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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen

Ihanaa kesää kaikille jäsenille!
Tässä kesäkirjeessä on puheenjohtajan puolivuositervehdys sekä keskeisimmät tärkeät ajankohtaiset
asiat. Aloitetaan tärkeimmistä:
•
•
•

Kuntapuolella saatiin vihdoin sopimus. Uutisen voit lukea täältä.
OVTES:n sisällöistä lisää täältä.
Yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten (sivista) neuvottelut ovat edelleen valitettavasti
kesken. Seuraa neuvottelu-uutisia: https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/

AktiiviOPET-SEMINAARI 19.-21.8.2022 HELSINGISSÄ
AktiiviOPET-seminaari pidetään Helsingissä Akavatalolla alkaen perjantaina 19.8 klo 16:00
ilmoittautumisella. Majoitus on Sokos Hotel Triplassa Pasilassa, josta on lyhyt matka Akavatalolle.
AKOL kustantaa seminaariin yhdistyksistä 2+2 osallistujaa (2 ammatillista ja 2 vapaan sivistystyön).
Koko viikonlopun seminaariin on paikkoja 60 hengelle. Lisäksi pelkästään perjantain edunvalvonnan
iltaan ja illalliselle voi osallistua mukaan. Toivommekin runsaasti erityisesti vapaan sivistystyön opettajia
perjantain ohjelmaan mukaan.
Perjantain osalta on mahdollisuus anoa ansiomenetystä, jos matkustamiseen joutuu käyttämään joko
puolikkaan tai kokonaisen työpäivän.
Tutustu alustavaa ohjelmaan ja sisältöön tästä. Perjantai-illan osiossa kuulemme myös keskeisimmät
sisällöt uusien sopimusten osalta.
ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä NYT ennen kesän lomia ja vapaajaksoja,
kuitenkin viimeistään 31.7.2022 mennessä. Elokuun alussa laitamme yhdistyksille lisäpaikkoja auki,
mikäli niitä on.

AKOL RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYSTYMISKOKOUS 11.6.2022 AKAVATALOLLA
Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtajana jatkaa Maarit Rahkola, varapuheenjohtajana Mika Nurminen ja sihteerinä Kimmo
Liljeroos. He muodostavat myös työvaliokunnan. Muista hallituksen jäsenten tehtävistä sekä OAJ:n
toimielimistä ja työryhmistä olevista löydät tiedot täältä.
Kokouksen keskeisiä asioita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Järjestäytyminen ja hallituksen työskentelykäytänteet
AKOL:n sisäisten työryhmien toimeenpano (KOPO, TUPA ja JÄRVI)
AKOL taloustilanne
OAO:n ja OAJ:n eri toimielinten terveiset AKOL:n hallitukselle
AktiiviOPET-seminaariin valmistautuminen
Koto-laki lausunto
Toisen asteen kehittämishanke
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli ja sen vaikutukset sekä opettajiin että aikuisopiskelijoihin
Eduskuntavaalitavoitteet

