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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Talvilomakausi on hyvää vauhtia menossa vuosilomien ja vapaajaksojen osalta. Toivottavasti jokainen
on päässyt tai pääsee nauttimaan keväisestä säästä ulkoillen, oli lomalla tai ei.
COVID-19 pandemia on tuonut taas lisää rajoituksia mm. opetuksen suhteen (etäopetus). Toivomme
kaikille jaksamista ja pitkää pinnaa asian suhteen, jotta pandemia saataisiin kuriin koko valtakunnassa.
Muista seurata www.oaj.fi ja lukea ajankohtaisia uutisia.
AKOL hallitus kokoontui (Teams) 18.2.2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kävimme läpi vuoden 2020 taloutta sekä vuoden 2022 talousarviota
Valmistelimme kevään koulutuksia ja pohdimme syksyn tilannetta koulutusten suhteen
AKOL työryhmät ovat työskennelleet ahkerasti mm. eri lausuntojen parissa, joista olemme
vieneet meille tärkeitä asioita eteenpäin OAJ:ssä.
Jokaisessa kokouksessa käymme läpi keskeiset aiheet, jotka nousevat OAJ:n toimikunnista.
OAJ:n järjestötoiminnan uudistaminen ja siihen liittyvät teemat kulkevat myös kokouksissamme
keskeisinä.
Vuosikokouksen asiat ja järjestelyt etenevät kohti etäkokousta.
Seuraavat kokoukset ovat: 20.3 ja 23.4.
Minna Huotilaisen luento sai osallistujilta kiitosta. Materiaalit löydät TÄÄLTÄ.

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.

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. Mukaan voit pyytää myös kollegasi, joka ei ole AKOL:n tai OAJ:n jäsen ☺
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.
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OKKA-AKOL STIPENDIRAHASTO / STIPENDIEN HAKU
OKKA-säätiön apurahat ja stipendit ovat haettavissa 1.-31.3.2021. Lue lisää TÄÄLTÄ.
Jäsenet voivat 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.
Lue AKOL:n tarkemmat säännöt stipendiin tästä: AKOL stipendirahaston säännöt ja ohje
AKOL ei COVID-19 pandemian takia järjestä vuonna 2021 opintomatkaa, joten opintomatkastipendejä ei
ole tänä vuonna haussa.
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 LAUANTAINA 24.4.2021 KLO 12:30 alk.
AKOL ry vuosikokous 2021 pidetään etäkokouksena (Teams) COVID-19 pandemian takia. Kokous
hallinnoidaan Akavatalolta Helsingistä.
Kokouksen materiaalit lähetetään yhdistyksille sääntöjen mukaan viim. 14 vrk ennen kokousta sekä
julkaistaan www.akol.fi -sivustolla. Näin jokainen jäsen pääsee tutustumaan materiaaleihin (meillä on
useita paikallisyhdistyksiä, joissa on 1 AKOL:lainen jäsen).
Julkaisemme lähempänä myös tarkat ohjeet osallistumisesta ja äänestyksestä sekä muista käytänteistä,
mitä tulee huomioida etäkokouksessa. Kokoukseen on tulossa osallistujille myös harjoituskokoukset
äänestystä varten.
Yleisiä asioita alustavasti:
•
•
•
•
•

Lähetämme oman uutiskirjeen vuosikokouksen asioihin ja ohjeisiin liittyen. Kokouksen
ilmoittautumislinkki tulee siinä tiedotteessa.
Kokous alkaa 24.4.2021 klo 12:30.
Kokoukseen voi osallistua 2 jäsentä / yhdistys, joista toinen on virallinen kokousedustaja ja
hallinnoi äänimäärää. Miettikää ja sopikaa osallistujat siis omassa yhdistyksessänne.
Valtakirjojen käyttö on edelleen mahdollista.
Kokous on TEAMS:n kautta ja parhaiten se onnistuu tietokoneen kautta. Puhelimen ja tabletin
kautta emme suosittele osallistumista.
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EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN VIIMEISTÄÄN 17.4.2021 klo 12:30 MENNESSÄ
Tule mukaan AKOL:n iloiseen ja aktiiviseen hallitusporukkaan. Ehdokkaaksi voi asettua AKOL:n jäsen.
Toivomme ehdokkaita sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön opettajista.
Hallituksessa ovat erovuorossa:
•
•
•

Varsinaiset jäsenet: Elina Byckling, Kimmo Liljeroos ja Susanna Puustinen
Varajäsenet: Sari Turunen
Lisäksi avoinna on kaksi (2) varajäsenen paikkaa.

Yhdistykset voivat ehdottaa omia ehdokkaitaan. Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk
ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu AKOL:n hallitukselle lauantaina 17.4. klo 12:30
mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi. Ehdokkaiden toivotaan tekevän itsestä lyhyt kirjallinen
esittely kuvan kera. Ne julkaistaan AKOL:n nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua.
Ehdokkailta toivotaan itse kokoukseen videoesittely itsestä. Sen voi lähettää Kimmolle sähköpostiin
(tiedot yllä) tai WhatsAppilla numeroon 0405353950 / Kimmo Liljeroos. Videon maksimipituus 2 min.

ALOITTEET VUOSIKOKOUKSEEN
Jäsenillä (= yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta AKOL:n
hallitukselle. Ne tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi.

VUOSIKOKOUKSEN KOULUTUS- JA SEMINAARIOSUUS 24.4.2021 klo 10:00-11:30
Tähän tilaisuuteen on kaikilla osallistumismahdollisuus ilman ilmoittautumista.
Osallistu tästä: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Puhujina:
•
•
•
•

AKOL ry:n puheenjohtaja Maarit Rahkola avaa tilaisuuden
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (ajankohtaiset koulutuspoliittiset ja tuo- ja palkkapoliittiset
asiat)
OAJ:n erityisasiantuntija Tuovi Manninen (jatkuva oppiminen)
Kansalaisopistojen liitto KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen (ajankohtaisten vapaan
sivistystyön ja kansalaisopistojen asiat).

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.
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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.
OAJ:N TYÖHYVINVOINTIRAHASTON HAKU ALKAA 1.3.2021
Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset tai jäsenten muodostamat yhteisöt. Myös yksittäisille jäsenille
voidaan myöntää stipendejä kehittämistyöhön ja tutkimukseen.Ensimmäinen hakuaika on 1.3.30.4.2021. Haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, josta löytyvät kaikki hakijan tarvitsemat
tiedot.
Tarkoituksena on edistää hankkeita, joilla on laajaa vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä. OAJ:n
puheenjohtajisto päättää tuen saajista elokuussa 2021.
OAJ:n hallitus vahvisti joulukuussa 2020 painotetut hakukriteerit. Niitä ovat yhteistoiminnan ja yhteistyön
lisääntyminen, johtamisen ja esimiestyön kehittyminen, työelämän laadun parantaminen, työyhteisön
kehittyminen, työturvallisuuden, työympäristön ja osaamisen kehittyminen sekä työhyvinvointia
parantavien laitteiden tai järjestelmien kehittäminen.
Lue uutinen ja lisätietoja TÄSTÄ.
AKOL-PALVELUT
Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

