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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Marraskuu lähenee loppuaan ja joulun odotus voi alkaa. Syksy on ollut AKOL:ssa työntäyteinen ja iso
rutistus tietenkin oli myös etänä pidetty OAJ:n valtuusto. Valtuustossa mukana olivat AKOL:sta
valtuutetut Riitta Larne ja Mirva Peltokangas sekä OAJ hallituksessa Maarit Rahkola.
Valtuustokuulumiset voitte lukea TÄÄLTÄ.
Ennen joulua kuitenkin vielä tapahtuu; keskustelutilaisuus kansalaisopiston opettajille ja AKOL:n
kustantama joulukonsertti Antti Railion tahdissa sadalle nopeimmalle lipun tilaajalle. Lue siis koko
uutiskirje huolella.
VAPAA SIVISTYSTYÖ: Kansalaisopiston opettajille keskustelutilaisuus työehtosopimuksista
TEAMS:n kautta 15.12.2020 klo 13-15.
Iso kiitos kaikille AKOL:n työehtosopimuksia koskevaan kyselyyn vastanneille kansalaisopiston
opettajille. Tämän pohjalta järjestämme keskustelutilaisuuden, jossa toivomme teiltä aktiivista
keskustelua työehtosopimusasioista. Keskustelun pohjustuksena AKOL:n kyselyn tulokset sekä OAJ:n
neuvottelijoiden ajankohtaiskatsaus neuvotteluprotokollasta. Toivomme runsasta osanottoa!
Keskustelutilaisuuden TEAMS-linkki lähetetään viimeistään edellisenä päivänä ilmoittautuneille.
ILMOITTAUDU KESKUSTELUTILAISUUTEEN TÄSTÄ!

ANTTI RAILION JOULUKONSERTTI SADALLE (100) NOPEIMMALLE AKOL:n JÄSENELLE
Laskeudu joulun tunnelmaan joulumusiikin saattelemana! Aikuiskouluttajien liitto AKOL ry tarjoaa Antti
Railion livestream-joulukonsertin "Mielenrauhaa" livenä pe 18.12.2020 klo 19.00 sadalle (100)
nopeimmalle AKOL ry:n jäsenelle. Lisäksi konsertti on katsottavissa tallenteena viikon ajan. Täytä
yhteystietosi alla olevan linkin kautta. Nopeus on nyt valttia!

VARAA LIPPUSI TÄSTÄ!
AKOL RY:N 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 tästä.
AKOL maksaa tukea kahdesti vuodessa keskitetysti, joulu- ja toukokuussa. TOIMI SIIS NYT!
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.
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AKOL RY:N VUOSIKOKOUS 2021
Vuosikokous järjestetään Oulussa 24.-25.4.2021, mikäli korona ei sotke kevättä. Varaa aika
kalenteristasi! Lisätietoa lähempänä.
AKOL RY:N ANSIOMERKIT
AKOL:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille lomakkeella (tarkista ensin hakuohjeet). Jos
asiaan liittyen tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL:n sihteeriin elina.byckling@akol.fi.
Ansiomerkit pyritään jakamaan seuraavan kerran vuosikokouksen 2021 iltajuhlassa.
AKOL RY:N PALVELUT
Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

OAJ-UUTISET
Vastuu työpaikan koronatoimista kuuluu työnantajalle
OAJ valtuuston uutisia
Opettajuuden arvostus hanke - VASTAA KYSELYYN
Lue ammatillisen vuosityöajan uutinen OPETTAJA-lehdestä
Muista seurata OAJ:n jäsenetuja

AKOL RY:N hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

