
    

 
 

 
 
 

 

AktiiviOPET seminaari 2017 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry järjestää järjestö-, koulutus- ja hyvinvointiseminaarin 

Rovaniemellä 6.-8.10.2017, Lapland Hotel, Sky Ounasvaara, Juhannuskalliontie, 96400 

Rovaniemi 

Seminaarin lähtökohtana ovat edunvalvonnan ajankohtaiset asiat, muuttuva opettajuus sekä 

työhyvinvointi. Tavoitteena on lisäksi antaa tietoa OAJ:n ja AKOL:n toiminnasta ja 

vaikutusmahdollisuuksista sekä innostaa ja motivoida uusia järjestötoimijoita AKOL:n 

jäsenyhdistyksiin. 

AKOL kustantaa kaksi (2) edustajaa/ jäsenyhdistys mukaan, sillä periaatteella, että toinen 

osallistujista olisi ”uusi tuleva aktiivi”. (Kotimaan matkoja ei makseta, vain seminaaripaketti). 

Ilmoittautuminen tapahtuu OAJ:n jäsensivujen kautta. Muista mainita huonekaveritoive, 

erikoisruokavaliot ja lauantain aktiviteetti. Yhden hengen huoneen lisän maksaa jokainen 

itse. Ilmoittautuminen aukeaa OAJ:n sivujen kautta 7.8.2017 ja päättyy 4.9.2017. Hotellilla on 

mahdollisuus yöpyä jo torstaina, jos kulkuyhteydet niin vaatii.  

Ohjelma: 

Seminaari pe 6.10.2017 

11.45 Ilmoittautuminen ja lounas 

12.45  Seminaarin avaus: Timo Kraft, AKOL pj.  

13.00 Mitä meille kuuluu? 

13.30 Ajankohtaiset edunvalvonnan asiat, Visa Pohjola, OAJ neuvottelupäällikkö. 
Osallistujat, pohtikaa hyviä ajankohtaisia kysymyksiä Visalle.  

14.30 Kahvi 

15.00 Ajankohtaiset edunvalvonnan asiat jatkuvat, Visa Pohjola, OAJ 
neuvottelupäällikkö. Osallistujat, pohtikaa hyviä ajankohtaisia kysymyksiä 
Visalle. 

16.25  Päivän lopetus 

16.45  Kokoontuminen hotellin edessä: maisemakävelyretki Tottorakan huipulle (yht. n 
2km). Ulkoiluvaatteet, kävelyyn sopivat kengät, osittain kivikkoinen reitti, nousua 
vain vähän. Kesto noin 1h. Sopii kaiken kuntoisille. 

19.30 Yhteinen illallinen hotellilla maisemaravintolassa.  

 

 



    

 
 

 
 
 

Seminaari la 7.10.2017 

Aamiainen hotellilla 

Halukkaille mahdollisuus pientä hikeä nostattavaan aamutreeniin (n. 45 min) 
hotellin lähellä, lähtö hotellin edestä klo 7.00. Käymme suolla, joten kengät voivat 
kastua, mikäli suo ei ole jäätynyt ☺ 

09.30  Markku Perttunen, OAJ työmarkkina-asiamies   

13.00 Lounas 

14.00 Opettajien työttömyyskassa esittäytyy ja ajankohtaiset asiat, kassanjohtaja 
Katriina Vierula, opettajien työttömyyskassa. 

15.15 

15.45 Kokoontuminen hotellin edessä. Siirtyminen kävellen (1,2km) urheiluopistolle 
kevyeen aktiviteettiin. Sisälle sopiva rento vaatetus. Muista valita 
ilmoittautumisen yhteydessä aktiviteetti: 1) kevyt joogatyyppinen helppo 
rentoutustunti 45-60 min tai 2) toiminnalliset tiimitehtävät (ei fyysisiä) 60-90 min. 
Osallistujamääristä riippuen muutokset ryhmiin ovat mahdollisia.  

16.15 Valittu aktiviteetti urheiluopistolla ja sen jälkeen paluu kävellen hotellille omassa 
tahdissa. 

19.00 Kokoontuminen hotellin parkkipaikalla bussissa. Lähtö illalliselle.  

20.00 Illallinen kotaravintola Iso-Tokassa 

 

Seminaari su 8.10.2017 

Aamiainen hotellilla 

10.00 Me ja AKOL yhdessä ☺ 

11.30 Seminaarin päätös 

12.00 Lounas ja kotiin 

 

Kiitos ja turvallista kotimatkaa! 

Tilaisuudessa otetaan valokuvia, joita käytetään valikoidusti AKOL:n nettisivuilla ja 

facebookissa. Mainitsethan ilmoittautumisen lisätietoja kohdassa, mikäli et halua kuvasi 

näkyvän ko. median välineissä. 

 

 


