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Sääntömääräinen vuosikokous 2021 
 
Aika 24.4.2021 klo 12.30 
 
Paikka Teams / Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 
 
 

1    (1 §)   Kokouksen avaus  
    
   Puheenjohtaja Maarit Rahkola avaa kokouksen klo  
    
    

2    (2 §)   Järjestäytyminen 
    
 2.1. Esitys Valitaan kokoukselle 2 puheenjohtajaa, 2 sihteeriä, 2 

pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa. 
    
  Päätös  
    
  Puheenjohtajat 1. 
   2. 
    
  Sihteerit 1. 
   2. 
    
  Pöytäkirjantarkastajat 
    
   1. 
   2. 
    
  Ääntenlaskijat 1. 
   2. 
    
  Ääntenlaskijoiden puheenjohtajana toimii:  
    
    

3    (3 §)   Laillisuus 
    
   Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n sääntöjen 11 §:n mukaan kutsu 

vuosikokoukseen ja esityslista on toimitettava sähköisenä vähintään 
14 vuorokautta ennen kokousta. 

    
   Kutsu on toimitettu sähköisenä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n 

jäsenille 6.4.2021. Materiaalit on myös julkaistu www.akol.fi -
sivustolla. Sääntöjen 12 §:n mukaan kokouksessa jokaisella 
varsinaisella jäsenellä on niin monta ääntä kuin varsinaisella 
jäsenellä on maksavia jäseniä vuoden alussa. 
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   Kunkin varsinaisen jäsenen on ilmoitettava valitsemansa edustajat 
ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä viimeistään ennen 
vuosikokouksen alkua liiton hallitukselle. Vuonna 2021 
etävuosikokouksessa edustaja, varaedustaja ja äänimäärä (myös 
valtakirjat) on pitänyt ilmoittaa 17.4.2021 klo 12:30 mennessä.  

    
 3.1. Esitys Todetaan Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n kokouksen laillisuus. 

Kokouskutsu ja esityslista lähetettiin sähköpostilla 6.4.2021 
jäsenyhdistyksille sekä julkaistiin www.akol.fi-sivustolla.  

    
 3.2. Päätös  
    
    
 3.3. Esitys Vahvistetaan Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n varsinaisten jäsenten 

äänimäärät. Hyväksytään varsinaisten jäsenten valtuuttamat 
kokousedustajat sekä heidän äänimääränsä. 

    
   Jäsenmäärä 1.1.2021 (maksavat jäsenet).  

Äänimäärä = 1 ääni jokaista 30 alkavaa jäsentä kohti. 
    
    

 Yhdistys Jäsenmäärä Äänimäärä 
1 1. Forssan aikuiskouluttajat ry 30 1 
 2. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajat ry 61 3 
 3. KANKAANPÄÄN AIKUISKOULUTTAJAT RY 18 1 
 4. Keski-Pohjanmaan aikuiskouluttajat ry 27 1 
 5. Kouvolan aikuiskouluttajat ry 39 2 
 6. LAAKSOJEN AIKUISKOULUTTAJAT RY 21 1 
 7. Lapin aikuiskouluttajat ry 16 1 
 8. Länsi-Suomen aikuiskouluttajat ja -opettajat ry 51 2 
 9. OAJ:n EKAMI:n paikallisyhdistys ry 18 1 
 10. OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry 47 2 
 11. OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys 34 2 
 12. OAJ:n Haapaveden paikallisyhdistys ry 1 1 
 13. OAJ:n Hankasalmen paikallisyhdistys ry 1 1 
 14. OAJ:n Huittisten Paikallisyhdistys ry 1 1 
 15. OAJ:n Iisalmen paikallisyhdistys ry 1 1 
 16. OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry 1 1 
 17. OAJ:n Inarin paikallisyhdistys ry 1 1 
 18. OAJ:n ja AKOL:n saamelaisalueen paikallisyhdistys ry 24 1 
 19. OAJ:n Jokioisten-Humppilan paikallisyhdistys ry 1 1 
 20. OAJ:n Joutsan seudun opetusalan paikallisyhdistys ry 1 1 
 21. OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian 

paikallisyhdistys ry 135 5 
 22. OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistys ry 14 1 
 23. OAJ:n Jämsän paikallisyhdistys ry 1 1 
 24. OAJ:n Kajaanin paikallisyhdistys ry 41 2 
 25. OAJ:n Kauhajoen paikallisyhdistys ry 1 1 
 26. OAJ:n Keravan Opetusalan paikallisyhdistys ry 1 1 
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 27. OAJ:n Keuda-opettajat paikallisyhdistys ry 23 1 
 28. OAJ:n Kiipulan paikallisyhdistys 14 1 
 29. OAJ:n Kotkan opettajien paikallisyhdistys ry 4 1 
 30. OAJ:n Laukaan paikallisyhdistys ry 1 1 
 31. OAJ:n Lohjan paikallisyhdistys ry 5 1 
 32. OAJ:n Loimaan paikallisyhdistys ry 1 1 
 33. OAJ:n Luksian paikallisyhdistys ry 27 1 
 34. OAJ:n Omnian paikallisyhdistys ry 18 1 
 35. OAJ:n paikallisyhdistys Axxell Lärare - Opettajat ry 38 2 
 36. Pohjois-Karjalan aikuisopettajat ry 79 3 
 37. OAJ:n Raision seudun koulutuskuntayhtymän opettajayhdistys 

ry 22 1 
 38. OAJ:n Saarijärven paikallisyhdistys ry 1 1 
 39. OAJ:n Salon paikallisyhdistys ry 1 1 
 40. OAJ:n Salon seudun koulutuskuntayhtymän paikallisyhdistys ry 33 2 
 41. OAJ:n Samiedun paikallisyhdistys 18 1 
 42. OAJ:n Sataedun paikallisyhdistys ry 19 1 
 43. OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys ry 11 1 
 44. OAJ:n Tavastian paikallisyhdistys 31 2 
 45. OAJ:n Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän 

paikallisyhdistys ry 12 1 
 46. OAJ:n Viitasaaren paikallisyhdistys ry 1 1 
 47. OAJ:n Ylä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry 19 1 
 48. OAJ:n Äänekosken opettajien paikallisyhdistys ry 1 1 
 49. Oulun aikuiskouluttajat ry 114 4 
 50. POHJOIS-UUDENMAAN AIKUISOPETTAJAT RY 43 2 
 51. Porin aikuisopettajat ry 32 2 
 52. Päijät-Hämeen aikuisopettajat ry 72 3 
 53. Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry 287 10 
 54. Savon aikuisopettajat ry 22 1 
 55. Seinäjoen aikuisopettajat ry 81 3 
 56. Tampereen aikuisopettajat ry 166 6 
 57. TEUVAN AIKUISKOULUTTAJAT RY 4 1 
 58. Turun aikuiskouluttajat ry 89 3 
 59. Vaasan aikuiskouluttajat ry 63 3 
 Yhteensä, jäsenrekisteri 1.1.2021 1939 102 
    

    
    
 3.4. Päätös  
    
    
 3.5. Esitys Sääntöjen mukaan jäsenyhdistyksen on ilmoitettava viralliset 

kokousedustajat ja heidän varaedustajansa ja äänimääränsä ennen 
kokouksen alkua liiton hallitukselle. Vuonna 2021 
etävuosikokouksessa edustaja, varaedustaja ja äänimäärä (myös 
valtakirjat) on pitänyt ilmoittaa 17.4.2021 klo 12:30 mennessä. 
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   Vahvistetaan Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n vuosikokouksen 
jäsenyhdistysten nimeämät vuosikokouksen varsinainen edustaja ja 
varaedustaja ja salissa käytössä oleva äänimäärä ja ääniä käyttävä 
edustaja esitetään kokouksessa (Liite 2).  

    
   Vahvistetaan vaalivaliokuntaan yhdistyksen ilmoittama virallinen 

edustaja.  
    
   Luettelo virallisista vaalivaliokunnan edustajista ja heidän 

äänimääristään esitetään kokouksessa (Liite 3). 
    
 3.6. Päätös  
    
    

4    (4 §)   Menettelytavat  
    
 4.1. Esitys  
  1)  Puheenvuorot pyydetään Teams-kokousalustalla kirjoittamalla 

Chat-kenttään pvp. Kokouksen hallinta avaa mikrofonin. 
Puheenvuoropyynnön yhteydessä on ilmoitettava puheenvuoron 
käyttäjän nimi ja yhdistys/oppilaitos. 

