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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Tervetuloa vuosi 2021. Toivomme lämpimästi, että vuosi olisi liiton toiminnan kannalta jäsenillemme
suotuisampi ja pääsisimme toteuttamaan lähikoulutuksia ja -seminaareja. Ihmisten näkeminen ja
vuorovaikutus olisi enemmän kuin tarpeen. Maltetaan kuitenkin siihen saakka, kunnes
rajoitustoimenpiteet ja erilaiset suositukset ovat voimassa. Terveys edellä mennään.
AKOL:n hallitus kokoontui vuosikokousseminaariin ja kokoukseen 15.-16.1.2021. Perinteinen
viikonloppuseminaari yhdessä vaihtui Teamsin kautta pidettäväksi seminaariksi. Täysi kymppi
hallitukselle hyvästä ja ahkerasta toiminnasta etänä! Vuosikokouksen asiakirjat alkavat olla hyvällä
mallilla ja tulevaisuutta on suunniteltu ahkerasti. Tässä muutamia nostoja kokouksesta:
•

•

•

AKOL luki tiiviisti koulutuspoliittista selontekoa ja vei omia näkemyksiä OAJ:n lausuntoon ensin
OAO:lle ja sieltä OAJ:n koulutuspoliittiseen toimikuntaan ja lopulta OAJ hallituksen päätettäväksi.
Korostimme jatkuvan oppimisen nostamista sekä aikuisten joustavia koulutuspolkuja. OAJ
lausunnon ja uutisen aiheesta voit lukea TÄÄLTÄ.
Hallitus käy tiivistä keskustelua jo seuraavista neuvottelutavoitteista eri sopimusten osalta.
Viemme näkemyksiämme eteenpäin OAJ:ssä. Erityisen tiiviin työskentelyn alla on OVTES, OSIO
F, liite 12 kansalaisopistojen opettajien työehtosopimus. Kävimme myös läpi ja arvioimme
joulukuun vapaan sivistystyön tuntiopettajille suunnattua keskustelutilaisuuden antia aiheesta.
Vuosi 2020 oli kaiken puolin erittäin aktiivinen, vaikka lähitilaisuuksia emme juuri päässeet
toteuttamaan. Keväälle 2021 suunnittelemme vielä etätapahtumia ja – koulutuksia jäsenillemme.

Hallituksen seuraavat kokoukset ovat: 18.2, 20.3 ja 23.4.

AIVOTUTKIJA MINNA HUOTILAISEN LUENTO (TEAMS) 11.2.2021 KLO 18-19.30
Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 4.2.2021 mennessä. Mukaan mahtuu max.
300 AKOL:n jäsentä.
AKOL ry tarjoaa jäsenilleen aivotutkija Minna Huotilaisen Teams-luennon. Tilaisuus koostuu
luennosta (1h15min) ja vuorovaikutusosuudesta (15min). Minna tarkastelee mm. työstressiä ja
oppimista aivotutkimuksen näkökulmasta.
Minna Huotilainen on professori ja aivotutkija, joka soveltaa neurotieteen uusimpia löydöksiä
erityisesti työelämän kehittämiseen. Huotilainen on tunnettu taidostaan kansantajuistaa tieteellistä tietoa.
Minna Huotilainen on ollut kirjoittamassa aiheesta lukuisia tietokirjoja, mm. Tunne aivosi, Aivot työssä
(yhteistyössä Katri Saarikiven kanssa), Keskittymiskyvyn elvytysopas, Näin aivot oppivat ja Uuden ajan
muistikirja. Hän yhdistää tutkimuksissaan monitieteisesti kognitiotiedettä, kasvatustiedettä ja
psykologiaa. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ nimesi Minna Huotilaisen vuoden 2019
koulutusvaikuttajaksi.
Lämpimästi tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle luennolle!
AKOL TUKEE YHDISTYSTENSÄ (paikallis- tai jäsenyhdistys) TOIMINTAA VUONNA 2021
AKOL hallitus päätti tukea yhdistysten toimintaa vuonna 2021. Tuettavia tilaisuuksia voi yhdistyksellä olla
vuodessa yksi lähitapahtuma ja yksi etätapahtuma (verkossa).
•
•
•
•
•

