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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2023 hyvät jäsenemme. Kevät on mielenkiintoista aikaa eduskuntavaalien 
takia. Vaikuttamistyötä tehdään, jotta koulutuksen arvotus säilyisi. Tammikuu on OAJ:n viestinnässä 
aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön kuukausi, joten seuraa sekä OAJ:n että AKOL:n viestintää.  

Julkaisimme AKOL:n nettisivuilla ja Facebookissa blogin "Kotoutumiskouluttajan uudenvuoden toive". 
Lue myös OAJ:n blogi Kansalais - ja työväenopistot ovat kuntalaisen sivistyksen sydän.  Lisää blogeja 
on tulossa tammi- helmikuun aikana. 

Muistathan EDUCA-messut Helsingin messukeskuksessa 27.-28.1.2023. 

AKOL HALLITUS 

Kokoonnuimme koko hallituksen voimin perinteisessä vuosikokousseminaarissa 13.-15.1.2023. Päivät 
olivat työntäyteisiä. Työryhmät työstivät vuosikokouksen asiakirjoja ja suunnittelimme tulevaa 
toimintakautta. Kävimme myös tiiviin keskustelun OAJ erityisasiantuntijan Päivi Lyhykäisen kanssa 
Teamsin välityksellä maahanmuuttajien koulutuspoluista ja työllistymisestä. Iso aihe ja saimme paljon 
kentän kokemuksia jaettua.  

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat 10.2 Vantaa, 16.3 (Teams) ja 21.4 Seinäjoki 

AKOL RY VUOSIKOKOUS 22.-23.4.2023 SEINÄJOELLA 

AKOL:n vuosikokous pidetään keväällä Seinäjoella 22.-23.4.2023. Paikkana Sokos Hotel Lakeus. 

AKOL kustantaa jälleen kaksi (2) AKOL:n jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistyksestä kahden hengen 
huoneessa (2hh). AKOL kustantaa kokouspaketin joko perjantai- sunnuntai tai lauantai- sunnuntai, ei 
matkoja. Näin osallistujilla on mahdollisuus saapua jo perjantaina pitkän matkan takaa. Miettikää 
yhdistyksistänne lähtijöitä ja kokousedustajia.  

Kokoukseen tulee myyntiin omakustanteisia kokouspaketteja, joita yhdistykset voivat ostaa. 
Kokouspaketeista, ilmoittautumisesta ja ohjelmasta lisätietoa helmikuun puolen välin jälkeen.  

Kokous alkaa la 22.4.2023 klo 10:00 seminaariosuudella. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen on auki la 
22.4.2023 klo 9:00- 12:45. Vuosikokous päättyy su 23.4.2023 lounaaseen klo 12:00-13:00 

AKOL EHDOKASASETTELU (hallitus) VUOSIKOKOUKSEEN VIIMEISTÄÄN LA 15.4.2023 klo 13:15 
MENNESSÄ  

Tule mukaan AKOL:n iloiseen ja aktiiviseen hallitusporukkaan. Ehdokkaaksi voi asettua AKOL ry:n 
jäsen. Toivomme ehdokkaita sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön opettajista. Hallituksessa ovat 
erovuorossa:  
 
Varsinaiset jäsenet: Jori Huovinen, Timo Junkala ja Mika Nurminen 
Varajäsenet: Juhani Jussila, Kalevi Suominen ja Mirva Peltokangas 
 
Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. 
 
Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu 
AKOL:n hallitukselle lauantaina 15.4.2023 klo 13:15 mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi 
 
Ehdokkaiden toivotaan tekevän itsestä lyhyt kirjallinen esittely kuvan kera. Ne julkaistaan AKOL:n 
nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua.  
 
ALOITTEET VUOSIKOKOUKSEEN 

Jäsenillä (= yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta (1.4.2023 klo 13:15 
mennessä) AKOL:n hallitukselle. Ne tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi.  
 

https://www.akol.fi/blogit/kotoutuskouluttajan-uudenvuoden-toive/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/blogiartikkelit/OAJ-blogi/2023/kansalais--ja-tyovaenopistot-ovat-kuntalaisten-sivistyksen-sydan/?fbclid=IwAR3V9eW5TO6fe2aB3sl_XL_L8IT2zVex2PCEiYW5s0a5ZJQMJIRJuzBc7FM
https://educa.messukeskus.com/?gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVv4solCS8aaQDQprsx_MgfUQ4yZ587Z7wt5eurXAASES3d-YfArQLwaAsy7EALw_wcB
https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-lakeus?gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr6j4XX9g4cCycvsV3uDsgUMwuNcdx1o0xLegyH6Eh-FN0XjJ5x1DaIaAmXVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
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ANSIOMERKIT 

AKOL:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille. Esitys- ja pisteytyslomakkeet löydät tämän linkin 
takaa sivun alaosasta. 

Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran kevään 2023 vuosikokouksessa Seinäjoella. Nyt on hyvä aika 
laittaa hakuprosessi vireille. Ansiomerkkihakemukset tulee olla perillä viimeistään 14.4.2022 AKOL:n 
varapuheenjohtajalla osoitteessa mika.nurminen@akol.fi.  

OKKA-AKOL STIPENDIRAHASTO / STIPENDIEN HAKU  
 
OKKA-säätiön apurahat ja stipendit ovat haettavissa 1.-31.3.2023. Lisätietoa hausta tulee myöhemmin 
OKKA-säätiön sivuille.  
 
Jäsenemme voivat hakea OKKA-AKOL-stipendiä. Stipendeillä on tarkoitus tukea aikuisopettajien liiton 
jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutukseen ja 
opintomatkoihin. Apurahat myönnetään Suomessa tai ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin, jotka tukevat 
osallistujan ammatillista kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja/tai 
kansainvälistymistä. Lue AKOL:n tarkemmat säännöt stipendiin TÄÄLTÄ. 
 
Vuonna 2023 AKOL ei tee opintomatkaa, joten siihen ei stipendihakua ole.  

AKOL-SKO-TOOL TYÖHYVINVOINTIHANKE 

Hankkeen tiimoilta järjestettiin Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö – webinaari joulukuussa. Kiitos kaikille 
osallistuneille.  

Tammikuussa aloitimme pienellä porukalla vertaismentoroinnin, joka jatkuu syksyyn 2023 saakka. 

18.3.2023 lauantaina klo 10:00- 16:00 järjestetään puhejudo-seminaari Akavatalolla Helsingissä. 
Seminaari on jäsenillemme ilmainen, matkat maksetaan halvimman julkisen kulkuvälineen mukaan (ei 
yöpymistä). Paikkoja seminaariin tulee olemaan 80 hengelle. Seuraa sivujamme, ilmoitamme pian lisää 
seminaarista. 

Hankkeen tiimoilta tulee lisää kevään aikana koulutuksia ja webinaareja, jotka jatkuvat aina marraskuulle 
2023 saakka. Pysy siis kuulolla.  

AktiiviOPET 2023 18.–19.8. HELSINGISSÄ 

Perinteinen AktiiviOPET järjestetään elokuussa Helsingissä. Paikkana on viime vuoden tapaan 
Akavatalo.  

Seminaari alkaa perjantaina klo 10 (ansiomenetys maksetaan) ja päättyy lauantaina klo 16:00 
mennessä. AKOL kustantaa seminaariin yhdistyksistä kaksi (2) ammatillisen koulutuksen opettajaa ja 
yhden (1) vapaan sivistystyön opettajan.  

Laita seminaarin ajankohta jo nyt kalenteriin. Ilmoitamme tarkemmin seminaarista kevään aikana.  

TUPA-NURKKA / LUOTTAMUSMIESVAALIT 

Alkuvuosi on luottamusmiesvaalien aikaa niin kunta- kuin yksityiselle sektorilla. Toivomme jäsenten 
olevan aktiivisia osallistumaan ehdolle luottamusmieheksi. OAJ kouluttaa luottamusmiehet ja AKOL 
tukee omien TES-neuvojien kautta heitä työssään. Lisätietoa tammikuussa ilmestyneestä OAJ:n 
yhdistystiedotteessa. Ole ensisijaisesti yhteydessä oman yhdistyksen puheenjohtajaan.  

Yhdistykset voivat kysyä lisätietoja tarvittaessa OAJ:n erityisasiantuntijoilta Sari 
Melkko, sari.melkko@oaj.fi (JUKOn luottamusmiesvaalit) ja Anneli Vainik, anneli.vainik@oaj.fi (yksityisen 
opetusalan luottamusmiesvaalit, Sivista). 

 

https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/
https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/
mailto:mika.nurminen@akol.fi
https://okka-saatio.com/apurahat/
https://www.akol.fi/uploads/2020/02/01027e0b-okka-akol_stipedirahaston_ohje.pdf
mailto:sari.melkko@oaj.fi
mailto:anneli.vainik@oaj.fi
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AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA   

AKOL ry:n jäsenhankintakampanja jatkuu ja on käynnissä 31.12.2023 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/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