  2)  Kannatuspuheenvuorot on myös erikseen pyydettävä em. tavalla. 
Vain kannatetut esitykset ovat mukana äänestyksessä lukuun 
ottamatta hallituksen ja valiokuntien esityksiä. 

  3)  Kokous voidaan tarvittaessa keskeyttää neuvotteluja varten. 
  4)  Muutosesitykset pääesityksiin on tuotava kirjallisina 

puheenjohtajalle. Muutosesitys kirjoitetaan chat-kenttään. 
  5)  Kokous keskeytetään 24.4.2021 kohdan 10§ käsittelyn jälkeen, 

kokous jatkuu vaalivaliokunnan kokouksen jälkeen. 
  6)  Esitykset hallituspaikkojen täyttämiseksi on toimitettu kirjallisena 

hallitukselle 7 vrk ennen kokousta. 
  7)  Merkitään tiedoksi sääntöjen 12§ toinen momentti. Annetaan 

kokouksen läsnäolo- ja puheoikeus Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n 
jäsenyhdistysten jäsenille.   

    
 4.2. Päätös  
    
    

5    (5 §)   Esityslista  
    
  1.  Avaus 
  2.  Järjestäytyminen 
  3.  Laillisuus 
  4.  Menettelytavat 
  5.  Esityslista 
  6.  Toimintakertomus 2020 
  7.  Tilinpäätös 2020 ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
  8.  Säännöt 
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  9.  Toimintasuunnitelma ja strategiset painopistealueet 1.6.2021–
31.5.2022, liiton jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio 
2022. 

  10.  Vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
  11.  Ehdokasasettelu 
  12.  Palkkiot 
  13.  Hallitusten jäsenten valitseminen 
  14.  Tilintarkastajien valitseminen 
  15.  Aloitteet 
  16.  Julkilausuma 
  17.  Vuoden 2022 vuosikokousjärjestäjän julkistaminen 
  18.  Muistamiset 
  19.  Kokouksen päättäminen 
    
    
 5.1. Esitys Hyväksytään esityslista. 
    
 5.2. Päätös  
    
    

6  7  (6 §)   Toimintakertomus  
   • Johdanto  

• Puheenjohtajan katsaus toimintavuoteen 
• Aikuiskoulutuksen ja -opiskelijan aseman turvaaminen 

(työehtopolitiikka) 
• Asiantuntijoiden osaamisen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen 

(koulutuspolitiikka) 
• Teemme AKOL:n jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä 

houkuttelevampaa (järjestö- ja viestintäpolitiikka) 
• Luottamustehtävät 

    
 6.1. Esitys Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020 (Liite 4). 
    
 6.2. Päätös  
    
    

7  7  (7 §)   Tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
    
 7.1. Esitys Kokous hyväksyy tuloslaskelman (Liite 5) sekä taseen (Liite 6).  

 
Hallitus esittää, että kirjataan tilikauden 101 592,05 euroa 
edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 

    
 7.2. Päätös  
    
    
 7.3. Esitys Kokous kuulee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020, sekä 

päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille 
(Liite 7). 
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 7.4. Päätös  
    
    
    
    

8    (8 §)   Säännöt 
    
   Kokous kuulee esityksen sääntömuutosehdotuksista ja kukin kohta 

käsitellään ja hyväksytään omana kohtanaan. 
Aikuisopettajien liitto AKOL:n ry:n nykyiset säännöt (Liite 8) 

    
    
 8.1. Esitys 2 § Liiton tarkoitus 

Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä. Se kokoaa 
aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät ja toimii näiden (loppu 
sama). 
 
Muutosehdotus:  
Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä. Se kokoaa 
aikuisopetuksen parissa työskentelevät ja toimii näiden (loppu 
sama) 

    
 8.2. Päätös  
    
    
 8.3. Esitys 3 § Tarkoituksen toteuttamistavat  

6. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, huolehtii 
viestinnästä jäsenyhdistyksille ja niiden henkilöjäsenille, 
sidosryhmille ja tiedotusvälineille. 
   
Muutosehdotus:  
6. ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa, huolehtii 
viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille   

    
 8.4. Päätös  
    
    
 8.5. Esitys 5 § Jäsenyyttä koskevat määräykset  

Näissä säännöissä käytetään liiton jäsenenä olevasta 
paikallisesta ja alueellisesta yhdistyksestä nimitystä jäsenyhdistys. 
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä aikuiskoulutusta 
järjestävien organisaatioiden henkilöstön muodostamia 
rekisteröityjä yhdistyksiä. Liitolla voi myös olla kannattajajäseniä, 
joilla ei ole äänioikeutta. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.  
   
Liitto voi kutsua kunniajäsenikseen ansiokkaasti liiton toimintaan 
osallistuneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäsenen kutsumisesta 
tekee liiton kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä ei ole 
äänivaltaa.   
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  



 
  
 Esityslista  7 (14) 
 Vuosikokous 2021 
 

Rautatieläisenkatu 6 24.4.2021 
00520 Helsinki  

 

 
Muutosehdotus: 
Näissä säännöissä käytetään liiton jäsenenä olevasta 
paikallisesta ja alueellisesta yhdistyksestä nimitystä jäsen. Liiton 
varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä aikuisopetusta 
järjestävien organisaatioiden muodostamia rekisteröityjä 
yhdistyksiä sekä yhdistyksiä, joissa on jäsenenä aikuisopetuksen 
parissa työskenteleviä.  
 
Liitolla voi myös olla kannattajajäseniä, joilla ei ole 
äänioikeutta.  Uudet jäsenet hyväksyy hallitus, hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle. Päätökseen on oikeus 
hakea muutosta liiton varsinaiselle kokoukselle osoitetulla 
valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa 
hallitukselle.  
  
Liitto voi kutsua kunniajäsenikseen ansiokkaasti liiton toimintaan 
osallistuneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäsenen kutsumisesta 
tekee liiton kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä ei ole 
äänivaltaa.   
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

    
 8.6. Päätös  
    
    
 8.7. Esitys 7 § Jäsenmaksut  

Jäsenet maksavat jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 
  
Muutosehdotus: 
Paikallisten tai alueellisten yhdistysten jäsenet sekä 
kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksua vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä 
oikeutta liiton varallisuuteen. 

    
 8.8. Päätös  
    
    
 8.9. Esitys 8 § Kelpoisuus luottamustehtävään  

Liiton luottamustehtävään voidaan valita vain liiton varsinaisten 
jäsenten jäseniä.  
 
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun 
asti, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi tehtävästään. 
Luottamustehtävään valittu, joka ei enää täytä tämän pykälän 
ensimmäisen momentin asettamia vaatimuksia, on erotettava 
tehtävästään.  
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Muutosehdotus: 
Liiton luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa 
maksanut liiton paikallisen tai alueellisen yhdistyksen jäsen. 
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun 
asti, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi tehtävästään. 
Luottamustehtävään valittu, joka ei enää täytä tämän pykälän 
ensimmäisen momentin asettamia vaatimuksia, on erotettava 
tehtävästään.  

    
 8.10. Päätös  
    
    
 8.11. Esitys 11 § Kokoukset  

Vuosikokous on pidettävä kerran vuodessa huhti-toukokuussa. 
Kutsu vuosikokoukseen sekä esityslista on toimitettava 
sähköisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos neljännes 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla 
tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.  
 
Muutosehdotus: 
Vuosikokous on pidettävä kerran vuodessa huhti-toukokuussa. 
Kutsu vuosikokoukseen sekä esityslista on toimitettava 
jäsenille sähköisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.  
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos neljännes 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla 
tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.  
 
Vuosi- tai ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa 
etäyhteydellä hybridimuotoisena tai kokonaan etäkokouksena. Etä- 
tai hybridikokous voidaan toteuttaa käyttämällä soveltuvaa 
viestintä- ja yhteistyöalustaa.  
 
Vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen toteutustavan, ajan ja 
paikan määrää hallitus.  

    
 8.12. Päätös  
    
    
 8.13. Esitys 12 § Äänivalta  

Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä niin monta ääntä 
kuin varsinaisella jäsenellä on maksavia jäseniä vuoden alussa. 
Kunkin varsinaisen jäsenen on ilmoitettava valitsemansa edustajat 
ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä viimeistään ennen 
kokouksen alkua liiton hallitukselle. 
  
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa 
yhdistyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa 
yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista 
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alkavaa 30 jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä 
kohti. Yhdistys voi valtuuttaa yhden henkilöjäsenen käyttämään 
kaikkia yhdistyksen ääniä. 
 
Virallisten edustajien lisäksi vuosikokous voi sallia myös muiden 
henkilöiden läsnäolon kokouksissa. Hallituksen jäsenillä, 
tilintarkastajilla, liiton toimihenkilöillä sekä kunniajäsenillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 
jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa arpa.  
  
Muutosehdotus: 
Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi 
ääni yhdistyksen jokaista alkavaa 30 maksavaa jäsentä kohden 
vuoden alussa. Kunkin varsinaisen jäsenen on ilmoitettava 
valitsemansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin äänimäärä 
ennen kokouksen alkua liiton hallitukselle, hallituksen määräämään 
ajankohtaan mennessä.  
  
Jäsenten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen 
kokouksissa. Kukin jäsen saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen 
yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa yhdistyksen 30 
maksavaa jäsentä kohden. Yhdistys voi valtuuttaa 
yhden edustajan käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä.   
Virallisten edustajien lisäksi vuosikokous voi sallia myös muiden 
henkilöiden läsnäolon kokouksissa. Hallituksen jäsenillä, 
tilintarkastajilla, liiton toimihenkilöillä sekä kunniajäsenillä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 
jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa arpa.  
 

    
 8.14. Päätös  
    
    
 8.15. Esitys 16 § Hallitus  

Jäsenyhdistysten esitykset hallituksen jäseniksi on oltava 
hallituksella kirjallisesti 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.   
Hallitukseen, jonka toimikausi on kolme vuotta ja jonka toimiaika 
alkaa vuosikokousta seuraavan kesäkuun 1. päivänä, kuuluu 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan valittavat kuudesta kymmeneen (6-10) muuta 
varsinaista jäsentä, joilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. 
Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kolmasosa 
vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa 
asiantuntijoita, joilla ei ole kuitenkaan äänioikeutta.   
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Muutosehdotus: 
Jäsenten esitykset hallituksen jäseniksi on oltava hallituksella 
kirjallisesti 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.   
Hallitukseen, jonka toimikausi on kolme vuotta ja jonka toimiaika 
alkaa vuosikokousta seuraavan kesäkuun 1. päivänä, kuuluu 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan valittavat kuudesta kymmeneen (6-10) muuta 
varsinaista jäsentä, joilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. 
Muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kolmasosa 
vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua kokouksiinsa 
asiantuntijoita, joilla ei ole kuitenkaan äänioikeutta.   

    
 8.16. Päätös  
    
    
 8.17. Esitys 17 § Hallituksen tehtävät  

Vuosikokouksen valitseman hallituksen tehtävänä on:  
 
9. Pitää yhteyttä erityisesti jäsenyhdistyksiin sekä muihin 
ammattijärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.  
 
12. Asettaa ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön 
jaostot. 
 
Muutosehdotus: 
Vuosikokouksen valitseman hallituksen tehtävänä on:  
 
9. Pitää yhteyttä erityisesti jäseniinsä sekä muihin 
ammattijärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.  
 
12. Asettaa tarvittaessa vapaan sivistystyön jaoston.  

    
 8.18. Päätös  
    
    
    

9    (9 §)   Toimintasuunnitelma, strategiset painopistealueet 1.6.2021 – 31.5.2022, liiton 
jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio 2022 

    
  Toimintasuunnitelma ja strategiset painopistealueet 
    
 9.1. Esitys Hyväksytään toimintasuunnitelma 1.6.2021 – 31.5.2022 (Liite 9). 
    
 9.2. Päätös  
    
    
    
  Liiton jäsenmaksun suuruus 
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 9.3. Esitys Vahvistetaan jäsenmaksun suuruudeksi vuonna 1.1.2022 
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:lle 0,15 % bruttopalkasta. 
Vähimmäisjäsenmaksu määräytyy OAJ:n määräämän 
vähimmäisjäsenmaksun mukaan siten, että AKOL tilittää sen 
suoraan OAJ:lle.  

    
   Todetaan Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenmaksuiksi kuuluvan 

myös ne jäsenmaksut, jotka jäsenyhdistykset itse määräävät sekä 
niiden liittojen määräämät jäsenmaksut, joihin Aikuisopettajien 
liitto AKOL ry on liittynyt (OAJ:n Ammatilliset Opettajat ry, OAO). 

