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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

AKOL RY vuosikokous Oulussa 23.-24.4.2022. Tervetuloa! (ilmoittautuminen on päättynyt) 

 

Tämä kirje on lähetetty jäsenille, joilla on OAJ:n jäsenrekisterissä sähköpostiosoite 7.4.2022 eli yli 14 vrk 
ennen vuosikokouksen alkua.  

Liitteenä on AKOL ry vuosikokouksen viralliset materiaalit seuraavassa järjestyksessä: 

• Liite 1: Virallinen kutsu ja ohjelma sekä valtakirja 

• Liite 2: Jäsenmäärätaulukko ja äänimäärät 

• Liite 3: Vuosikokouksen edustajat, vaalivaliokunnan edustajat ja äänimäärä (kokouksessa) 

• Liite 4: Toimintakertomus 

• Liite 5: Tuloslaskelma 

• Liite 6: Tase 

• Liite 7: Tilintarkastuskertomus 

• Liite 8: Toimintasuunnitelma 

• Liite 9: Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 ja kuluva vuosi 

Huomioittehan vuosikokouksen virallisen ilmoittautumisen. Se tapahtuu paikan päällä ja alkaa 
lauantaina 23.4.2022 klo 9:00 ja päättyy 23.4.2022 la 12:45. 

Tarvittaessa AKOL ry:n säännöt löydät täältä. 

 

Ohjeet vuosikokoukseen tulevalle: 

1. AKOL maksaa 2 jäsentä per yhdistys. Ilmoittautuminen ja kutsu on lähetty uutiskirjeen ohessa 
maaliskuussa 2022 kaikille jäsenille, joilla on sähköposti OAJ:n jäsenrekisterissä ja 
ilmoittautuminen päättyi 31.3.2022.   

2. Yhdistyksen jäsenmäärä määräytyy 1.1.2022 jäsenrekisterin jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksellä 
on käytössä 1 ääni jokaista alkavaa 30:tä jäsentä kohti kokoussalissa ja vaalivaliokunnassa.   

3. Yhdistyksen on ilmoitettava valtuuttamansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin edustajan 
käyttämä äänimäärä ennen kokouksen alkua (ilmoittautumisen yhteydessä). Vain virallinen 
kokousedustaja on läsnäolo-, ääni- ja puheoikeutettu kokouksessa. He käyttävät päätösvaltaa 
vuosikokouksessa.  

• Virallisten kokousedustajien ilmoittautuminen päättyy lauantaina 23.4.2022 klo 12:45. Paikkana 
Lapland Hotels Oulu, Kirkkokatu 3, Oulu  

4. Ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tulee ilmoittaa myös vaalivaliokuntaan osallistuva 
henkilö, jonka tulee olla yhdistyksen virallinen kokousedustaja. On toivottavaa että, 
vaalivaliokuntaan osallistuva henkilö ei ole itse ehdolla hallituksen varsinaiseksi tai 
varajäseneksi.  

5. Valtakirjat tulee jättää ilmoittautumisen yhteydessä.  (=joku muu yhdistys luovuttaa äänensä 
valtakirjalla toisen yhdistyksen käytettäväksi). 

  
ESIMERKKI: Yhdistys ABC, jäseniä 84  
• Äänimäärä 3.  
• Virallisia kokousedustajia saa olla 3, mutta äänet voi valtuuttaa myös yhdelle henkilölle. Näistä 

yhden tulee olla vaalivaliokunnan jäsen.  
• Jos ”Yhdistys ABC” lähettää kokoukseen enemmän kuin 3 jäsentä, he ovat vain läsnäolo-

oikeutettuja.  
  

https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu?gclid=CjwKCAjw0a-SBhBkEiwApljU0ls_sstFnctlditVpgGBJKCNCyXkQ9OFJSfGojJOh8bawJdJ7dRBYhoCm48QAvD_BwE
https://www.akol.fi/keita-me-olemme/
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6. Yhdistyksen esitykset hallituksen jäseniksi on oltava kirjallisesti sähköisenä AKOL:n hallituksella 
viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta (la 16.4.2022, klo 13:15 mennessä). Ehdokas voi  
lähettää lyhyen esittelytekstin ja kuvan AKOL:n tiedottajalle (kimmo.liljeroos@akol.fi). Ehdokkaat 
julkaistaan AKOL:n nettisivuilla välittömästi ehdokasasettelun jälkeen. Ehdokkaiden on hyvä 
valmistautua pieneen esittelyyn myös kokouksessa.   

 
Lämpimästi tervetuloa Ouluun!  
  
  
Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi

