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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Olet saanut hetki sitten AKOL valtuustokirjeen. Jos et ole sitä vielä lukenut, niin voit lukea sen TÄÄLTÄ. 
Muistahan käydä äänestämässä AKOL:n ehdokasta OAJ valtuusvaaleissa. Lue lisätietoa 
valtuustovaaleista, ehdokkaista ja äänestämisestä täältä AKOL:n sivuilta. 

AKOL ry valtuustovaalikeskustelu ma 7.3 klo 17:00 (Teams). Liity mukaan TÄSTÄ.  

AKOL ry hallitus kokoontui Teams:ssä 2.3.2022. Tässä muutamia nostoja kokouksesta. 

• AKOL ry on tämän päivän päätöksellään mukana tukemassa kertasummalla kahta eri Ukraina-
keräystä.  

• Valmistaudumme kovaa vauhtia 2022 vuoden vuosikokoukseen Oulussa. Tiedot alempana.  

• Arvioimme tulevaa toimintaa talouden näkökulmasta suhteessa laskevaan jäsenmäärään. 

• Keskustelimme meneillään olevasta neuvottelukierroksesta. 

• Suunnittelimme toukokuun Islannin opintomatkaa. 

• Kävimme keskustelua toisen asteen kehittämishankkeesta mm. rahoituksen osalta.  

• AKOL ry seuraava hallituksen kokous on 19.3.2022 

 

UUSIEN JÄSENTEN KOULUTUS (WEBINAARI) 17.3.2022 klo 17:00-18:00 

AKOL järjestää uusille tai uudehkoille sekä tuleville jäsenilleen koulutuksen AKOL:n toiminnasta ja 
jäseneduista OAJ:n kentässä. Myös muut asiasta kiinnostuneet jäsenemme voivat osallistua 
koulutukseen. Tule siis kuulolle, niin tiedät enemmän yhdistystoiminnastamme ja sen rakenteesta. 
Aikuiskoulutusta on nyt ja tulevaisuudessa pidettävä entistä enemmän esillä ja vain aktiivisilla jäsenillä 
saamme tämän aikaan.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ. 

 

AKOL RY VUOSIKOKOUS 23.-24.4.2022 OULUSSA (TÄRKEÄ!) 

 

AKOL:n vuosikokous pidetään keväällä Oulussa 23.-24.4.2022. Paikkana Laplands Hotel OULU 

AKOL kustantaa jälleen kaksi (2) AKOL:n jäsentä / jäsen- tai paikallisyhdistyksestä kahden hengen 
huoneessa (2hh). AKOL kustantaa kokouspaketin joko perjantai-sunnuntai tai lauantai-sunnuntai, ei 
matkoja. Näin osallistujilla on mahdollisuus saapua jo perjantaina pitkän matkan takaa. Miettikää 
yhdistyksistänne lähtijöitä ja kokousedustajia. Kokoukseen on myynnissä omakustanteisia 
kokouspaketteja, joita yhdistykset voivat ostaa.  

Toivomme runsaslukuista osallistujajoukkoa Ouluun. Vihdoinkin voimme pitää vuosikokouksen live-
tilaisuutena.  

VUOSIKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ. 25.3.2022 MENNESSÄ! Liitteenä kutsu! 

Virallinen kutsu, ohjelma ja vuosikokousmateriaali tulevat yhdistyksille viim. 14 vrk ennen 

kokousta.  

ALUSTAVA OHJELMA: 

LAUANTAI 23.4.2022 

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00 Seminaari- ja koulutusosuus 

https://www.akol.fi/uploads/2022/02/88b715f7-akol-valtuustokirje-2_2022.pdf
https://www.akol.fi/uutiset/akoln-jasenkirje-valtuustovaalit-2-2022/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVjYWNjN2QtMmQzYy00MzQxLTk3NjktMDFjNjhiYWRjOGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af2f86a0-863d-4739-b06a-1d64e027a8ca%22%2c%22Oid%22%3a%22a19e6494-89dc-4272-a8f4-081d8f4f82aa%22%7d
https://www.akol.fi/koulutukset/akoln-toiminta-ja-jasenedut-webinaari-17-3-2022/
https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu?gclid=Cj0KCQiAjc2QBhDgARIsAMc3SqSMnA-dC__KMT5JUg9exQ__uuAjtDN-DwX-vt8PPjYxD7enqyefOG4aAioKEALw_wcB
https://forms.gle/i5SDPZrTe6u7y2rb7
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12.15 Lounas 

12.45 Kokouksen virallisten edustajien ilmoittautuminen päättyy 

13.15 Vuosikokous  

16.30 Kokous keskeytetään 

19.30 Päivällinen 

21.30 Jatkot kokoustilassa 23.30 asti, Bändi Fever 

 

SUNNUNTAI 24.4.2022 

10.00 Vuosikokous jatkuu 

12.30 Lounas / Hyvää kotimatkaa 

AKOL EHDOKASAETTELU (hallitus ja puheenjohtaja) VUOSIKOKOUKSEEN VIIMEISTÄÄN LA 
16.4.2022 klo 13:15 MENNESSÄ  

 
Tule mukaan AKOL:n iloiseen ja aktiiviseen hallitusporukkaan. Ehdokkaaksi voi asettua AKOL ry:n 
jäsen. Toivomme ehdokkaita sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön opettajista. Hallituksessa ja 
puheenjohtajana ovat erovuorossa:  
 
Puheenjohtaja: Maarit Rahkola 
Varsinaiset jäsenet: Petri Karoskoski 
Varajäsenet: Ulla Koukkari-Anttonen 
 
Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kolme (3) vuotta. 
 
Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu 
AKOL:n hallitukselle lauantaina 16.4. klo 13:15 mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi 
 
Ehdokkaiden toivotaan tekevän itsestä lyhyt kirjallinen esittely kuvan kera. Ne julkaistaan AKOL:n 
nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua.  
 
ALOITTEET VUOSIKOKOUSEEN 

Jäsenillä (= yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta AKOL:n hallitukselle. 
Ne tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi.  
 
AKOL VIESTINTÄKYSELY  / Vastaa 15.3 mennessä 
 
Vastaa ja voita! AKOL haluaa kehittää viestintää entistä tehokkaammaksi ja tavoittaa jäseniään 
paremmin. Voit vastata kyselyyn anonyymisti tai omalla nimellä, jolloin osallistut samalla arvontaan. 
Arvomme 2 kpl 50€ lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan sekä AKOL:n tavarapalkintoja. Palkinnot 
lähetämme voittajille postitse.  
 

Viestintäkyselyyn pääset vastaamaan TÄSTÄ. 

ANSIOMERKIT 

AKOL:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille lomakkeella (tarkista ensin hakuohjeet). Jos 

asiaan liittyen tulee kysyttävää, ole yhteydessä AKOL:n sihteeriin kimmo.liljeroos@akol.fi 

mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://q.surveypal.com/AKOL-ry-viestintakysely-2021/0
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/0cfec934-akol_ansiomerkki_esitys.doc
https://www.akol.fi/uploads/2018/10/602ee064-akol_ansiomerkkienpisteytyslomake_2018.docx
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
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Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran kevään 2022 vuosikokouksessa Oulussa. Nyt on hyvä aika 
laittaa hakuprosessi vireille. Ansiomerkkihakemukset tulee olla perillä viimeistään 14.4.2022 

 

 

AKOL RY OPINTOMATKA ISLANTIIN 14.-19.5.2022 

Matka toteutuu, mikäli koronatilanne sen sallii.  

Jäsenyhdistykset / paikallisyhdistykset voivat kukin esittää yhtä (1) AKOL:n jäsenistä matkastipendin 
hakijaksi. Stipendi myönnetään kymmenelle (10) henkilölle. Stipendin saajaksi toivotaan ehdotettavan 
aktiivista jäsentä, joka on edistänyt yhdistyksensä jäsenten työhyvinvointia. Ehdotettava henkilö tekee 
itse stipendihakemuksen OKKA-säätiön sivuilla 1.-31.3.2022 (Lisätietoja täältä.).  
 
Hakemuksesta tulee ilmetä, mikä yhdistys on esittäjänä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 10, paikat 
arvotaan. Stipendi kattaa lennot Helsinki–Islanti–Helsinki, kuljetukset ja majoituksen aamiaisineen 
matkakohteessa sekä opintomatkan ohjelman, ruokailut kohdemaassa jokainen kustantaa itse. Matkat ja 
mahdolliset yöpymiset kotimaassa ja ruokailut osallistuja kustantaa itse. AKOL ei korvaa 
ansionmenetyksiä matkan ajalta.  
 
Islannin maantieteestä ja heikosta joukkoliikenteestä johtuen matkaohjelma sisältää kävellen liikkumista 

myös vaihtelevassa maastossa. Tutustumiskohteemme tulevat pääosin sijaitsemaan noin 0-5km säteellä 

ja siirtyminen niihin tapahtuu lähtökohtaisesti kävellen. Kulttuuriosuus sisältää linja-autolla liikkumista.  

Matkalle lähtijöillä tulee olla täysi rokotesarja COVID19-virusta vastaan, rokotepassi sekä negatiivinen 
koronatestitulos ennen matkaa. Yksittäiset ja koronasta johtuvat muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. 
 
Tutustu alustavaan ohjelmaan TÄÄLTÄ.  

OKKA-AKOL STIPENDIRAHASTO / STIPENDIEN HAKU  
 
OKKA-säätiön apurahat ja stipendit ovat haettavissa 1.-31.3.2022. Lue lisää TÄÄLTÄ. 
 
Jäsenemme voivat hakea OKKA-AKOL-stipendiä. Stipendeillä on tarkoitus tukea aikuisopettajien liiton 
jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutukseen ja 
opintomatkoihin. Apurahat myönnetään Suomessa tai ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin, jotka tukevat 
osallistujan ammatillista kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja/tai 
kansainvälistymistä. Lue AKOL:n tarkemmat säännöt stipendiin TÄÄLTÄ. 
 
AKOL myöntää vuonna 2022 opintomatkastipendejä 10 kpl AKOL opintomatkalle Islantiin sekä yhteensä 
2000€ muuta stipendirahaa.  
 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

https://okka-saatio.com/apurahat/apurahan-hakeminen/
https://www.akol.fi/uploads/2022/01/3e5370db-islannin_opintomatka2022.pdf
https://okka-saatio.com/vuoden-2022-apurahat-ja-stipendit-haettavissa-1-31-3-2022/
https://www.akol.fi/uploads/2020/02/01027e0b-okka-akol_stipedirahaston_ohje.pdf
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi
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