Muista seurata www.akol.fi uutisia!
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET KEVÄÄLTÄ 2022
Vuosi jatkui koronan merkeissä, mutta tapahtumia ja kokouksia avattiin pikkuhiljaa kevättä kohti, samoin
koulutukset päästiin toteuttamaan paremmin lähitoteutuksina. Osa alkuvuoden isommista aytapahtumista, kuten OAJ-Educa-risteily kuitenkin jouduttiin perumaan.
Valtuustovaalit olivat helmi-maaliskuussa. AKOL toi esille ehdokkaita ja heidän ajatuksiaan somessa.
AKOL sai OAJ valtuustoon kaksi valtuutettua; Kimmo Liljeroosin ja Petri Karoskosken. Varalle Timo
Junkala ja Iris Valtosen.
AKOL hallitus on tehnyt pitkin kevättä tiivistä yhteistyötä OAJ:n toimijoiden kanssa. Aikuiskoulutuksen
asioita on haluttu kuulla nimenomaan AKOL:lta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetuksen ja
ohjauksen määrän arviointiin liittyviä tilaisuuksia oli useita ja OAJ teki paljon vaikutustyötä, käyden aina
ensin keskustelua ammatillisten opettajien (OAO) kanssa. AKOL oli mukana vaikuttamistyössä.
Oppivelvollisuuteen ja opetuksen ja ohjauksen määrän arviointiin on hyvä sivusto tässä. Suosittelemme
lukemaan tätä.
Neuvotteluihin liittyvissä asioissa teimme tiivistä yhteistyötä koko kevään OAJ:n neuvottelijoiden kanssa
jäseniämme koskevien sopimusten osalta. OAO palkkatyöryhmä puolestaan linjasi jo vuoden 2021
loppuun yleiset linjaukset tavoitteista ammatillisia opettajia koskevilta osin.
Toisen asteen kehittämishankkeen lausuntokierros on vielä parhaillaan menossa, ja OAJ on antanut
tähän lausuntonsa. Tätäkin työtä on ahkerasti pohjustettu ammatillisten opettajien kesken. Hankkeen
monet asiat ovat sinänsä kannatettavia, mutta siellä on paljon sellaisia kysymyksiä mm. rahoitukseen
liittyen, että toivomme kovasti tämän asian lykkäämistä. Nyt ammatilliselle puolelle kaivattaisiin
työrauhaa kaikkien muutosten keskellä.
Koto-lainsäädäntöön AKOL kommentoi osaltaan OAJ:n lausuntoluonnosta.
2.5.2022 tuli voimaan uusi Pohjoismainen työvoimapalvelumalli, lue lisää tästä. Se on kurittanut
entisestään määräaikaisia opettajia, erityisesti tämä koskee AKOL:n jäsenistä kansalaisopistojen
tuntiopettajia. Työttömyyden aikana työtön joutuu hakemaan neljää (4) työmahdollisuutta / kuukausi,
vaikka tiedossa olisi töitä tai jopa työsopimus syksyksi. Tämä on lisäksi haasteena myös
aikuisopiskelijoille, jos he opiskelevat omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella.
Työnhakuvelvoite koskee myös heitä ja pahimmillaan opinnot voivat jäädä kesken tai opiskelemaan ei
jostain syystä edes pääse. Olemme liittona huolissamme tästä uudesta mallista useammastakin
näkökulmasta ja näin eduskuntavaalien lähestyessä onkin tärkeä tehdä asiasta vaikuttamistyötä.
Opiskelijan näkökulmasta asiaa selvitettiin myös OAJ:n lakihenkilön kanssa ja koosteen siitä voit lukea
täältä.
AKOL:n tapahtumista keväällä fokus oli vuosikokouksessa Oulussa, jonne vihdoin pääsimme livenä. Oli
erityisen innostavaa nähdä sekä uusia että vanhoja jäseniämme. Kokousjärjestelyt sujuivat mallikkaasti,
kiitos siitä Oulun aikuiskouluttajille. Vuonna 2023 näemmekin Seinäjoelle, ajankohta 22.-23.4.2022.
Teamsin kautta tilaisuuksia oli uusille jäsenille, valtuustoehdokkaiden paneeli sekä Helena Taskisen
väitöskirjan aiheesta ”aikuisten ammatinvalinnan taustat”. Iso kiitos aktiivisille osallistujille.
AKOL ry teki opintomatkan Islantiin toukokuussa, jonne myönnettiin 10 kpl OKKA-AKOLopintomatkastipendejä. Tämä olikin poikkeuksellisen suuri määrä stipendejä. Opintomatka oli onnistunut
ja useilta tahoilta onkin oltu uudemman kerran yhteydessä Islantiin omien oppilaitosten kautta. Hienoa!
Nyt on aika virkistäytymisen, levon, kesän tuoksujen, harrastuksien ja muuten vaan rentoutumisen!
Oikein lämmintä ja ihanaa kesää kaikille jäsenillemme. Nähdään elokuussa AktiiviOPET-seminaarissa!
Terveisin,

Maarit Rahkola, puheenjohtaja
AKOL hallitus

