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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

Talvi tekee tuloaan myös eteläisessä Suomessa. Pohjoisessa sen sijaan on saatu jo nauttia lumisista 
maisemista. Ammattiyhdistysrintamalla marraskuu on yleensä syksyn kiireisin kuukausi. OAJ valtuusto 
kokoontui 17.-19.11.2021 isojen asioiden äärellä. Valtuuston uutisista ja päätöksistä pääset lukemaan 
www.oaj.fi 

AKOL ry piti AktiiviOPE-seminaarin Turussa marraskuun alkupuolella ja palautteen perusteella seminaari 
oli todella onnistunut. Kiitos aktiivien jäsenten mahtavasta heittäytymisestä toimintaan. Saimme 
seminaarin aikana tuhdin paketin tietoutta monelta saralta. Materiaalit pääset lukemaan TÄSTÄ. 

AKOL hallitus piti kokouksen AktiiviOPE-seminaarin yhteydessä. Tällä kertaa hallitus keskittyi 
kokouksessaan seminaarin sisältöihin ja neuvotteluasioihin. Valmistelimme myös asioita TEM:n 
järjestämään osaamisen tunnistamisen kommentointitilaisuuteen, johon kaksi hallituksen jäsentä 
osallistuivat. Seuraavan kerran AKOL ry hallitus kokoontuu 11.12.2021.  

Muistutuksena, että AKOL:n jäsenmaksuosuus alenee vuosikokouksen 2021 päätöksellä vuodelle 2022 
0,15%:iin. OAJ:n valtuusto päätti laske OAJ:n jäsenmaksuosuutta 0,8%:iin vuodelle 2022. Lue uutinen 
TÄSTÄ. 

 

AKOL TUPA-NURKKA 

Vielä ehdit vaikuttamaan! Lisää mielipiteitä ja kannanottoja tarvitaan tulevia työehtosopimusneuvotteluita 
varten. Neuvottelut kiihtyvät ensi vuoden puolella. Kaikkien jäsentemme kommentit ja mielipiteet ovat 
meille tärkeitä. 
 
Vastaa työehtosopimuksiin liittyvään kyselyyn TÄSTÄ. 
 
Tähän mennessä tulleiden vastausten perusteella nousevat esille epämukavan työajan korvaukset ja 
matkakustannusten korvaukset kaikissa sopimuksissa. OVTES osio C (= kuntapuolen vuosityöaika) 
kohdalla puhututtaa vapaajaksojärjestelmä.  
 
Tuo esiin oma tärkeä asiasi! Kooste koko kyselystä julkaistaan joulukuussa.   
 
 
AKOL VIESTINTÄKYSELY 
 
Vastaa ja voita! AKOL haluaa kehittää viestintää entistä tehokkaammaksi ja tavoittaa jäseniään 
paremmin. Voit vastata kyselyyn anonyymisti tai omalla nimellä, jolloin osallistut samalla arvontaan. 
Arvomme 2 kpl 50€ lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan sekä AKOL:n tavarapalkintoja. Palkinnot 
lähetämme voittajille postitse.  
 

Viestintäkyselyyn pääset vastaamaan TÄSTÄ. 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

http://www.oaj.fi/
https://www.akol.fi/aineistot/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-laski-oajn-jasenmaksun-08-prosenttiin/
https://forms.office.com/r/Mt6N6W6BjU
https://q.surveypal.com/AKOL-ry-viestintakysely-2021/0
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi
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OAJ VALTUUSTOVAALIT 1.11.2021-15.1.2022 

OAJ valtuustovaalit ovat alkaneet. Vielä ehdit ilmoittautua ehdokkaaksi. Täältä löydät kattavan paketin 
tietoutta valtuusvaaleihin liittyen. On tärkeää, että saamme Aikuisopettajista valtuustoon jäseniä. Jos, et 
itse asetu ehdolla, muista kuitenkin äänestää, kun sen aika on ja kannusta myös työkaveriasi 
äänestämään.  

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.  

Vielä ehditte siis yhdistyksenä hakea tukea vuoden loppuun saakka.  

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.  

AKOL RY VUOSIKOKOUS 23.-24.4.2022 OULUSSA 

AKOL:n vuosikokous pidetään keväällä Oulussa 23.-24.4.2022. Laita päivämäärät kalenteriin. AKOL 
tulee kustantamaan jälleen 2 AKOL:n jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistys. 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/uploads/2020/05/akol_jasenhankintakampaja_ilmoituslomake.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/0cfec934-akol_ansiomerkki_esitys.doc
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/602ee064-akol_ansiomerkkienpisteytyslomake_2018.docx
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
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