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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Kesä jo kolkuttelee ovella ja auringon lämmöstäkin olemme jo päässeet nauttimaan.  AKOL:n kevät on 
ollut etänä toimimista edelleen. Onneksi näyttäisi siltä, että korona alkaa jo helpottamaan ja rokotukset 
ovat hyvässä vauhdissa ympäri Suomen.  

AKOL ry sääntömääräinen vuosikokous 24.4.2021 pidettiin Teamsin kautta etänä. Osallistujia oli noin 30 
ja äänestämään pääsimme hallituksen jäsenistä. Kaikki järjestelyt sujuivat hyvin. Aamun 
koulutusosuudessa oli myös mukavasti linjoilla kuulemassa ajankohtaisia aiheita aikuiskoulutuksen 
kentältä.  

Vuosikokouksessa päätettiin mm. seuraavaa: 

• AKOL:n jäsenmaksu alenee vuonna 2022 0,2%:sta 0,15%:iin. 

• Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 

• Taloudellisesti ylijäämä oli poikkeuksellisen iso, koska korona perui niin live-koulutukset kuin 
hallitustyöskentelyn kasvokkain. Tämä huomioitiin vuoden 2022 tulo- ja menoarviossa.  

• Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelman kaudelle 
1.6.2021-31.5.2022. 

• AKOL:n hallituksen palkkiot menevät linjassa OAJ:n palkkioiden mukaan. 

• Vuosikokous valitsi uuden hallituksen, jonka toimikausi alkaa 1.6.2021. 

• Jaoimme kaksi AKOL:n ansiomerkkiä. 

• Julkilausuman voit katsoa ja kuunnella täältä.  
 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 oli kuitenkin varsin toimelias. Etäkokoukset ja -koulutukset pyörivät koko 
vuoden ja AKOL oli ahkera myös erilaisten lausuntojen kommentoinneissa.  

 

AKOL ry uusi hallitus ottaa vetovastuun 1.6.2021 alkaen: 

Maarit Rahkola puheenjohtaja 

Petri Karoskoski, varalla Ulla Koukkari-Anttonen 

Mika Nurminen, varalla Mirva Peltokangas 

Jori Huovinen, varalla Juhani Jussila 

Timo Junkala, varalla Kalevi Suominen 

Kimmo Liljeroos, varalla Anne-Mari Koskenniemi  

Juha-Pekka Finnilä, varalla Päivi Katajamäki 

Janette Broberg, varalla Risto Ala-Kaila 

Hallitustyökentelyssä mukana olevat: 

Mirva Peltokangas, valtuutettu 

Riitta Larne, valtuutettu 

Pirkko Kuhmonen, OAJ aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtaja 

AKOL ry pitää järjestäytymiskokouksen kesäkuussa, jolloin valitaan varapuheenjohtaja ja sihteeri liitolle. 
Tällöin myös avataan toimintasuunnitelmaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa jäsenistön toiminnan 
hyväksi. Tästä lisää myöhemmin kesäkirjeessä. 

 

 

https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto/videos/591214535173333
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AKOL TUKEE YHDISTYSTENSÄ (paikallis- tai jäsenyhdistys) TOIMINTAA VUONNA 2021 

AKOL hallitus päätti tukea yhdistysten toimintaa vuonna 2021. Tuettavia tilaisuuksia voi yhdistyksellä olla 
vuodessa yksi lähitapahtuma ja yksi etätapahtuma (verkossa). 

• Lähitapahtumaa tuetaan max 30€ / osallistuva jäsen. Maksimi tukisumma / yhdistys on 900€. 

• Etätapahtumaa tuetaan max. 200€ / yhdistys. 

• Kustannukset korvataan vain kuittia vastaan. 

• Osallistujalista, ohjelma ja lasku tulee toimittaa maarit.rahkola@akol.fi. 

• Tilaisuudeksi ei riitä pelkkä ruokailu, alkoholin kustannuksia ei korvata. 

AKOL haluaa myös mainostaa järjestämäänne tapahtumaa omalla facebook-sivuilla, joten voit laittaa 
pienen mainoksen tapahtumasta esim. kuvan kera kimmo.liljeroos@akol.fi. Näin saamme eri puolella 
Suomea pidettäviä AKOL:lilaisten tapahtumia esille paremmin.  

 
AKOL RY. JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.6.2020 – 31.5.2021 

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenhankintakampanja käynnistyi 1.6.2020. Kampanja on käynnissä 
31.5.2021 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 ja 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 tästä.  

AKOL maksaa tukea kahdesti vuodessa keskitetysti, joulu- ja toukokuussa. 

Täytä lomake tietokoneella, tulosta, allekirjoita ja lähetä lomake skannattuna yhdistyksen 
puheenjohtajalle sähköpostilla: maarit.rahkola@akol.fi tai kirjepostilla Aikuisopettajien Liitto AKOL ry, 
Maarit Rahkola, Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI.  

OAJ VALTUUSTO KOKOONTUI 5.-7.5.2021 ETÄYHTEYKSIN 

Valtuustossa käytiin paljon keskustelua järjestötoiminnan uudistamisesta. Valtuuston selkeä mielipide oli, 
että mm. valtuuston ja OAJ hallituksen kokoa ei pidä pienentää. Monipolvisinta keskustelu oli 
aluetoiminnan organisoimisesta. Järjestötoiminnan uudistamiseen liittyvät päätökset valtuusto tekee 
syysvaltuustossa marraskuussa.  

OAJ valtuusto päätti myös pienentää OAJ:n jäsenmaksua vuodelle 2022. 

Lue lisää valtuuston uutisia tästä ja tästä. 

 

AKOL-PALVELUT 

Muista hyödyntää AKOL:n omia työehtosopimusneuvojiamme https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/ 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

 

 

mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/uploads/2020/05/akol_jasenhankintakampaja_ilmoituslomake.docx
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/kevatvaltuusto-hyvaksyi-oajn-ilmastoteot--ohjelman/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/valtuusto-tekee-paatoksia-jarjeston-uudistamisesta-syksylla/
https://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat/
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