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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

TÄMÄ ON AKOL RY:n VUOSIKOKOUKSEN INFOKIRJE 

Tässä jäsenkirjeessä saatte kattavat tiedot tulevasta AKOL ry:n vuosikokouksesta. Lue siis huolellisesti 
tämä läpi. 

 

AKOL RY VUOSIKOKOUKSEN SEMINAARI LAUANTAINA 24.4.2021 KLO 10:00-11:30 

Seminaarin ohjelma on avoinna kaikille. Voit siis osallistua ilman ilmoittautumista.  

Osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä 
 

Ohjelma: 

10:00 Avaussanat, AKOL ry puheenjohtaja Maarit Rahkola 

10:10-10:40 Ajankohtaiset asiat koulutuskentältä, OAJ puheenjohtaja Olli Luukkainen  

10:40-11:05 Jatkuva oppiminen, OAJ erityisasiantuntija Tuovi Manninen 

11:05-11:30 Ajankohtaiset vapaan sivistystyön asiat, KoL toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen 

 

AKOL VUOSIKOKOUS LAUANTAINA 24.4.2021 KLO 12:30 

AKOL ry vuosikokous 2021 pidetään etäkokouksena (Teams) COVID-19 pandemian takia. Kokous 
hallinnoidaan Akavatalolta Helsingistä.  

Kokouksen materiaalit lähetetään yhdistyksille (puheenjohtaja ja/tai sihteeri) sääntöjen mukaan viim. 14 
vrk ennen kokousta sekä julkaistaan www.akol.fi -sivustolla TÄÄLLÄ. Näin jokainen jäsen pääsee 
tutustumaan materiaaleihin.  

• Jokainen jäsen- tai paikallisyhdistys voi lähettää kaksi (2) osallistujaa (AKOL:n 
jäsen) vuosikokoukseen. Toinen heistä tulee määritellä ilmoittautumisen yhteydessä viralliseksi 
kokousedustajaksi, joka käyttää äänestyksissä äänimäärää ja toinen on varaedustaja. Valtakirjoja 
on myös mahdollisuus käyttää. 
➔ Yhdistyksen on nimettävä yksi virallinen kokousedustaja, joka on yhdistyksen äänimäärää 

käyttävä edustaja kokouksessa. Vain virallinen kokousedustaja on läsnäolo-, ääni- ja 
puheoikeutettu kokouksessa. Hän käyttää päätösvaltaa vuosikokouksessa. Hän toimii myös 
yhdistyksen virallisena edustajana vaalivaliokunnassa. 
    

➔ Ilmoittautuminen TÄÄLTÄ (Paina linkkiä) 17.4. klo 12:30 mennessä. Tämän jälkeen ei 

ilmoittautumisia valitettavasti voida ottaa vastaa etäkokouksen järjestelyjen takia.  

 

• Valtakirjat tulee lähettää 17.4.2021 klo 12:30 mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi. 

Tämän jälkeen tulleita valtakirjoja emme voi enää hyväksyä. Valtakirjapohja lähetetään 
kokousmateriaalin yhteydessä ja se löytyy myös 14 vrk aikaisemmin  TÄÄLTÄ. 
 

• Yhdistyksen jäsenmäärä määräytyy 1.1.2021 jäsenrekisterin jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksellä 
on käytössä yksi (1) ääni jokaista alkavaa 30:tä AKOL ry:n jäsentä kohti kokoussalissa ja 
vaalivaliokunnassa. ESIMERKKI: Yhdistys ABC, jossa on jäseniä 84, kokousedustajalla on 
käytössään 3 kpl ääniä. Jäsen - ja äänimäärän näet esityslistasta.   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRkMGM4MTItZjE3Yi00NzkwLTk5YTEtZjI1YTM1ZWFmMzhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221e37498f-7acd-4e4c-8617-388088239c2a%22%2c%22Oid%22%3a%22247d3362-8916-45bb-aec4-ff10a89f389b%22%7d
http://www.akol.fi/
https://www.akol.fi/vuosikokous-2021/
https://q.surveypal.com/AKOL-vuosikokous--24.4.2021-ilmoittautuminen
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
https://www.akol.fi/vuosikokous-2021/
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• Viikon 16 alussa tulee ohjeistus kokoukseen osallistuville / ilmoittautuneille:  
➔ Kokoukseen liittymisestä (Teams) ja äänestyksestä  
➔ Linkki itse vuosikokoukseen 24.4.2021. Kokoukseen voi liittyä jo klo 11:30 alkaen, aina klo 

12:30 kokouksen alkuun saakka. Kannattaa tulla testaamaan linja ja äänet ajoissa etukäteen. 
➔ Itse kokoukseen on hyvä osallistua tietokoneella, ei puhelimella tai tabletilla  
➔ Harjoituskokoukset ovat joko 22.4.2021 klo 10-11 TAI 22.4.2021 klo 18-19. 

Vuosikokoukseen tulijoille lähetetään näihin linkit. Suosittelemme osallistumista toiseen 
harjoituskokoukseen, jossa mm. harjoitellaan äänestys.  

➔ Kokouskäytänteestä ohje 
➔ IT-puhelinnumero, joka päivystää kokouksen aikana ja ohjaa ongelmien kanssa 

  
 

EHDOKASASETTELU VUOSIKOKOUKSEEN VIIMEISTÄÄN 17.4.2021 klo 12:30 MENNESSÄ 

Tule mukaan AKOL:n iloiseen ja aktiiviseen hallitusporukkaan. Ehdokkaaksi voi asettua AKOL:n jäsen. 
Toivomme ehdokkaita sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön opettajista.  

Hallituksessa ovat erovuorossa: 

• Varsinaiset jäsenet: Elina Byckling, Kimmo Liljeroos ja Susanna Puustinen 

• Varajäsenet: Sari Turunen 

• Lisäksi avoinna on kaksi (2) varajäsenen paikkaa.  

Yhdistykset voivat ehdottaa omia ehdokkaitaan. Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk 
ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu AKOL:n hallitukselle lauantaina 17.4. klo 12:30 
mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi. Ehdokkaiden toivotaan tekevän itsestä lyhyt kirjallinen 
esittely kuvan kera. Ne julkaistaan AKOL:n nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua. 

 Ehdokkailta toivotaan itse kokoukseen videoesittely itsestä. Sen voi lähettää Kimmolle sähköpostiin 
(tiedot yllä) tai WhatsAppilla numeroon 0405353950 / Kimmo Liljeroos. Videon maksimipituus 2 min.  

 
ALOITTEET VUOSIKOKOUKSEEN 
 
Jäsenillä (= yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta AKOL:n 
hallitukselle. Ne tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi. 
 
Lisätietoja vuosikokouksen ohjeistuksesta tai käytänteistä voi tiedustella: 
 
AKOL ry puheenjohtaja 
Maarit Rahkola 
maarit.rahkola@akol.fi 
GSM 0400-808736 
 
 
AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 
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