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Hyvä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

Alkuvuoden nostoja:  

• Kunta-alan sopimuksista syntyi sopu 

• OAO piti eduskuntavaalitilaisuuden Akavatalolla 24.1.2023, mukana paneelissa AKOL:sta olivat 
mukana Timo Junkala (vst) ja Maarit Rahkola (aikuiskoulutus) 

• AKOL ry:n puheenjohtaja oli mukana Kansalaisopistojen liiton eduskuntavaaliehdokkaiden 
keskustelutilaisuudessa kommenttipuheenvuorolla 17.2.2023 Helsingissä 

• AKOL blogeja:  

➢ https://www.akol.fi/blogit/kotoutuskouluttajan-uudenvuoden-toive/ 
➢ https://www.akol.fi/blogit/aikuiskoulutus-tuottaa-osaavaa-ammatillista-tyovoimaa-

kentalle/ 
➢ https://www.akol.fi/blogit/vapaa-sivistystyo-sivistyksen-ja-osaamisen-kehittamisen-

lahteena/ 

• OAO valtakunnalliset yhdistykset pitivät hallitusten yhteisseminaarin 10.-11.2.2023 Vantaalla 

yhteistyön tiivistämiseksi.  

• AKOL ry hallitus kokoontui 10.2.2023. Tässä muutamia nostoja: 
➢ Sivistan akk-sopimuksen katsaus 
➢ Toisen asteen kehittämiseen liittyvät teemat 
➢ Vuosikokous Seinäjoella 
➢ OAO valtakunnallisten yhdistysten laivaseminaari 27.-29.5.2023, lisätietoa piakkoin! 
➢ AktiiviOPET-seminaari 18.-19.8.2023, lisätietoa huhti-toukokuun aikana 
➢ Talouteen liittyvät asiat 
➢ OAJ:n toimikuntien asiat ja sisällöt 

 

AKOL RY VUOSIKOKOUS 22.-23.4.2023 SEINÄJOELLA (MUISTA ILMOITTAUTUA!) 

AKOL ry:n vuosikokous pidetään Seinäjoella 22.-23.4.2023. Paikkana Sokos Hotel Lakeus. 

AKOL ry 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.  

Ilmoittaudu vuosikokoukseen TÄSTÄ LINKISTÄ! 23.3.2023 mennessä! 

Kokoukseen on myynnissä omakustanteisia kokouspaketteja, joita yhdistykset voivat ostaa. Lisätietoa 
löydät tältä sivulta: VUOSIKOKOUS SEINÄJOELLA. Täältä löydät myös kokouskutsun, jossa tarkempaa 
tietoa pakettien hinnoista ja maksuista.  

Tämän uutiskirjeen liitteenä on virallinen kutsu, ohjelma ja esityslista.  

Kokousmateriaalit ja valtakirjalomake lähetetään ilmoittautuneille kokousedustajille viimeistään 14 vrk 
ennen vuosikokousta 

Ohjeet vuosikokoukseen tulevalle: 

1. AKOL ry maksaa 2 jäsentä per yhdistys. Virallinen kutsu ja ohjelma lähetetään uutiskirjeen 
ohessa maaliskuussa 2023 kaikille jäsenille, joilla on sähköposti OAJ:n jäsenrekisterissä. 

2. Vuosikokouksen materiaali lähetetään ilmoittautuneille kokousedustajille viimeistään 14 vrk 
ennen vuosikokousta.  

3. Yhdistyksen jäsenmäärä määräytyy 1.1.2023 jäsenrekisterin jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksellä 
on käytössä 1 ääni jokaista alkavaa 30:tä jäsentä kohti kokoussalissa ja vaalivaliokunnassa.   

