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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen

Syksyiset terveiset kaikille jäsenille! Tästä kirjeestä löydät mm. syksyn AktiiviOPET- ohjelmaan linkin
sekä ilmoittautumisen. Uutiskirjeessä julkaistaan myös TUPA-nurkkaus, jossa esitellään jatkossa
ajankohtaisia tulo- ja palkkapoliittisia asioita sekä työehtosopimuksiin liittyviä teemoja.
Lue siis kirje huolellisesti kokonaan läpi ☺

AKOL hallitus piti kokouksen Teams:n välityksellä 16.9.2021
Esityslistalle oli kertynyt taas paljon asiaa. Tässä lyhyesti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jokaisessa kokouksessa hallitus käy läpi liiton talouden. Talous on hyvällä mallilla.
Kuulimme katsaukset OAJ:n toimikuntien asioista sekä AKOL:n omien työryhmien
kokoontumisista ja keskeisistä teemoista sekä suunnitelmista.
Puheenjohtaja kertoi neuvotteluaikataulusta sekä tavoiteasettelun etenemisestä yleisesti.
AKOL tupa-työryhmä on käynyt neuvottelutavoitteita läpi eri sopimusten osalta.
Kävimme läpi syksyn yhteistyökuvioita
Vapaan sivistystyön asiat ovat esillä oman kohtana esityslistalla. Kävimme läpi keskeisiä aiheita
ja yhteistyökuvioita syksyn osalta.
Koulutusten ja opintomatkan suunnittelun eteneminen
Isoin uutinen saatiin 22.9.2021 liittyen Helsingin työväenopiston tuntiopettajien
määräaikaisuuksiin
LUE UUTINEN TÄSTÄ!

AktiiviOPET-seminaari, Turku Holiday Club Caribia 5.-7.11.2021
Pidämme koulutus- ja hyvinvointiseminaarin 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.
Mukaan pääsee 60 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Seminaari toteutuu, mikäli se on terveysturvallisesti mahdollista. Seuraamme tarkkaan valtioneuvoston
ilmoituksia sekä paikallisia rajoituksia. Näillä näkyminen seminaari voidaan pitää ☺
Ohjelman ja ilmoittautumisen löydät TÄÄLTÄ!
Tervetuloa mukaan näkemään vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin ☺

TYÖEHTOSOPIMUKSIIN LIITTYVÄ KYSELY / VASTAA 29.10.2021 mennessä
Nykyiset työehtosopimuskaudet päättyvät alkuvuodesta 2022. Neuvottelutavoitteita asetetaan
parhaillaan ja haluamme teiltä jäsenet oman näkemyksenne.
Vastaa kyselyyn TÄSTÄ! Näin pääset osaltasi vaikuttamaan asioihin.
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AKOL TUPA-NURKKA
Opettaja ja kouluttaja! Muista tarkistaa säännöllisesti palkkalaskelmasi ja varmista, että palkkauksesi on
ajan tasalla ja oikein (vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, TVA jne.) Epäselvissä asioissa ota
tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheen.
Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/
OVTES, osio C: Mika Nurminen
OVTES, osio F: Timo Junkala
AVAINOTES: Kimmo Liljeroos
SIVISTA akk-sopimus: Jori Huovinen
SIVISTA muut: puheenjohtaja Maarit Rahkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)akol.fi
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.

ANSIOMERKIT
AKOL:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille lomakkeella (tarkista ensin hakuohjeet). Jos
asiaan liittyen tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL:n sihteeriin kimmo.liljeroos@akol.fi
Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran kevään 2022 vuosikokouksessa Oulussa. Nyt on hyvä aika
laittaa siis hakuprosessi vireille.
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VUOSIKOKOUS 2022
AKOL:n vuosikokous pidetään keväällä huhtikuussa 2022. Päivämäärä ja tarkemmat tiedot myöhemmin.

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.

MUUTA TÄRKEÄÄ
Ammatillisen puolen opettajapula on tosiasia: Lue OAJ painava sana TÄSTÄ.
Aamulehti: mielipidekirjoitus: Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää opettajia
OAJ uutinen: Opetusresurssin riittävyys huolestuttaa ammatillisessa koulutuksessa.
OAJ uutinen: Asiaa opettajarekisteristä.
OAJ TYÖELÄMÄOPAS
Educamessut ja -risteily: Educamessut tästä. Risteilyohjelma tästä.

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

