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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille jäsenillemme! Uusi toimintavuosi käynnistyi jälleen Koronan
merkeissä ja tuo siten omat haasteet niin työhön kuin vapaa-aikaan. Ammatillinen koulutus käynnistyi
lähiopetuksella, mutta joustavuutta on kentällä tarvittu tartuntojen vuoksi. Toivottavasti työpaikoilla on
panostettu turvallisuuteen hankkimalla vähintäänkin henkilöstölle suositellut FFP2-maskit. Vapaan
sivistystyön osalta opetus alkoi pääosin etänä, mutta nyt rajoitusten purkautuessa toivottavasti
päästäisiin kaikkialla jo lähiopetukseen.
AKOL ry hallitus kokoontui pienellä porukalla suunnitteluseminaariin 14.-16.1.2022 kokoamaan menneen
vuoden toimintaa ja suunnittelemaan tulevaa. Hallituksessa käytiin läpi mm. seuraavia aiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talous: Arvioimme tulevaa AKOL ry:n taloutta
Myönsimme loppuvuoden 2021 tukimaksuja niitä hakeneille yhdistyksille
Työstimme vuoden 2021 toimintakertomusta
Työstimme tulevan toimintakauden 1.6.2022-31.5.2023 toimintasuunnitelmaa
Keskustelimme meneillään olevasta neuvottelukierroksesta
Suunnittelimme toukokuun Islannin opintomatkaa
Keskustelimme ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista Koulutuspoliittinenselonteko TÄSTÄ.
Päätimme toteuttaa jälleen soittokierroksen yhdistyksille maaliskuun vaihteen molemmin puolin
Päätimme pitää webinaarin uusille jäsenille ja AKOL:n toiminnasta kiinnostuneille maaliskuussa
Kävimme keskustelua OAJ valtuustovaaleista

UUSIEN JÄSENTEN KOULUTUS (WEBINAARI) 17.3.2022 klo 17:00-18:00
AKOL järjestää uusille tai uudehkoille sekä tuleville jäsenilleen koulutuksen AKOL:n toiminnasta ja
jäseneduista OAJ:n kentässä. Myös muut asiasta kiinnostuneet jäsenemme voivat osallistua
koulutukseen. Tule siis kuulolle, niin tiedät enemmän yhdistystoiminnastamme ja sen rakenteesta.
Aikuiskoulutusta on nyt ja tulevaisuudessa pidettävä entistä enemmän esillä ja vain aktiivisilla jäsenillä
saamme tämän aikaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ.
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.
OAJ VALTUUSTOVAALIT / ÄÄNESTYS
OAJ valtuustovaalien ehdokasasettelu on päättynyt. AKOL ry:llä on ehdokkaita viisi.
•
•
•
•
•

Pertti Heino
Timo Junkala
Petri Karoskoski
Kimmo Liljeroos
Iris Valtonen

Sähköinen ennakkoäänestys on 28.2-14.3.2022 ja varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.4.2022. AKOL:n
jäsenenä voit äänestää kummassa vaan. Tuloslaskenta tapahtuu 6.4.2022.
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Toivomme jäseniltämme aktiivista äänestämistä, jotta saamme OAJ valtuustoon mahdollisimman monta
aikuiskoulutuksen edustajaa OAJ:n ammatillisten (OAO) opettajien riveihin. Jokainen ääni on
tarpeellinen. Tulette saamaan lähempänä äänestysajankohtaa tarkemman valtuustokirjeen
sähköpostiinne.
Ehdokkaisiin pääset tutustumaan AKOL:n nettisivuilla https://www.akol.fi/valtuustovaalit-2022/ sekä
lähempänä ajankohtaa OAJ:n ehdokasgalleriassa www.oaj.fi
AKOL TUPA-NURKKA
Vuosityöajassa oleva opettaja: Tarkista vuosisuunnitelmasi! Muista myös seurata sen toteutumista, ota
ajoissa yhteyttä esihenkilöösi, mikäli huomaat puutteita suunnitelmassasi tai muutostarpeita. Työpaikkasi
luottamusmies auttaa sinua tarvittaessa. Voit olla yhteydessä myös AKOL:n TES-neuvojiin.
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 TÄÄLTÄ.
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 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. AKOL kustantaa
kokouspaketin, ei matkoja. Miettikää siis yhdistyksistänne lähtijöitä. Kokoukseen tulee myyntiin myös
omakustanteisia kokouspaketteja, joita yhdistykset voivat ostaa. Vuosikokouksesta lisätietoa heti, kun
koronarajoitukset helpottavat.
AKOL RY OPINTOMATKA 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 (Lisätietoja täältä.).
Hakemuksesta tulee ilmetä, mikä yhdistys on esittäjänä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 10, paikat
arvotaan. Stipendi kattaa lennot Helsinki–Islanti–Helsinki, kuljetukset ja majoituksen aamiaisineen
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matkakohteessa sekä opintomatkan ohjelman. Matkat ja mahdolliset yöpymiset kotimaassa ja 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. Kulttuuriosuus sisältää linja-autolla liikkumista.
Matkalle lähtijöillä tulee olla täysi rokotesarja COVID19-virusta vastaan, rokotepassi sekä negatiivinen
koronatestitulos ennen matkaa. Yksittäiset ja koronasta johtuvat muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.
Tutustu alustavaan ohjelmaan TÄÄLTÄ.
YHDISTYKSET TIEDOT AJANTASALLE
Monilla paikallis- tai jäsenyhdistyksillä on tullut muutoksia hallituksen kokoonpanoon tai muihin tietoihin
vuoden vaihtuessa. Pyydämme ystävällisesti tekemään muutokset jäsenrekisteriin.
Jokaiselle AKOL:iin kuuluvalla paikallis- ja/tai jäsenyhdistyksellä on hyvä olla oma yhteyshenkilö. Jos
yhdistyksessänne on vapaan sivistystyön opettajia, myös heillä olisi hyvä olla oma yhteyshenkilö. Näin
saisimme koottua myös vapaan sivistystyön toimijoita paremmin yhteen. Ilmoitathan teidän yhdistyksen
yhteyshenkilön kimmo.liljeroon@akol.fi
KOULUTUSMATERIAALIA
Järjestimme yhteistoimintalain (koskien yksityistä puolta) webinaarin yhdessä AKOL, SKO ja TOOL
valtakunnallisten yhdistysten kanssa. Mikäli haluat tutustua koulutuksen materiaaliin, löydät sen
TÄÄLTÄ.
Muistathan seurata meitä:
www.akol.fi
AKOL Facebook
AKOL Instagram

AKOL hallitus
-Yhdessä olemme enemmän-

