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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Syksy on käynnistynyt varmasti jo meillä kaikilla työn merkeissä. COVID-19 pandemia on tuonut
osittaisia haasteita tähänkin syksyyn. Pääosin ammatillinen koulutus on aloitettu lähiopetuksessa, mutta
joissakin oppilaitoksissa on päädytty jo etäopetukseen tai hybridimalliin, jossa ollaan vuoroin etänä ja
vuoroin lähiopetuksessa. Muistakaa seurata sekä valtiovallan että oman oppilaitoksen ohjeistuksia.
Vapaan sivistystyön osalta syyskuussa käynnistyy paljon kursseja niin lähiopetuksessa kuin etänä.
Tsemppiä ja voimia kaikille syksyn opetustyöhön!
AKOL vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti Helsingissä elokuussa AKOL:n hallituksen vetämänä.
Paikalle oli reilu 20 osallistujaa. Vuosikokouksen uutisen ja valinnat löydät TÄÄLTÄ. Vuosikokouksen
nostona tässä vielä erillisenä Julkilausuma. Kuuntele julkilausuma TÄÄLTÄ. Kiitos kaikille osallistujille
mukavasta kokouksesta. Oli kiva nähdä kaikkia face to face ☺
AKOL HALLITUS
Hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksessa 29.8. Akavatalolla. Kokouksessa valittiin toimijoita
seuraavasti:
Varapuheenjohtaja: Susanna Puustinen, Joensuu
Sihteeri: Elina Byckling, Tuusula
Muista valinnoista ja työryhmistä voi lukea TÄÄLTÄ.
AKOL:n hallitus kävi kokouksessa aktiivista keskustelua aikuiskoulutuksesta ja sen näkymistä. Nimetyt
toimikunnat lähtevät työstämään toimintasuunnitelman mukaisia toimintoja. Jatkuvan oppimisen
parlamentaarinen uudistus 9/2019-12/2020 on tärkeä seurattava asia niin meillä AKOL:n hallituksessa
kuin OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä. Vaikuttamistyötä tulemme tekemään monilla kanavilla. Vapaan
sivistystyön osalta voi nostona ottaa kokouksesta keskustelu osaamisen tunnustamisesta. Tämänkin
kehittymistä seuraamme tarkalla korvalla.
AKOL hallituksen seuraavat kokoukset:
7.10 Teams, 30.11 Tampere, 4.-5.12 Helsinki.

AKOL ANSIOMERKIT
Kevään aikana myönnettiin muutamia AKOL ry:n ansiomerkkejä aktiivitoimijoille. Tavallisestihan nämä
jaetaan juhlallisesti vuosikokouksessa, mutta näin poikkeusaikana olemme lähettäneet ansiomerkit
saajille postitse tai yhdistysten kautta. AKOL ry:n ansiomerkin saivat:
Terhi Vesanen-Kirillov; hopeinen ansiomerkki kultaisella logolla
Paula Aaltonen; hopeinen ansiomerkki
Ulla Koukkari-Anttonen; hopeinen ansiomerkki
Jyrki Salakoski; hopeinen ansiomerkki
Paljon Onnea kaikille merkin saaneille, olette tehneet arvokasta työtä aikuiskoulutuksen eteen!
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AktiiviOPET2020, Tampereella Holiday Club Tampereen kylpylä 30.10-1.11.2020
LUE OHJELMA TÄSTÄ.
Aikuisopettajien liitto AKOL ry järjestää järjestö- koulutus- ja hyvinvointiseminaarin Tampereella
jäsenilleen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Seminaarin aiheina ovat opettajien työhyvinvointi, edunvalvonta sekä aikuiskoulutuksen ajankohtaiset
teemat. Tavoitteena on koota yhteen aikuiskoulutuksen opettajat ja vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia
viikonlopun aikana.
AKOL kustantaa kaksi (2) edustajaa / jäsen- tai paikallisyhdistys. Lisäksi yhdistyksestä voi erillisessä
kiintiössä osallistua yksi (1) vapaan sivistystyön edustaja.
Seminaaripaikkoja on tällä kertaa vain 40, joten ole nopea. MUISTA KYSYÄ OSALLISTUMISESTASI
OMASTA YHDISTYKSESTÄ.
Majoitus on joko yhden tai kahden hengen huoneissa (ei lisämaksua 1hh). Jos olette samasta
työpaikasta tai yhteisöstä, niin toivomme silloin valitsevan 2 hlö huoneen.

Täytä ilmoittautuminen huolellisesti. ILMOITTAUDU TÄSTÄ.
Matkakustannuksia ei makseta – kysy omalta yhdistykseltä tätä mahdollisuutta.
Hotellilla on maksullinen pysäköinti (jokainen maksaa itse): 12€/ 24h.

AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.6.2020 – 31.5.2021
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenhankintakampanja käynnistyi 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.
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-
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