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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

Kesä on tullut ja olemme saaneet nauttia jo lämpimistä aurinkoisista keleistä. Vapaajaksot ja vuosilomat 

ovat osalla jo pyörähtäneet käyntiin ja osa vielä odottelee H-hetkeä. Osa valitettavasti joutuu pitämään 

lomaa kesällä työttömyysjakson merkeissä. Kaikille kuitenkin rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää! 

Korona-aika on kuormittanut tavalla tai toisella opettajia ja nyt on hetki aikaa hengähtää ja miettiä omaa 

hyvinvointia. Ulkoile, rentoudu, lue, kuuntele musiikkia, liiku luonnossa, haistele, maistele – mikä ikinä 

onkin se oma tapa rentoutua ja kerätä voimia. Kuuntele itseäsi ja omaa kehoasi ☺ Anna itselle lupa 

nauttia mukavista asioista.  

Vuosi 2021 AKOL:ssa kevään osalta oli koronasta huolimatta monipuolinen. AKOL on osallistunut eri 

lausuntojen kommentointiin ahkerasti OAJ:n tasolla. Tammikuussa olimme mukana Educan paneelissa 

ja pitämässä työpajaa Kansalaisopistojen liiton järjestämässä Tammiseminaarissa, helmikuussa 

pääsimme kuuntelemaan etänä aivotutkija Minna Huotilaisen luentoa työhyvinvoinnista sekä aikuisen 

oppivista aivoista. Maaliskuussa kokoonnuimme etänä Sivista aikuiskoulutuskeskusten 

sopimuskoulutuksen äärellä, huhtikuussa nautimme vuosikokouksen koulutusseminaarista ja 

vuosikokouksesta. Toukokuussa pidimme yhteiskoulutuksen Opettajien työttömyyskassan kanssa 

tuntiopettajien työttömyyteen liittyvissä teemoissa. Toukokuu oli aktiivinen myös valtakunnan tasolla, kun 

OAJ valtuusto kokoontui. OAJ:ssä järjestötoiminnan uudistaminen on ollut iso asia koko kevään ajan ja 

AKOL hallitus on kommentoinut tähän omalta osaltaan. Uudistus on vielä kesken ja OAJ valtuusto tekee 

syksyllä 2021 päätöksiä.  

Kevään muita aiheita ovat olleet mm: 

• Jatkuva oppiminen ja työllisyyden palvelukeskus 

• Oppivelvollisuuden laajentuminen 

• Työelämätoimikuntien jäsenten valinnat ja toiminnan aloitus 

• Tekijänoikeudet 

• Tuleva neuvottelukierros ja tavoitteen asettelu  

• OAJ:n koulutusvaikuttaja-gaala 

• Korona ja sen vaikutukset 

Ja paljon paljon muuta. Seuraathan nettisivujamme ja Facebookia sekä Instagramia. Sieltä löydät 

ajankohtaiset asiat ☺ 

 

AKOL ry uusi hallitus ottaa vetovastuun 1.6.2021 alkaen: 

Maarit Rahkola puheenjohtaja 

Petri Karoskoski, varalla Ulla Koukkari-Anttonen 

Mika Nurminen, varalla Mirva Peltokangas 

Jori Huovinen, varalla Juhani Jussila 

Timo Junkala, varalla Kalevi Suominen 

Kimmo Liljeroos, varalla Anne-Mari Koskenniemi  

Juha-Pekka Finnilä, varalla Päivi Katajamäki 

Janette Broberg, varalla Risto Ala-Kaila 
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Hallitustyökentelyssä mukana olevat: 

Mirva Peltokangas, valtuutettu 

Riitta Larne, valtuutettu 

Pirkko Kuhmonen, OAJ aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtaja 

Susanna Puustinen, OAO:n hallituksen jäsen ja AVATA-työryhmän puheenjohtaja 

 

AKOL hallitus kokoontui 12.6 Teamsin välityksellä järjestäytymiskokouksessa ja teimme seuraavia 
päätöksiä: 

• Varapuheenjohtajaksi valittiin: Mika Nurminen, Seinäjoki 

• Sihteeriksi valittiin: Kimmo Liljeroos, Pori 

• Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri muodostavat työvaliokunnan. 

• TES-neuvojat jäsenillemme: 
 
OVTES, osio C: Mika Nurminen 
OVTES, osio F: Timo Junkala 
AVAINOTES: Kimmo Liljeroos 
SIVISTA akk-sopimus: Jori Huovinen 
SIVISTA muut: puheenjohtaja Maarit Rahkola 
 

• AKOL hallitus kokoontuu suunnittelukokoukseen seuraavan kerran 7.-8.8.2021 viikonloppuna. 

• Kävimme keskustelua tulevista koulutustilaisuuksista, joiden suunnittelua jatkamme elokuun 
kokouksessa.  

• AKOL:n sisällä toimivat työryhmät ovat tulo-ja palkkapoliittinen työryhmä (vetäjänä Mika 
Nurminen), koulutuspoliittinen työryhmä (vetäjänä Petri Karoskoski) ja järjestö- ja 
viestintäpoliittinen työryhmä (vetäjänä Kimmo LIljeroos).  

 

AktiiviOPET-seminaari, Tampere Holiday Club 5.-7.11.2021 

Tavoitteena on pitää koulutus- ja hyvinvointiseminaari Tampereella AKOL:n jäsenille. Ohjelma tulee 
olemaan monipuolinen ja tarjoaa kaikille varmasti mukavia hetkiä. Ensisijaisesti odotamme, että 
pääsisimme vihdoin tapaamaan toisemme ja vaihtamaan kuulumisia aikuiskoulutuksen kentältä.  

AKOL kustantaa jäsen- tai paikallisyhdistyksestä 2 AKOL:n jäsentä ja 1 AKOL:n vapaan sivistystyön 
jäsenen seminaariin. Yhdistykset päättävät osallistujat.  

Varaa aika siis kalenteriin. Ilmoittautuminen aukeaa alkusyksystä. 

 

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. 

mailto:maarit.rahkola@akol.fi
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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.  

 
AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.6.2020 – 31.12.2021 (kampanja jatkuu) 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenhankintakampanja käynnistyi 1.6.2020. Kampanja on käynnissä 
31.12.2021 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-PALVELUT 

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

 

 

 

Hyvää kesää kaikille!  

 

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/
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