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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Illat pimenevät jo varhain. Kelloja on siirretty ja ollaan talviajassa. Jaksamisemme on ehkä osittain 
koetuksella pimeänä vuodenaikana. Nyt on entistä tärkeämpi huolehtia omasta jaksamisesta ja 
hyvinvoinnista, mutta myös kysyä kollegalta ”Mitä sulle kuuluu?”  

 

AKOL RY HALLITUS 15.9.2022 ja 28.10.2022 

Hallitus kokoontui syyskuussa Tampereella OKKA-säätiön ammatillisten opettajapäivien yhteydessä 
sekä lokakuussa Akavatalolla. Hallitus oli mukana myös AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointihankkeen 
yhteisessä työseminaarissa 28.-29.10.2022.  

Nostoja näistä hallituksen kokouksista: 

• Liiton talouteen liittyvät asiat 

• Koulutusten suunnittelua (AktiiviOPET 2023) 

• AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointihanke 

• AKOL:n jäsenistön kuulumiset eri talojen osalta 

• AKOL työryhmien uutiset 

• OAJ syysvaltuusto 

Seuraavat hallituksen kokoukset: 22.11 (teams), 9.12 Helsinki 

AKOL-SKO-TOOL HYVINVOINTIHANKE 

Uutinen hankkeesta tästä ja blogi hallitusten työseminaarista tästä. 

Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään erilaisia koulutustilaisuuksia työhyvinvointiin liittyen hankkeen 
aikana eli vuoden 2023 loppuun saakka. Liittojen hallituksen ovat tehneet alustavaa työtä 
koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa, jota puheenjohtajat jatkavat. Ole siis kuulolla asian suhteen.  

Työhyvinvointihankkeessamme (AKOL, SKO, TOOL) pilotoidaan liittojemme jäsenten välistä 

vertaismentorointia ja verkostoitumista. Siksi haemme jokaisesta kolmesta liitosta vähintään viittä (5) 

henkilöä vertaismentorointikokeiluun. Muodostamme kolmen hengen vertaismentorointiryhmiä, jotka 

toimivat yhdessä hankkeen ajan sekä työskentelevät Howspace-alustalla. Ryhmän jäsenten tehtävänä 

on tukea toisiaan työpaikan arjessa ja miettiä yhteisiä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tehtävä ei kuormita 

sinua, mutta pääset jakamaan omia kokemuksiasi pienryhmässä ja saat muilta vinkkejä työhyvinvointiin 

liittyvissä asioissa. Siksi suosittelemme sinua osallistumaan hankkeen järjestämiin webinaareihin. 

Vertaismentorointiryhmille järjestetään 9.1.2023 klo 17-18:30 yhteinen tapaaminen Teamsissa. Sinut 

palkitaan kokeiluun lähtemisestä. Ilmoittaudu mukaan 15.12. mennessä sähköpostitse 

maarit.rahkola@akol.fi 

 
TUPA-NURKKA: OPETUSALAN SOPIMUKSET 

Opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES) 1.5.2022–30.4.2025: 

Sopimus sisälsi vuodelle 2022 yleiskorotuksen lisäksi 0,5 %:n suuruisen järjestelyerän 1.10.2022 alkaen. 
OAJ:n hallitus hyväksyi järjestelyerää koskevan neuvottelutuloksen perusteellisen keskustelun jälkeen 
13.10.2022 kokouksessaan. 

OAJ:n uutinen tästä. Tässä tarkemmin jäsenistöämme koskevat muutokset: 

Osion C (ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö) palkankorotukset toteutetaan tarkistamalla 
perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja seuraavasti: soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai 
rakennusarkkitehdin tutkinto 1,55 %, muu soveltuva tutkinto (alin) 2,2 %.    

https://www.akol.fi/uutiset/apurahaa-tyohyvinvointi-koulutuksiin-akolille-skolle-ja-toolille/
https://www.akol.fi/uutiset/akol-sko-tool-hallitusten-seminaarista-lahtolaukaisu-tyohyvinvointihankkeelle/
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/ovtes-jarjestelyera-sopimus2/
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Osion F (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 
0,12 %. 

Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimus muistutuksena: 

Palkkoja nostetaan yleiskorotuksella 1.9. lähtien 2,0 prosenttia. 1.9. käytettävän paikallisen erän 0,55 
prosenttia käytöstä sovitaan luottamusmiesten kanssa. Ellei yksimielisyyttä saavuteta syyskuun aikana, 
erä jaetaan yleiskorotuksena. Tähän liittyen saimme melko paljon kysymyksiä ja tähän liittyen OAJ piti 
pyynnöstämme teams-koulutuksen 15.9.2022. 

Tässä vielä Sivistan ”aikkarin” sopimuksesta OAJ:n uutinen. 

 

AKOL RY VUOSIKOKOUS 22.-23.4.2022 SEINÄJOELLA 

 

Vuosikokous pidetään vuonna 2023 Seinäjoella. Kokous alkaa perinteisesti lauantaina aamulla 
koulutusosiolla jatkuen vuosikokouksella. AKOL ry kustantaa jokaisesta yhdistyksestä 2 osallistujaa 
vuosikokoukseen, mutta jokainen yhdistys voi ostaa kokouspaketteja myös isommalle porukalle.  

Kokoukseen on mahdollista tulla jo perjantai-iltana. AKOL kustantaa kahdelle osallistujalle majoituksen 
joko pe-su tai la-su.  

Kokous päättyy sunnuntaina lounaaseen. Laitathan päivämäärät kalenteriin. Lämpimästi tervetuloa 
Seinäjoelle. Lisätietoa ensi vuoden puolella. 

 

AktiiviOPET – SEMINAARI 2023 

AktiiviOPET 2023 tullaan järjestämään elokuussa 18.-19.8.2023 (pe-la) Helsingissä. Laita päivämäärä 
kalenteriin valmiiksi. Lisätieto ensi kevään aikana.  

 

OAO LAIVASEMINAARI 2023 

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO järjestää ammatillisille opettajille laivaseminaarin 27.-29.5.2023. 
AKOL:lla on paikkoja seminaariin noin 25. Lukumäärä, ohjelma ja ilmoittautuminen tarkentuu 
myöhemmin.  

 

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  

 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oppitunnin-kasite-poistui-ammatillisten-aikuiskoulutuskeskusten-sopimuksesta/
https://www.akol.fi/uploads/2022/01/678fc391-jasenhankintakampanja2022.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
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OAJ:N UUTISIA 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-yhdenvertainen-oikeus-opetukseen-ei-
toteudu-ammatillisessa-koulutuksessa/ 

 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-yhdenvertainen-oikeus-opetukseen-ei-toteudu-ammatillisessa-koulutuksessa/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-yhdenvertainen-oikeus-opetukseen-ei-toteudu-ammatillisessa-koulutuksessa/
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi

