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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

Järjestämme jäsenillemme syksyn aikana koulutuksia. Tässä tiedot tähän mennessä sovituista 

koulutuksista. Elokuussahan pidimme jo vapaan sivistystyön jäsenillemme työttömyyskassan 

kanssa yhteisen koulutuksen. Tähän saamme varmasti vielä jatkoa myöhemmin.  

 

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. 

 

WEBINAARI, Teamsin kautta 6.10.2020 klo 16:15-18:15 OVTES / AVAINOTES C-
osion (vuosityöaika) sisällöistä. Uutinen TÄSSÄ. 

Kouluttajana OAJ:stä Markku Perttunen, johtava työmarkkina-asiantuntija. 

Tule kuuntelemaan ja kysymään kevään sopimusmuutoksista sekä muista askarruttavista 
työehtosopimuksen asioista. Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ. Mukaan voit tulla olit sitten pääluottamusmies, 
luottamusmies, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai rivijäsen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.10.2020 klo 14:00 mennessä.  

Webinaarin linjat aukaistaan klo 15:45, joten tulethan ajoissa linjoille testaamaan kuuluvuuden. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus laittaa kouluttajalle etukäteiskysymyksiä. Koulutuslinkki 
lähetetään ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin. 

 

https://www.akol.fi/uutiset/aktiiviopet-2020-seminaari/
https://q.surveypal.com/AKOL-AktiiviOPET-seminaari-30.10.-1.11.2020-ilmoittautuminen
https://www.akol.fi/uutiset/webinaari-6-10-2020-klo-1615-1815-ovtes-avainotes-c-osio-vuosityoaika/
https://q.surveypal.com/AKOL-edunvalvontakoulutus-2020-webinaari/0
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WEBINAARI, Teamsin kautta 20.10.2020 klo 16:15-18:15 Sivistan aikuiskoulutuskeskusten 
sopimuksen sisällöistä. Uutinen TÄSSÄ. 

Kouluttajana OAJ:stä Minna Vakkuri, erityisasiantuntija työmarkkinaedunvalvonta. 

Tule kuuntelemaan ja kysymään kevään sopimusmuutoksista sekä muista askarruttavista 

työehtosopimuksen asioista. Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ. Mukaan voit tulla olit sitten luottamusmies, 
varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai rivijäsen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.10.2020 klo 14:00 mennessä. 

Webinaarin linjat aukaistaan klo 15:45, joten tulethan ajoissa linjoille testaamaan kuuluvuuden. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus laittaa kouluttajalle etukäteiskysymyksiä. Koulutuslinkki 
lähetetään ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin. 

 

MUUTA MUISTETTAVAA: 

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- 

 

 

 

 

https://www.akol.fi/uutiset/webinaari-20-10-klo-16-15-18-15-sivistan-aikuiskoulutuskeskusten-sopimus/
https://q.surveypal.com/AKOL-edunvalvontakoulutus---Sivistan-aikuiskoulutuskeskusten-sopimus/0
https://www.akol.fi/uploads/2020/05/akol_jasenhankintakampaja_ilmoituslomake.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