4. Yhdistyksen on ilmoitettava valtuuttamansa edustajat ja varaedustajat sekä kunkin edustajan 
käyttämä äänimäärä ennen kokouksen alkua (ilmoittautumisen yhteydessä Seinäjoella). Vain 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/kunta-alan-sopimuskorotukset/
https://www.akol.fi/blogit/kotoutuskouluttajan-uudenvuoden-toive/
https://www.akol.fi/blogit/aikuiskoulutus-tuottaa-osaavaa-ammatillista-tyovoimaa-kentalle/
https://www.akol.fi/blogit/aikuiskoulutus-tuottaa-osaavaa-ammatillista-tyovoimaa-kentalle/
https://www.akol.fi/blogit/vapaa-sivistystyo-sivistyksen-ja-osaamisen-kehittamisen-lahteena/
https://www.akol.fi/blogit/vapaa-sivistystyo-sivistyksen-ja-osaamisen-kehittamisen-lahteena/
https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-lakeus?gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr6j4XX9g4cCycvsV3uDsgUMwuNcdx1o0xLegyH6Eh-FN0XjJ5x1DaIaAmXVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MKeDjkYa7UCHlx0tmMrC0Q-6nQf8wntFuJNkk_YknaRUNUZGUVIzVERTVjI3NzQ5TThNNTU4VllXNS4u
https://www.akol.fi/vuosikokous/akoln-vuosikokous-seinajoella-22-23-4/
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virallinen kokousedustaja on läsnäolo-, ääni- ja puheoikeutettu kokouksessa. He käyttävät 
päätösvaltaa vuosikokouksessa.  

➢ Virallisten kokousedustajien ilmoittautuminen päättyy lauantaina 22.4.2023 klo 
12:45. Paikkana Sokos Hotel Lakeus.  

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

6. 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.  
 
 

AKOL RY EHDOKASASETTELU (hallitus) VUOSIKOKOUKSEEN VIIMEISTÄÄN LA 15.4.2023 klo 
13:15 MENNESSÄ  

Tule mukaan AKOL ry:n iloiseen ja aktiiviseen hallitusporukkaan. Ehdokkaaksi voi asettua AKOL ry:n 
jäsen. Toivomme ehdokkaita sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön opettajista. Hallituksessa ovat 
erovuorossa:  
 
Varsinaiset jäsenet: Jori Huovinen, Timo Junkala ja Mika Nurminen 
Varajäsenet: Juhani Jussila, Kalevi Suominen ja Mirva Peltokangas 
 
Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. 

 
Virallinen ehdokasasettelu tulee olla tehtynä 7 vrk ennen vuosikokousta. Esitykset tulee olla toimitettu 
AKOL ry:n hallitukselle lauantaina 15.4.2023 klo 13:15 mennessä osoitteeseen kimmo.liljeroos@akol.fi 
 
Ehdokkaiden toivotaan tekevän itsestä lyhyt kirjallinen esittely kuvan kera. Ne julkaistaan AKOL ry:n 
nettisivuilla heti ehdokasasettelun sulkeuduttua.  
 
ALOITTEET VUOSIKOKOUSEEN 

Jäsenillä (= yhdistyksillä) on mahdollisuus jättää aloitteita 21 vrk ennen kokousta (1.4.2023 klo 13:15 
mennessä) AKOL ry:n hallitukselle. Ne tulee toimittaa sähköisenä osoitteeseen maarit.rahkola@akol.fi.  
 

ANSIOMERKIT 

AKOL ry:n ansiomerkkejä voi hakea yhdistysten jäsenille. Esitys- ja pisteytyslomakkeet löydät tämän 
linkin takaa sivun alaosasta. 

Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran kevään 2023 vuosikokouksessa Seinäjoella. Nyt on hyvä aika 
laittaa hakuprosessi vireille. Ansiomerkkihakemukset tulee olla perillä viimeistään 14.4.2022 AKOL ry:n 
varapuheenjohtajalla osoitteessa mika.nurminen@akol.fi.  

 
 
 
 

mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/
https://www.akol.fi/ammatilliset-asiat/
mailto:mika.nurminen@akol.fi
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OKKA-AKOL STIPENDIRAHASTO / STIPENDIEN HAKU  
 
OKKA-säätiön apurahat ja stipendit ovat haettavissa 1.-31.3.2023. Lisätietoa hausta tulee myöhemmin 
OKKA-säätiön sivuille.  
 
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. 
 
Vuonna 2023 AKOL ei tee opintomatkaa, joten siihen ei stipendihakua ole.  

 

 

Muistathan seurata meitä: 
 

www.akol.fi 
 
AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

https://okka-saatio.com/apurahat/
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

