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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

Mukavaa syksyä kaikille jäsenillemme! 

 

Kesä ja vapaat ovat ohi ja työ on täydessä käynnissä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksessa sitä 
vähintäänkin jo aloitellaan. Toivomme lämpimästi kaikille mukavaa työn aherrusta syksylle. Muistakaa 
kuitenkin huolehtia omasta hyvinvoinnista työn lomassa, kukin omalla tavallaan. Tässä muutama vinkki 
töihin paluusta loman jälkeen. 

Syksyn aluksi Aikuisopettajien liitto AKOL ry järjesti AktiiviOPET-seminaarin Helsingissä 19.-21.8.2022. 
Mukana oli noin 50 aktiivista jäsentä. Kiitos kaikille osallistujille, te teitte seminaarista upean. Perjantai-
ilta painottui edunvalvonnan asioihin, lauantai työhyvinvointiin monesta eri tulokulmasta ja sunnuntaina 
pääsimme opetusalan valtakunnallisiin asioihin. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto oli myös 
vieraanamme. Nostimme hänelle huolina esiin mm. opettajapulan (erityisesti teknologia puolella), 
kotoutumiskoulutuksen kilpailutukset, opettajien työhyvinvoinnin sekä suuren ja moninaisen työkuorman 
ja toki paljon muutakin. Aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitystä tulee entisestään korostaa. 

Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa.  

Seminaarin materiaalit löytyvät TÄÄLTÄ. 

 

AKOL RY HALLITUS 5.-6.8.2022 

Hallitus kokoontui Tampereella suunnittelukokoukseen. AKOL:n työryhmät (koulutuspoliittinen, tulo- ja 
palkkapoliittinen sekä järjestö- ja viestintäpoliittinen) käynnistivät toimintansa.  

Nostoja hallituksen kokouksesta: 

• Liiton talouteen liittyvät asiat 

• AKOL:n vuosikello ja valmistautuminen OAJ:n toimintaan 

• OAO (OAJ:n ammatilliset opettajat) uuden puheenjohtajan Lauri Hietalahden vierailu  

• Koulutusten ja toiminnan suunnittelu 

Seuraavat hallituksen kokoukset: 15.9 Tampere, 28.10 Helsinki, 22.11 (teams), 9.12 Helsinki 

 

TUPA-NURKKA: OPETUSALAN SOPIMUKSET 

Kuntapuolen (KVTES / OVTES) sopimukset syntyivät ennen kesälomia ja elokuussa myös yksityisen 
puolen sopimukset vihdoin saatiin maaliin. Tässä linkit sopimussivuille: 

• kuntapuoli (OVTES) https://www.kt.fi/sopimukset 

• yksityinen puoli (Sivista) https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/ 

• Yksityinen puoli (Avainta ry:n opetusalan TES = AVAINOTES) 
https://www.avainta.fi/tyomarkkinat/tyoehtosopimukset 

• Valtion TES-sopimus https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-
asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset 

Huom! AktiiviOPET-seminaarin materiaaleista löytyy myös näistä tietoa.  

 

 

https://duunitori.fi/tyoelama/lomalta-toihin-paluu
https://www.akol.fi/aineistot/
https://www.kt.fi/sopimukset
https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/
https://www.avainta.fi/tyomarkkinat/tyoehtosopimukset
https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset
https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset
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AKOL-SKO-TOOL TYÖHYVINVOINNIN HANKE 

Kolme valtakunnallista yhdistystä hakivat ja saivat yhdessä OAJ:n työhyvinvointirahastosta apurahaa 
hankkeeseen. Hankkeemme nimi on Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin 
– työnantajaedustajat mukaan kehitystyöhön! Hanke käynnistyy syksyllä 2022 ja kestää vuoden 2023 
loppuun.  

Lue uutinen TÄÄLTÄ.  

 

AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA   

AKOL ry:n jäsenhankintakampanja jatkuu ja 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 tai 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. Täytä lomake tietokoneella, tulosta, allekirjoita ja lähetä lomake skannattuna 
yhdistyksen puheenjohtajalle sähköpostilla: maarit.rahkola@akol.fi  

 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

https://www.akol.fi/uutiset/apurahaa-tyohyvinvointi-koulutuksiin-akolille-skolle-ja-toolille/
https://www.akol.fi/uploads/2022/01/678fc391-jasenhankintakampanja2022.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi

