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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen

Kesä vaihtuu syksyksi ja työarki on jo monella alkanut. Toivottavasti jokainen on saanut rentoutua kesän
aikana ja lähdemme uuteen syksyyn hyvin latautuneena.
Ammatillisella (kunta) puolella on osittain haasteena olleet pirstaloituneet vapaajaksot, jotka jonkin
verran ovat vaikuttaneet opettajien palautumiseen. Nyt onkin ensiarvoisen tärkeää pitää huoli omasta
työajasta (sidottu, sitomaton) ja kiinnittää omaan hyvinvointiin huomio.
Korona varjostaa syksyä edelleen isoilla tartuntamäärillä. Olisikin tärkeää saada toiset rokotukset
opetushenkilöstölle. Uskoisin, että suurin toive kaikilla on päästä lähiopetukseen, vaikka
etäopetuksellakin on paikkansa erityisesti aikuisopiskelijoiden parissa. Tällä hetkellä pääosin opetus on
aloitettu ammatillisella puolella lähiopetuksella ja siinä varmasti pyritään pysymään kaikin keinoin.
Korona-aika on tuonut haasteita myös kansalaisopistojen opettajille, erityisesti tuntiopettajille. Kurssien
alkamisen epävarmuus, viime hetkellä peruminen, mahdollinen siirto etäopetukseen siltä osin kuin se on
mahdollista, kuormittavat opettajia. Toiveena siis arjen tasoittuminen ja normaaliin opetusrytmiin
pääseminen.
Tästä linkistä pääset lukemaan Opetushallituksen materiaalin kouluasteittain korona-asioihin liittyen.
Ammatillinen koulutus
Vapaa sivistystyö
Jatkuvan oppiminen puhututtaa myös syksyllä 2021. OAJ:n erityisasiantuntija Tuovi Mannisen blogi
luettavissa tästä.

AKOL hallitus kokoontui kokouksessa ja suunnitteluseminaarissa 7.-8.8.2021 Seinäjoella
Pääsimme pitkästä aikaa kokoontumaan livenä koko hallituksen voimin. Tavoitteena oli toimintavuoden
suunnittelu. AKOL:n työryhmät (kopo, tupa ja järvi) työskentelivät ahkerasti ja saimme paljon ideoita ja
sisältöjä aikaan.
Tässä lyhyesti:
Koulutuspoliittinen työryhmä:
•
•
•
•

Koulutukset ja opintomatka (mm. AktiiviOPE-seminaari, opintomatka Islantiin kevät 2022)
Yhteistyökuviot
Työhyvinvointi, kognitiivinen ergonomia
Aikuispedagogiikka

Tulo- ja palkkapoliittinen työryhmä:
•
•
•

Tuleva neuvottelukierros (kevät 2022) ja tavoiteasettelu eri sopimusten osalta
Kysely jäsenistölle liittyen sopimuksiin julkaistaan syyskuussa
Edunvalvonnan asiat koulutuksissa

Järjestö- ja viestintäpoliittinen työryhmä:
•
•
•
•

AKOL:n viestintä kokonaisuudessaan
Jäsenhankintakampanja
Uusien jäsenten huomioiminen
Digin hyödyntäminen koulutuksissa
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AktiiviOPET-seminaari, Turku Holiday Club Caribia 5.-7.11.2021
(HUOMIOI PAIKAN VAIHTUMINEN)
Tavoitteena on pitää koulutus- ja hyvinvointiseminaari Turussa 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. Kysy siis mahdollisuutta osallistumiseen
yhdistyksesi puheenjohtajalta.
Varaa aika kalenteriin. Ilmoittautuminen aukeaa alkusyksystä. Ohjelma alkaa perjantaina jo klo 12
lounaalla. Perjantaista voi hakea ansiomenetyksen, jos osallistuu koko seminaariin. Mukaan pääsee 60
ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Seminaari toteutuu, mikäli se on terveysturvallisesti mahdollista. Seuraamme tarkkaan valtioneuvoston
ilmoituksia sekä paikallisia rajoituksia.

AKOL OPINTOMATKA ISLANTIIN 14.-19.5.2022 (la-to)

Jäsenyhdistykset / paikallisyhdistykset voivat kukin esittää yhtä (1) AKOL:in jäsenistä
matkastipendin hakijaksi. Stipendi myönnetään kymmenelle (10) henkilölle. Stipendin saajaksi
toivotaan ehdotettavan aktiivista jäsentä, joka on edistänyt yhdistyksensä jäsenten
työhyvinvointia. Ehdotettava henkilö tekee itse stipendihakemuksen OKKA-säätiön sivuilla
1.-31.3.2022. Hakemuksesta tulee ilmetä, mikä yhdistys on esittäjänä. Ilmoitamme
hakumenettelystä lähempänä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 10, paikat arvotaan.
Stipendi kattaa lennot Helsinki–Islanti–Helsinki, kuljetukset ja majoituksen matkakohteessa
sekä opintomatkan ohjelman. Matkat ja mahdolliset yöpymiset kotimaassa ja muut ruokailut
osallistuja kustantaa itse. AKOL ei korvaa ansionmenetyksiä matkan ajalta.
Islannin maantieteestä ja heikosta joukkoliikenteestä johtuen matkaohjelma sisältää kävellen
liikkumista myös vaihtelevassa maastossa. Tutustumiskohteemme tulevat pääosin sijaitsemaan
noin 0-5km säteellä ja siirtyminen niihin tapahtuu lähtökohtaisesti kävellen (tai pidemmälle
mahdollisesti taksilla). Kulttuuriosuus sisältää linja-autolla liikkumista. Ohjelma tarkentuu syksyn
aikana ja julkaistaan mahdollisimman pian.

DIGITAALINEN TYÖLLISTYMINEN – HANKE
Digitaalinen työllistyminen-hanke on TEM:n, Rakennusteollisuus RT ry:n, Rakennusliitto ry:n ja
Vastuu Groupin yhteinen hanke. AKOL on mukana hankkeessa viestin viejänä ja informoi
jäsenkuntaansa hankkeen keskeisistä toiminnoista.
Lue hankkeesta lisää tästä. Kannustamme jäseniämme osallistumaan hankkeen
ratkaisupajoihin opetusalasta riippumatta. Ratkaisupajojen sisällöt sopivan moneen tilanteeseen
ammatillisessa koulutuksessa, liittyen mm. opetukseen ja ohjaukseen.
Lue hankkeeseen liittyvä blogi tästä.
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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.
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.
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