13-16.
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EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN 8.8.2020 klo 13:00 mennessä
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.
Mikäli ehdokas ei ole itse paikalla kokouksessa, toivomme videoesittelyä kokousväelle. Sen voi lähettää
kimmo.liljeroos@akol.fi tai WhatsAppilla numeroon 0405353950 / Kimmo Liljeroos. Videon
maksimipituus 2 min.
AKOL ry päätti 27.5.2020 kokouksessaan muuttaa nykyisen hallituskauden päättymisajankohdaksi
16.8.2020 ja uuden hallituksen toimintakausi alkaa 17.8.2020.

TYÖTTÖMYYSKASSAN KOULUTUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUNTIOPETTAJILLE SÄHKÖISENÄ

11.8. KLO 13-16, ILMOITTAUDU TÄSTÄ.
Opettajien työttömyyskassa järjestää yhdessä AKOL ry:n kanssa koulutuksen vapaan
sivistystyön tuntiopettajille SÄHKÖISENÄ. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen. Koulutuksen
aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajalle. Ilmoittautumisen yhteydessä
pyydämme myös kysymyksiä etukäteen.
Koulutuksen sisältö: tuntiopettajalle tärkeät asiat työttömyysetuuteen liittyen.
Koulutuksen vetäjä: Opettajien työttömyyskassan asiantuntija. Koulutuksen avaussanat AKOL ry
puheenjohtaja Maarit Rahkola.
Koulutus toteutuu sähköisenä! Koulutus on yhteinen AO:n, SMOL:n sekä OAJ PKS:n kanssa.

KUNTIEN PÄÄLUOTTAMUSMIEHILLE LÄHETETTY KIRJE TUNTIOPETTAJIEN
TYÖSOPIMUKSISTA
Lue liitetiedosto tästä.
Lue OAJ:n uutinen aiheesta tästä.

AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.6.2020 – 31.5.2021
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenhankintakampanja käynnistyy 1.6.2020. Kampanja on käynnissä
31.5.2021 asti. AKOL ry maksaa jäsen- tai paikallisyhdistykselle jokaisesta uudesta AKOL ry:n jäsenestä
30 € (tukea ei makseta, mikäli jäsen on vaihtanut toisesta OAJ:n yhdistyksestä AKOL:n jäseneksi).
Yhdistys saa itse päättää, käyttääkö saamansa tuen itse vai antaako sen uudelle jäsenelle ja esim.
jäsenen rekrytoineelle henkilökohtaiseen käyttöön esim. leffalipun muodossa.
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Yhdistyksen on ilmoitettava AKOL:n hallitukselle uudet rekrytoimansa jäsenet erillisellä
ilmoituslomakkeella. Ilmoituslomakkeen voit ladata AKOL:n Internet-sivuilta oheisen linkin kautta tästä.
AKOL maksaa tukea kahdesti vuodessa keskitetysti, joulu- ja toukokuussa.
Täytä lomake tietokoneella, tulosta, allekirjoita ja lähetä lomake skannattuna yhdistyksen
puheenjohtajalle sähköpostilla: maarit.rahkola@akol.fi tai kirjepostilla Aikuisopettajien Liitto AKOL ry,
Maarit Rahkola, Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI.

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

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

