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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Mukavaa toukokuuta kaikille! Kevät on ollut kovin moninainen mm. neuvotteluiden takia. Osa 
jäsenistöstämme on ollut lakossa kevään aikana. Tällä hetkellä kuntapuolen neuvottelut ovat erityisen 
mielenkiintoisessa vaiheessa. OAJ hyväksyi osaltaan sopimuksen, mutta lopultahan se odotetusti kaatui. 
Tässä viimeisin uutinen neuvottelutilanteesta:  

https://www.juko.fi/ajankohtaista/juko-irtisanoi-kunnallisen-paasopimuksen-neuvottelut-voidaan-aloittaa-
vaikka-heti/ 

Yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten (sivista) neuvottelut ovat edelleen kesken. Seuraa 
neuvottelu-uutisia: https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/ 

 

AktiiviOPE-seminaari 19.-21.8.2022 Helsingissä 

AktiiviOPE-seminaari pidetään Helsingissä Akavatalolla alkaen perjantaina 19.8 klo 16:00 
ilmoittautumisella. Majoitus on Sokos Hotel Triplassa Pasilassa, josta on lyhyt matka Akavatalolle.  

AKOL kustantaa seminaariin yhdistyksistä 2+2 osallistujaa (2 ammatillista ja 2 vapaan sivistystyön). 
Koko viikonlopun seminaariin on paikkoja 60 hengelle. Lisäksi pelkästään perjantain edunvalvonnan 
iltaan ja illalliselle voi osallistua mukaan. Toivommekin runsaasti lisää erityisesti vapaan sivistystyön 
opettajia perjantain ohjelmaan mukaan. 

Perjantain osalta on mahdollisuus anoa ansiomenetystä, jos matkustamiseen joutuu käyttämään joko 
puolikkaan tai kokonaisen työpäivän.  

Tutustu alustavaa ohjelmaan ja sisältöön tästä.  

Ilmoittautuminen on jo avattu: ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä NYT ennen 
kesän lomia ja vapaajaksoja.  

 

AKOL ry vuosikokous Oulussa 23.-24.4.2022 

Vuosikokous meni hyvissä ja iloisissa tunnelmissa. Oli mukava nähdä sekä vanhoja että uusia 
tuttavuuksia. Vuoden päästä vuonna 2023 näemme Seinäjoella huhtikuun loppupuolella. Aikataulu 
täsmentyy myöhemmin.  

AKOL ry valitsi puheenjohtajakseen 3-vuotiskaudeksi Maarit Rahkolan. Varsinaiseksi jäseneksi tuli 
valituksi Petri Karoskoski ja hänen varakseen Ulla Koukkari-Anttonen.  

Tässä uutinen vuosikokouksesta. 

 

OAJ valtuusto 9.-11.5.2022 (uuden valtuuston ensimmäinen kokous) 

OAJ valtuusto valitsi järjestölle uuden puheenjohtajan. Katarina Murto tuli valituksi suoraan 
ensimmäiselle kierroksella. Paljon Onnea! Yhteistyö aikuiskoulutuksen eteen alkaa puheenjohtajamme 
kanssa. Uutinen valinnasta tässä.  

OAJ valtuusto valitsi myös uuden hallituksen. AKOL ry puheenjohtaja Maarit Rahkola valittiin hallituksen 
varajäseneksi. Uutinen tässä. 

OAJ valtuusto päätti myös pienentää valtakunnallisten piirien ja valtakunnallisten yhdistysten 
jäsenmaksupalautetta vuodelle 2023, joka tulee vaikuttamaan taloudellisesti jonkin verran 
toimintaamme.  

https://www.juko.fi/ajankohtaista/juko-irtisanoi-kunnallisen-paasopimuksen-neuvottelut-voidaan-aloittaa-vaikka-heti/
https://www.juko.fi/ajankohtaista/juko-irtisanoi-kunnallisen-paasopimuksen-neuvottelut-voidaan-aloittaa-vaikka-heti/
https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/
https://www.akol.fi/seminaarit/aktiiviopet-19-20-8-helsingissa/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=H06Fp8qeBEelVjJHBrpsrNEeQi7-fk1EnN86bvWfQPtUN0FVWUhSWjBTWDcxOE5ERTdVR0VTTk1XQS4u
https://www.akol.fi/uutiset/vuosikokouksessa-paatettya/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/uusi-puheenjohtaja-on-valittu/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/uusi-hallitus/
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AKOL ry valtuutetut Kimmo Liljeroos ja Petri Karoskoski pitivät puheita ja yhden ponsiesityksen 
valtuustossa. Valtuustouutisia myös AKOL ry facessa. 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

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

