
 
 

 

AktiiviOPET - seminaari 5.-7.11.2021 Holiday Club Caribia Turku 

https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/caribia/ 

 

Seminaarin tavoitteena on koota aikuisopettajat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä viihtymään 

ja rentoutumaan hyvässä seurassa.  Seminaari tarjoaa hyvinvointia, edunvalvontaa, tulevaisuuden tutkimista, 

tekoälyä ja kaikkea mahdollista. Ole siis mukana! 

AKOL ry kustantaa jokaisesta jäsen- tai paikallisyhdistyksestä kaksi (2) AKOL:n jäsentä ja lisäksi yhden vapaan 

sivistystyön edustajan. Sopikaa yhdistyksissä, ketkä osallistuvat. Matkoja Turkuun ei makseta. Kysykää, pystyykö 

oma yhdistys kustantamaan matkat. Perjantaipäivästä on mahdollista hakea ansiomenetys AKOL:lta – ohjeistus 

seminaarissa.  

Seminaaripaikkoja on kokonaisuudessaan 60, joten ole nopea ilmoittautumisessa. Majoitus mielellään 2 hh:ssa, 

muutamia 1hh on saatavilla. 

Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ! 

 

Perjantai 5.11. 

Klo 12:00  Saapuminen omaan tahtiin ja lounas 

Klo 13:00   Maarit Rahkola, puheenjohtajan terveiset ja tervetuloa! 

Klo 13:10-13:30  AKOL ry:n hallitus esittäytyy, ohjelmat ja käytännön kysymykset 

Klo 13:30-14:15  OAJ:n työhyvinvointiasiantuntija Sari Melkko/ Teams – tuntemuksia kentältä 

työhyvinvointiin liittyen 

 Pieni jaloittelutauko ☺ 

Klo 14:20-15:30 Työhyvinvoinpelikortit – Mitä hyvää meille kuuluu?  

klo 15:30-15:45 Tauko ja kahvien haku luentotilaan 

Klo 15:45-16:30 Teket-hanke esittäytyy. Tekoäly digivälitteisessä oppimisessa ja kehittämisessä. 

Tekoäly työn kehittämisen tueksi /TekeT-hankkeen alustavia tuloksia. Esittelijänä 

Anna-Leena Kurki, TTL, erityisasiantuntija 

  https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tekoaly-tyon-kehittamisen-tueksi/ 

Klo 16:30-19:00 Majoittuminen, kuntosali ja kylpyläpalvelut käytettävissä  

Klo 19:00  Päivällinen (buffet) yhdessä, ravintola Caribiassa 

 

Lauantai 6.11. 

Aamupala hotellilla 

Klo 9:30 – 10:30  Edunvalvonta- ja neuvottelutilannekatsaus: Petri Lindroos, OAJ neuvottelujohtaja 

  Pieni jaloittelutauko ☺ 
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Klo 10:45-11:45  Itsemyötätunto työhyvinvoinnin tukena. Terhi Mäkiniemi, henkilöstökouluttaja / 

muutosvalmentaja 

 Pieni jaloittelutauko ☺ 

Klo 11:50-13:00  Työpajatyöskentely, Tulevaisuuden aikuisopettaja 

Klo 13:00-14:00  Lounas 

Klo 14:00-14:30  Pajatyöskentelyn purku, tuotoksen esittäminen 

klo 14.30-15.45  Aikuisopettajan tulevaisuus. Johanna Ollila, tutkimuspäällikkö. Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus, Turun yliopisto 

Klo 15.45-16.00  Päivän yhteenvetoa 

Klo 16.00-18.15  Kuntosali, kylpylä, ulkoilu omaan tahtiin 

Klo 18.15 Lähtö hotellin edustalta bussilla illallispaikkaan, Tårget – Turun keskustassa. 

Ruokailun lomassa pientä ohjelmaa. https://www.matbar.fi/tilat/ 

Klo 23:30 Bussikuljetus halukkaille takaisin hotelliin.  

  

Sunnuntai 7.11. 

Aamupala 

klo 10:00-11:30  Seminaarin koonti. Rentoutuminen. Loppusanat. 

klo 11:30   Huoneiden luovutus, lounas ja kohti kotia! Kiitos ja turvallista kotimatkaa! 

 

 

-AKOL hallitus- 

 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Tilaisuus toteutuu, mikäli koronarajoitukset sen sallivat.  
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