Lähitapahtumaa tuetaan max 30€ / osallistuva jäsen. Maksimi tukisumma / yhdistys on 900€.
Etätapahtumaa tuetaan max. 200€ / yhdistys.
Kustannukset korvataan vain kuittia vastaan.
Osallistujalista, ohjelma ja lasku tulee toimittaa maarit.rahkola@akol.fi.
Tilaisuudeksi ei riitä pelkkä ruokailu, alkoholin kustannuksia ei korvata.
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AKOL haluaa myös mainostaa järjestämäänne tapahtumaa omalla facebook-sivuilla, joten voit laittaa
pienen mainoksen tapahtumasta esim. kuvan kera kimmo.liljeroos@akol.fi. Näin saamme eri puolella
Suomea pidettäviä AKOL:lilaisten tapahtumia esille paremmin.
WEBINAARI, Teamsin kautta 24.3.2021 klo 16:15-18:15 Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sekä
AVAINOTES, osio E (aikuiskoulutuskeskukset) sopimuksen sisällöistä sekä muista
ajankohtaisista aiheista.
Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ.
Kouluttajana OAJ:stä Minna Vakkuri, erityisasiantuntija työmarkkinaedunvalvonta.
Tule kuuntelemaan ja kysymään sopimuksen sisällöistä sekä keskustelemaan niiden käytänteistä
oppilaitoksissa. Mukaan voit tulla olit sitten luottamusmies, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai
rivijäsen. Toivomme ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä ja ajatuksia etukäteen.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.3.2021 klo 14:00 mennessä.
Webinaarin linjat aukaistaan klo 15:45, joten tulethan ajoissa linjoille testaamaan kuuluvuuden.
Koulutuslinkki lähetetään ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin.
OKKA-AKOL STIPENDIRAHASTO / STIPENDIEN HAKU
AKOL ei COVID-19 pandemian takia järjestä vuonna 2021 opintomatkaa, joten opintomatkastipendejä ei
ole tänä vuonna haussa.
Jäsenet voivat kuitenkin hakea OKKA-AKOL-stipendiä. Stipendeillä on tarkoitus tukea aikuisopettajien
liiton jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä avustuksia
koulutukseen ja opintomatkoihin. Apurahat myönnetään Suomessa tai ulkomailla tapahtuviin
koulutuksiin, jotka tukevat osallistujan ammatillista kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden
kanssa ja/tai kansainvälistymistä.
Apurahojen hakuaika on 1.-31.3.2021. Säätiön (www.okka-saatio.com) kotisivuille tulee kattavasti tietoa
apurahahausta ja linkki sähköiseen hakujärjestelmään. Apurahahausta tiedotetaan myös Opettajalehdessä ja säätiön Facebookissa.
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.
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AKOL VUOSIKOKOUS LAUANTAINA 24.4.2021
AKOL hallitus on päättänyt, että AKOL ry vuosikokous 2021 pidetään etäkokouksena (Teams) COVID19 pandemian takia. Kokous hallinnoidaan Akavatalolta Helsingistä. Näin takaamme terveydellisesti
turvallisen osallistumisen kaikille jäsenillemme. OAJ suosittelee yhdistyksille etäkokouksia kevään
aikana. Myös AKOL ry pysyy tässä linjauksessa. Vuosikokous 2022 pidetään Oulussa.
Kokouksen materiaalit lähetetään yhdistyksille sääntöjen mukaan viim. 14 vrk ennen kokousta sekä
julkaistaan www.akol.fi -sivustolla. Julkaisemme lähempänä myös tarkat ohjeet osallistumisesta ja
äänestyksestä sekä muista käytänteistä, mitä tulee huomioida etäkokouksessa.
Kokoukseen voi osallistua 2 jäsentä / yhdistys, joista toinen on virallinen kokousedustaja ja hallinnoi
äänimäärää. Valtakirjojen käyttö on edelleen mahdollista.
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.
Ansiomerkkien saajat julkaistaan vuosikokouksessa 2021 ja merkit lähetetään asianosaisille postitse.
AKOL JA OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN WEBINAARI VAPAANSIVISTYÖN
TUNTIOPETTAJILLE 10.5.2021 KLO 13-15.
AKOL ry järjestää yhdessä Opettajien työttömyyskassan kanssa koulutuksen työttömyysetuuksiin
liittyvistä asioista koskien vapaan sivistystyön tuntiopettajia. Tule mukaan kuuntelemaan,
keskustelemaan ja kysymään.
WEBINAARI pidetään Teamsissä 10.5.2021 klo 13-15. Ilmoittaudu TÄSTÄ.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 5.5.2021 klo 14 mennessä.
Kouluttajana toimii Opettajien työttömyyskassan asiantuntija sekä tilaisuuden avaajana AKOL ry
puheenjohtaja Maarit Rahkola.
Teams-linkki lähetetään sinulle viimeistään 7.5.2021. Koulutuksen linjat aukaistaan klo 12:30, joten tule
ajoissa testaamaan linjan kuuluvuus.
AKOL-PALVELUT
Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

