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Jäsenkysely 2018 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry. teki jäsenkyselyn syyskuussa 2018. Vastauksia saatiin reilu 450 kappaletta. 

Kyselystä on koostettu 2 erilaista versiota. Molemmat versiot löydät https://www.akol.fi/aineistot/ -sivustolta.  

Koosteet ovat seuraavat: 

• A) Jäsenkyselyn kokonaiskooste jäsenille (kooste + liitteet) 

• B) Jäsenkyselyn kooste ulkopuoliseen käyttöön, kuten alueyhdistyksille, lehdistölle, vaikuttajille, 
päättäjille, organisaatioille yms. (kooste + liitteet). Tästä voit ensin käyttää pelkästään koostetta ja 
pyydettäessä liitteitä.  

 
Toivomme, että jäsenistö ottaa kyselyn B ahkeraan käyttöön ja jakaa ja kertoo siitä alueilla eri foorumeissa. 
Näin saamme parhaalla mahdollisella tavalla tietoisuuteen aikuiskoulutuskentän ajatukset. AKOL liittona vie 
kyselyn OAJ:lle.  
 

Educa-messut 25.-26.1.2019 

Educa-messut on johtava opetus- ja kasvatus alan tapahtuma. Vuoden 2019 messujen pääteemana on 

”Opettaminen – viestintää ja vuorovaikutusta”. Varaa aika kalenteriisi ja ole mukana messuilla.  

Aikuisopettajien liitto AKOL ry on mukana OAO:n ständillä 6e30 

 

Edunvalvontakoulutus 8.-9.2.2019 Helsingissä Akavatalolla 

Tule kuulemaan ajankohtaiset edunvalvonnan asiat sekä mukaan vaikuttamistyöhön!  

Kohderyhmänä ovat edunvalvonnasta kiinnostuneet AKOL:n ammatilliset ja vapaan sivistystyön jäsenet. AKOL 

ry kustantaa kahden (2) osallistujan seminaarikulut ja ansionmenetykset perjantain osalta, jos yhdistyksestä 

tulee vapaan sivistystyön edustaja hän voi osallistua kolmantena. Vapaan sivistyn edustaja: voit osallistua 

myös pelkästään lauantain ryhmätyöosuuteen. Olet tärkeä osa lauantain vaikuttamistyön eteenpäin 

viemisessä! 

Tutustu ohjelmaan.  Ilmoittautuminen aukeaa 30.11.2018. 

 

Vuosikokous Tampereella (13. – 14.4.2019) 

Vuonna 2019 vuosikokous pidetään Tampereella. Varatkaa aika kalenterista. Lisätietoja tulee lähempänä 

ajankohtaa. 

 

  

https://www.akol.fi/aineistot/
https://www.akol.fi/uutiset/edunvalvontakoulutus-2019-8-9-2-2019-helsinki/
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Muista päivittää sekä omasi että yhdistyksesi tiedot 

OAJ:n rekisteristä puuttuu edelleen jäseniemme s-postiosoitteita. Tietoja tarvitaan, koska tiedotteet tulevat 

jokaiselle henkilökohtaisesti eikä yhdistysten kautta. Katso: Jäsentiedot kuntoon. Muistakaa myös ilmoittaa 

yhdistyksenne ajan tasalla olevat yhteystietonne nettivastaavalle (kimmo.liljeroos(at)akol.fi) sekä sihteerille 

(elina.byckling(at)akol.fi). 

 

Paikallisyhdistyksen perustamissäännöt 

Jos alueellasi ollaan miettimässä esim. työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen perustamista, niin löydät 

siihen ohjeet sivuiltamme https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/. Ole myös rohkeasti yhteydessä meihin.  

 

Yhteydenotto yhdistyksiin  

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet tulevat ottamaan yhdistyksiinne yhteyttä 

lähiaikoina ja kyselemään kuulumisia teidän alueeltanne. Voitte etukäteen jo miettiä kysymyksiä, joihin 

haluaisitte vastauksia. Kuuntelemme mielellämme.  

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Jasentiedot%20kuntoon

