
 
Jäsenkirje 11/2020 
 
18.12.2020 

     
      

 

Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Kiitos kaikille jäsenille kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut monin tavoin raskas. Opettajat ovat olleet 

kovilla koronan takia. Nyt on aika levon ja rauhoittumisen. Haluamme toivottaa teille jäsenille oikein 

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2021! AKOL ry lahjoitti joulukortti ja -lahjarahat Hyvä 

Joulumieli- keräykseen! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Maarit Rahkolan katsaus AKOL ry syksyyn 2020 
 
Kesän jälkeen jouduimme tekemään päätöksen liiton vuosikokouksen pitämisestä hallituksen 
vetovastuulla ja terveydelle turvallisesti pienellä porukalla Akavatalolla elokuussa. Kokous saatiin vietyä 
jouhevasti läpi ja saimme päätökset tehtyä. Hallituksen varajäseniä ei kaikkia saatu ehdokkaiden 
puutteen vuoksi valittua (2 paikkaa jäi tyhjäksi). Toivommekin, että siellä kentällä aktivoidutaan asiaan 
ensi kevään vuosikokousta varten. 
 
Syksyn teemoja AKOL ry:ssä ovat olleet mm: 
 

• Jatkuva oppiminen, joka huipentuu vuoden loppuun valtiovallan linjauksilla. 17.12.2020 julkaistiin 
juuri jatkuvan oppimisen yhteiset linjaukset. Voit lukea koko uutisen TÄÄLTÄ. 

• Tässä OAJ:n erityisasiantuntija Tuovi Mannisen blogi aiheesta jatkuva oppiminen: Lue Blogi. 

• Jatkuvan oppimisen sivut löydät kokonaisuudessaan TÄÄLTÄ. 

• Kansalaisopiston opettajien (OVTES, F osio, liite 12) virka – ja työehtosopimuksen kehittämistyö: 
jäsenet ovat osallistuneet kyselyyn ja 15.12 oli ansiokas keskustelutilaisuus Teamsissä OAJ:n 
neuvottelijoiden kanssa. Iso kiitos osallistujille! 

• Oppivelvollisuuden laajentaminen: olemme olleet mukana lausunnoissa pitkin syksyä ja siten 
vaikuttaneet OAJ:n linjauksiin. Lue hyväksytystä päätöksestä TÄSTÄ. 

• Yhteistyö Kansalaisopistojen liitto KoL:n kanssa on jatkunut hyvänä. Olemme käyneet rikasta 
koulutuspoliittista keskustelua vapaan sivistystyön asioista. Tulemme olemaan mukana 
perinteisessä KoL:n järjestämässä Tammiseminaarissa 2021 työpajan muodossa. Seuraa KoL:n 
nettisivuja TÄSTÄ. 

• OAJ:n järjestötoiminnan uudistaminen: olemme tehneet kentällä työtä eri jäsen- ja 
paikallisyhdistyksissä keskustellen aiheesta ja AKOL ry:n roolista kentällä. Hallituksessamme 
vieraili joulukuussa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, jossa kerroimme meidän näkemyksiä 
asiaan. Keskustelu oli avointa ja antoisaa. AKOL ry puolustaa vahvasti aikuiskoulutuksen ja 
aikuispedagogiikan asemaa valtakunnassa.  

• Olemme päässeet mukaan ohjausryhmän kautta TeKet-hankkeeseen. Lue hankkeesta TÄSTÄ. 

• Olemme tehneet vaikuttamistyötä aikuiskoulutuksen eteen eri OAJ:n toimikunnissa ja ryhmissä, 
joissa edustajamme ovat mukana.  

• Vaikuttamistyön kautta olemme saaneet myös palstatilaa Opettaja-lehdessä. Lue viimeisin 
artikkeli aikuiskoulutuksesta TÄSTÄ. 

 

https://minedu.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uudistukselle-hyvaksyttiin-yhteiset-linjaukset-osaaminen-turvaa-tulevaisuuden
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2020/jatkuvassa-oppimisessa-pidettava-oppilaitokset-keskiossa/
https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/oppivelvollisuuden-laajentaminen-hyvaksytty-eduskunnassa--uudistuksen-toimeenpano-alkaa/
https://kansalaisopistojenliitto.fi/
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tekoaly-tyon-kehittamisen-tueksi/
https://www.opettaja.fi/tyossa/aikuisopiskelijat-katosivat-amiksen-sanastosta-mutta-satakunnassa-aikuisryhmiin-pyritaan-taas/
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• AKOL ry aloitti yhteistyön vuoden 2020 alussa Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa 
osallistuen AITU2020-päiville Rovaniemellä. Pidimme työpajaa aiheesta ”Reformin jälkeinen 
aikuiskoulutus”. Yhteistyö poiki meille mahdollisuuden kirjoittaa puheenvuoron Aikuiskasvatus – 
tiedelehteen. Koko lehden numeron voi lukea TÄÄLTÄ. AKOL ry:n hallituksen jäsen Petri 
Karoskoski tarttui kynään 30v. aikuisopettajan kokemuksella ja puheenvuoroksi kehkeytyi 
”Ristiriitainen reformi”. Sen voi lukea TÄÄLTÄ. 

• Olemme kovin ylpeitä juurikin noista kahdesta nostosta: Opettaja-lehden juttu ja Aikuiskasvatus-
lehden julkaisu. Aikuiskoulutuksella on selkeä noste päällä. Pidetään sitä yllä jatkossakin. 

 
Näillä teemoilla on hyvä jatkaa myös vuoteen 2021. AKOL ry:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 
vuosikokousseminaarin ja kokouksen merkeissä 15.-16.1.2021, joko läsnäoloseminaarissa tai Teamsin 
välityksellä.  
 
 
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 ry:n hallitukselle uudet rekrytoimansa jäsenet erillisellä 

ilmoituslomakkeella. Ilmoituslomakkeen voit ladata Internet-sivuiltamme tästä.  

AKOL ry 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 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 

Ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille lomakkeella (tarkista ensin hakuohjeet). Jos asiaan liittyen 

tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL ry:n sihteeriin elina.byckling@akol.fi. 

Ansiomerkit pyritään jakamaan seuraavan kerran vuosikokouksen 2021 iltajuhlassa.  

AKOL ry:n PALVELUT 

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

Muista seurata OAJ:n jäsenetuja 

 

AKOL ry:n hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/view/4_2020
https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100548/58071
https://www.akol.fi/uploads/2020/05/akol_jasenhankintakampaja_ilmoituslomake.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/0cfec934-akol_ansiomerkki_esitys.doc
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/602ee064-akol_ansiomerkkienpisteytyslomake_2018.docx
mailto:elina.byckling@akol.fi
https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/
https://www.oaj.fi/jasenyys/

