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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Syksy on hyvässä vauhdissa ja opettajat uurastavat työn parissa tiiviisti, joko lähiopetuksessa tai etänä. 

COVID-19 pandemia haastaa entisestään tätä syksyä ja meidän opettajien työtä ja jaksamista. Pitäkää 

siis omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolta, kukin itselleen sopivalla tavalla. 

OAJ:n uutisissa julkaistiin kysely ammatillisten opettajien ajatuksista korona-aikana. Lue uutinen tästä.  

Muista seurata meidän nettisivujamme https://www.akol.fi/. Sieltä löydät aina ajankohtaiset uutiset. 

Ilmoittelemme ja julkaisemme myös koulutusaiheisia uutisia AKOL:n Facebookissa 

https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/. Ota nämä siis seurantaan itsellesi! 

AKOL hallitus kokousti 7.10 Teamsin välityksellä. Kokouksen nostoja: 

• Koulutustilaisuudet nyt ja tulevaisuudessa, miten mahdollistetaan näiden pitäminen erilaisissa 

tilanteissa 

• Vapaan sivistystyön asiat ja tuleva neuvottelukausi (OVTES, F-osio Liite 12) 

• OAJ:n toimikunnista nousseet asiat, kuten OAJ:n uusi strategia ja toimintasuunnitelma, OAJ 

järjestörakenne, neuvottelukausi, oppivelvollisuuden pidentäminen, jatkuvan oppimisen 

parlamentaarinen työryhmä 

• AKOL:n jäsenkentän nostot eri puolelta Suomea 

Seuraava hallituksen kokous on 29.10.2020 Teamsillä. 

 

PERUTTU: AktiiviOPET2020, Tampereella Holiday Club Tampereen kylpylä 30.10-1.11.2020 

Peruttu COVID-19 pandemian takia. Ilmoittautuneille on mennyt tieto asiasta. Olemme äärimmäisen 

pahoillamme tästä. Kevään jälkeen olisi jälleennäkeminen kollegoiden kanssa ollut enemmän kuin 

tervetullut. Mutta uutta seminaaria suunnitteluun vuodelle 2021.  

PERUTTU: WEBINAARI, Teamsin kautta 20.10.2020 klo 16:15-18:15 Sivistan 
aikuiskoulutuskeskusten sopimuksen sisällöistä.  

Koulutus on valitettavasti peruttu kouluttajan esteellisyyden vuoksi. Pyrimme järjestämään koulutuksen 
mahdollisimman pian uutena ajankohtana. Mikäli sinulla tulee kysymyksiä ko. sopimuksen puolelta, voit 
olla yhteydessä AKOL:n työehtosopimusneuvojaan elina.byckling@akol.fi tai puheenjohtajaan 
maarit.rahkola@akol.fi. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja viemme niitä eteenpäin tarvittaessa. 

VAPAA SIVISTYSTYÖ: KYSELY KANSALAISOPISTOJEN OPETTAJILLE TYÖEHTOSOPIMUKSEN 
ASIOISTA 

Vastaa kyselyyn TÄSTÄ. 
 
Kyselyllä kartoitamme juuri teidän mielipiteitänne työehtosopimuksesta (OVTES, F-osio, liite 12) 
ja sen sisällöistä ja mahdollisista kehittämisajatuksista. Jo viime neuvottelukierroksella saimme 
teiltä jäseniltä tärkeää tietoa, mutta haluamme nyt katsoa tätä vielä enemmän kehittämisen ja 
tulevaisuuden näkökulmasta. On siis erittäin tärkeää, että vastaat kyselyyn. Kevään 2020 
sopimusneuvotteluissa (OAJ + KT) saatiin läpi työryhmä, joka lähtee kehittämään OVTES F-
osiota kokonaisuudessaan. 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/lahikontakteja-kertyy-sijaiset-kiven-alla-aina-joku-karanteenissa--ammatilliset-opettajat-kovilla-koronasyksyna/
https://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/
mailto:elina.byckling@akol.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H06Fp8qeBEelVjJHBrpsrDrejVJQ9-NHtbTvCk-DXtVUQ1oxOENMWlpXS0hITzA5N0NBSElJSDBFTy4u
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Tarkoitus on järjestää AKOL:n jäsenille (kansalaisopistojen opettajille) vielä keskustelutilaisuus 
joulukuussa 2020 aiheesta. Tästä lisätietoa myöhemmin. Keskustelutilaisuus järjestetään joko 
Helsingissä Akavatalolla tai Teamsin välityksellä verkossa.  

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 VUOSIKOKOUS 2021 

Vuosikokous järjestetään Oulussa 24.-25.4.2021. Varaa aika kalenteristasi! Lisätietoa lähempänä. 

AKOL-PALVELUT 

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

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

 

 

 

https://www.akol.fi/uploads/2020/05/akol_jasenhankintakampaja_ilmoituslomake.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

