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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Puheenjohtajan katsaus syksylle 2021
Joulu lähestyy! On levon ja rauhoittumisen aika. Vuosi kokonaisuudessaan on ollut opetusalalla varsin
raju. Korona jatkui ja toi omat haasteet opetuskentälle, mutta kaikkinensa tuntuu, että työmäärä ja työn
pirstaleisuus ja moninaisuus ovat kuormittaneet varsin paljon opettajia, erityisesti ammatillisessa
koulutuksessa. Vapaan sivistystyön osalta koronan tuomat rajoitukset toivat oman epävarmuuden
opettajien työtilanteesta ja opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista.
Syksyn 2021 AKOL:n toiminnan osalta voi todeta, että AktiiviOPE-seminaari Turussa osui juuri oikeaan
hetkeen koronaa ajatellen. Saimme järjestettyä seminaarin livenä ja olipa ihana nähdä niin uusia kuin
vanhoja AKOL:n aktiiveja. Kiitos, että osallistuitte.
AKOL myönsi tukea yhdistyksilleen erilaisia tilaisuuksia varten 30€ / osallistuva AKOL:n jäsen. Tätä
tukea hyödynsivät useat eri yhdistykset. Mukana tilaisuuksissa oli edunvalvontaa, mutta myös aina
kevyempää ohjelmaa naurujoogasta aina teatteriin ja usein jäsenistö nautti päälle maittavan illallisen.
AKOL:n toimintatuki jää nyt hetkeksi tauolle ja palaamme asiaan kesän 2022 jälkeen.
Syksyä OAJ:n toiminnassa väritti marraskuun valtuusto, jossa valtuusto päätti järjestötoiminnan
uudistamiseen liittyvistä asioista. Uutiset valtuustosta löytyvät edelleen täältä ja täältä.
Yhteistyötä AKOL teki systemaattisesti verkostojen kanssa. Tapasimme syksyn aikana mm.
opetusneuvos Heikki Tulkkia (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) sekä Teamsin välityksellä
yhteyttä on pidetty Kansalaisopistojen liitto, KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottaseen. Keskusteluja on
käyty myös SAK:n koulutuspoliittisen asiantuntijan sekä tietenkin monipuolisesti OAJ:n sisällä eri
toimijoiden kanssa. Yhteistyö on tiivistä myös OAO:n valtakunnallisten yhdistysten kesken. AKOL oli
Sivistan pyynnöstä mukana myös Sivistan aikuiskoulutuskeskusten hallitustoimijoiden tilaisuudessa,
jossa keskustelua käytiin työelämän koulutustarpeista nyt ja tulevaisuudessa. Saimme pitää
tilaisuudessa omat kommenttipuheenvuorot. Tilaisuus oli erittäin antoisa yhteistyön kannalta. Yhteyttä on
pidetty monipuolisesti myös jäsenyhdistyksiin ja luottamusmiehiin sekä eri oppilaitoksiin työnantajan
puolella.
Syksyn aikana on käyty tiiviisti keskusteluja seuraavista neuvottelutavoitteista. AKOL hallitus on luonut
omalta osaltaan tavoitteita, jotka puheenjohtaja on vienyt OAO:n palkkatyöryhmässä eteenpäin. Lopulta
OAJ:n hallitus päätti kaikkien opettajaryhmien neuvottelutavoitteet joulukuun kokouksessa. Uutisen voit
lukea täältä.
AKOL kysyi omilta jäseniltään myös työehtosopimuksiin liittyviä asioita. AKOL:n tulo- ja palkkapoliittinen
työryhmä teki koosteen kyselystä ja voit lukea sen täältä blogista.
Muistutuksena vielä jäsenistöllemme, 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 RY haluaa toivottaa kaikille oikein lämmintä ja rauhallista joulua sekä ansiokasta yhteistyötä ensi
vuodelle 2022! Joulukorttirahat sijoitimme ”Hyvä joulumieli” keräykseen.

Maarit Rahkola, AKOL pj.
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MUUT ASIAT

KOULUTUS 19.1.2022 TEAMS klo 17:30-19 / YT-LAINSÄÄDÄNTÖ (yksityinen)
Järjestämme Teams koulutuksen yhdessä AKOL, SKO ja TOOL valtakunnallisten yhdistysten kanssa.
Mikäli toimit yksityisellä työnantajalla, tule kuulemaan YT-lainsäädännön muutoksista. Koulutuksen
vetäjänä toimii OAJ:n lakimies Eija Mali. Mukaan voi tulle niin yt-toimikuntien jäsen, luottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu tai muuten vain aktiivijäsen. Tervetuloa!
Ilmoittaudu mukaan: TÄSTÄ.
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.
Lisätietoja valtuustovaaleista saat AKOL:n vaalisihteeriltä juha-pekka.finnila@akol.fi tai puheenjohtajalta
maarit.rahkola@akol.fi
AKOL:n valtuustomateriaali on nähtävissä piakkoin: https://www.akol.fi/valtuustovaalit-2022/
AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA vuonna 2022
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenhankintakampanja jatkuu. Kampanja on käynnissä 31.12.2022 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, touko- ja joulukuussa.
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 kaksi (2) AKOL:n jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistyksestä.
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AKOL RY OPINTOMATKA ISLANTIIN
AKOL järjestää opintomatkan Islantiin 14.-19.5.2022. Matka toteutuu, mikäli koronatilanne sen sallii.
Jäsenyhdistykset / paikallisyhdistykset voivat kukin esittää yhtä (1) AKOL:n 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 alkuvuoden aikana ja julkaistaan
mahdollisimman pian.
Muistathan seurata meitä:
www.akol.fi
AKOL Facebook
AKOL Instagram

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