    
   Hyväksytään Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n esitys maksaa 

alueyhdistysten määräämät jäsenmaksut toistaiseksi. Jäsenmaksun 
maksamisen tarkistus suoritetaan vuosittain.  

    
 9.4. Päätös   
    
    
  Tulo- ja menoarvio 
    
 9.5. Esitys Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 (Liite 10). 
    
 9.6. Päätös  
    
    
    

10    (10 §)   Vaalivaliokunta  
    
 10.1. Esitys Valitaan vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri.  
    
    
 10.2. Päätös  
    
    
 10.3. Esitys Vaalivaliokunnan puheenjohtaja kutsuu vaalivaliokunnan koolle 

kokoustilaan (oma Teams-linkki) 
    
 10.4. Päätös  
    
    

11    (11 §)   Ehdokasasettelu  
    
   Erovuorossa ovat: 
    
   varsinainen Elina Byckling, Tuusula 
   varajäsen Sari Turunen, Kontiolahti 
    
   varsinainen Kimmo Liljeroos, Pori 
   Varajäsen ei varajäsentä 
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   varsinainen jäsen Susanna Puustinen, Joensuu 
   varajäsen ei varajäsentä 
    
   Hallituksessa jatkavat: 
   Puheenjohtaja Maarit Rahkola, Espoo 
    
   varsinainen jäsen Petri Karoskoski, Tampere 
   varajäsen Ulla Koukkari-Anttonen, Jyväskylä 
    
   varsinainen jäsen Jori Huovinen, Tuusula 
   varajäsen Juhani Jussila, Tampere 
    
   varsinainen jäsen Timo Junkala, Jyväskylä 
   varajäsen Janette Broberg, Raisio 
    
   varsinainen jäsen Mika Nurminen, Seinäjoki 
   varajäsen Mirva Peltokangas, Oulu 
    
    
    
   Sääntöjen 16§ mukaan hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan valittavat kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista 
jäsentä, joilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. 

    
 11.1. Esitys Valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kolme (3) varsinaista jäsentä 

erovuoroisten tilalle ja kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. 
    
   Hallituksen toimikausi alkaa 1.6.2021.  
    
 11.2. Päätös  
    
    

12    (12 §)   Palkkiot  
    
   Sääntöjen 15 §:n mukaan vuosikokous päättää hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. 
    
 12.1. Esitys Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan. Hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot maksetaan OAJ:n linjan 
mukaisesti. 

    
 12.2. Päätös  
    
    

13    (13 §)   Hallituksen jäsenten valitseminen 
    
 13.1. Esitys Sääntöjen mukaan valitaan kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.  
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Hallitus esittää, että valitaan vaalivaliokunnan esityksen mukaan 
kolmeksi (3) vuodeksi kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) 
henkilökohtaista varajäsentä. 

    
 13.2. Päätös Hallitukseen valittiin:  
    
   varsinainen jäsen:  
   varajäsen:  
    
   varsinainen jäsen:  
   varajäsen:  
     

varsinainen jäsen:  
varajäsen:  

    
     
    

14    (14 §)   Tilintarkastajien valitseminen 
    
 14.1. Esitys Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
    
 14.2. Päätös Valittiin tilintarkastajaksi:   
   Valittiin varatilintarkastajaksi:  
    
    

15    (15 §)   Aloitteet  
    
    
    
    

16  1
6 
 (16 §)   Julkilausuma  

   Julkilausuman ajankohtaisesta asiasta on valmistellut AKOL:n 
hallitus. Julkilausuma tuotetaan sähköisenä ja se julkaistaan liiton 
sähköisissä kanavissa. 

    
    

17  1
6 
 (17 §)   Vuoden 2022 vuosikokousjärjestäjän julkistaminen 

   Hallituksen kokouksessa 15.-16.1.2021 päätettiin 
vuosikokousjärjestäjäksi 2022 edelleen Oulun aikuiskouluttajat. 

    
    

18  1
6 
 (18 §)   Muistamiset 

   Julkaistaan ansiomerkit myönnettyjen osalta. Ansiomerkit 
postitetaan saajille. 
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19  1
6 
 (19 §)   Kokouksen päättäminen 

    
    
    
    
    
      
   puheenjohtaja  puheenjohtaja 
      
      
      
      
   sihteeri  sihteeri 
      
      
      
      
   pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
      
      
      

 
 


