
Aikuislukioiden opettajat ry (AIO) 

TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2017-2018 

  

  

JÄSENISTÖ 

  

Aikuislukioiden opettajat ry:llä oli toimintakauden vuoden 2017 lopussa 149 jäsenmaksunsa 

maksanutta jäsentä. 

  

  

TOIMIKAUSI 2017–2018 JA VUOSIKOKOUS 2017 

  

Iltakoulujen opettajien yhdistyksen IOY ry:n jäsenistö syyskokous hyväksyi 4.11.2016 

Helsingissä sääntömuutoksen, jonka myötä yhdistyksen uudeksi nimeksi tuli Aikuislukioiden 

opettajat ry (AIO). 

  

Sääntömuutoksen myötä siirryttiin syys- ja kevätkokouksen sijasta yhden vuosikokouksen 

malliin, jossa yhdistyksen hallitus valitaan vuosikokouksessa maalis–huhtikuussa, ja sen 

toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen. Hallituksen 

toimikausi on aiemmin alkanut 1.1. ja päättynyt 31.12., ja tämän vuoksi kausi 2017–2018 oli 

siirtymäkausi, joka alkoi 1.1.2017 ja päättyy 13.4.2018. 

  

Hallitus kaudelle 2017–2018 valittiin syyskokouksessa 2016. Erovuoroisista jäsenistä Jaana 

Jakorinne Lahden yhteiskoulun aikuislukiosta ja Juho Kallio Keravan lukiosta ja 

aikuislukiosta valittiin jatkamaan kaudella 2017–2018. Yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri 

Satu Keitaanpää Tampereen aikuislukiosta sekä pitkäaikainen hallituksen jäsen ja kolme 

kautta puheenjohtajana toiminut Riikkamarja Autio Turun iltalukiosta jäivät kumpikin pois 

hallituksesta, ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Jyri Aarnitaival Tampereen 

aikuislukiosta ja Satu Mattila Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta. Hallituksessa jatkoivat 

lisäksi Maare Fjällström Riihimäen aikuislukiosta, Laura Hallanoro Oulun aikuislukiosta, 

Suvi Vanhalakka Jyväskylän aikuislukiosta ja Riitta Ylitalo Porin aikuislukiosta sekä 

uudeksi puheenjohtajaksi valittu Pauliina Raittila Eiran aikuislukiosta. 

  

Siirtymäkauden aikana on noudatettu syyskokouksessa 2016 hyväksyttyä 

toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Keväällä 2017 yhdistyksen seminaaripäivän yhteydessä 



pidettiin 31.3.2017 Viking Xpress -laivalla vuosikokous, johon osallistui 38 yhdistyksen 

jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hyväksyttiin kauden 2016 

toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2018. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Sami Peltonen ja hänen varahenkilökseen Mikko 

Kaarmela, molemmat Turun iltalukiosta. 

  

  

HALLITUS 

  

IOY:n hallituksessa ovat 1.1.2017 - 13.4.2018 toimineet seuraavat henkilöt: 

  

Jyri Aarnitaival, hallituksen jäsen, Tampereen aikuislukio (erovuoroinen 2019) 

Maare Fjällström, varainhoitaja, Riihimäen aikuislukio (erovuoroinen 2018) 

Laura Hallanoro, hallituksen jäsen, Oulun aikuislukio (erovuoroinen 2018) 

Jaana Jakorinne, sihteeri, Lahden yhteiskoulun aikuislukio (erovuoroinen 2019) 

Juho Kallio, varapuheenjohtaja, Keravan lukio ja aikuislukio (erovuoroinen 2019) 

Satu Mattila, tiedottaja, Töölön yhteiskoulun aikuislukio (erovuoroinen 2019) 

Pauliina Raittila, puheenjohtaja, Eiran aikuislukio 

Suvi Vanhalakka, hallituksen jäsen, Jyväskylän aikuislukio (erovuoroinen 2018) 

Riitta Ylitalo, hallituksen jäsen, Porin aikuislukio (erovuoroinen 2018) 

  

 

HALLITUKSEN TOIMINTA 

  

Toimintakaudella yhdistys on pitänyt kymmenen (10) hallituksen kokousta, joista kuusi on 

ollut sähköisiä Google Drive -kokouksia ja neljä lähikokouksia. Lisäksi on pidetty kaksi 

yhteisseminaaria IKLOn ja AiRe:n kanssa. 

  

Hallituksen kokouksissa on käsitelty ennen kaikkea omien koulutustilaisuuksien järjestämistä 

ja sisältöä. Vuosi 2017 oli suomalaisen aikuislukiotoiminnan 90-vuotisjuhlavuosi, mikä näkyi 

yhdistyksen toiminnassa. Muita tärkeitä aikuislukioita koskevia asioita kaudella 2017–2018 

olivat lukiolain uudistaminen ja ylioppilastutkinnon kehittäminen sekä aikuisten 

perusopetuksen rakenneuudistus ja uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto. 

  

Omat koulutustilaisuudet 

  

AIO järjesti kevään neuvottelupäivät teemalla ”Aikuislukio nuortuu” perjantaina 31.3.2017 

päiväristeilynä Tallinnaan Viking Xpress -laivalla. Päivän ohjelmaan osallistui 38 henkilöä. 

Seminaarissa osastopäällikkö Mikko Vatka Helsingin kaupungin Nuorisotoimesta alusti 2000-

luvun nuorten arjesta, ja Tallinnassa tutustuttiin Tallinnan aikuislukioon (Tallinna 

täiskasvanute gümnaasium). Paluumatkalla pidettiin yhdistyksen vuosikokous. 



  

Lauantaina 25.11.2017 AIO järjesti yhteistyössä IKLOn ja AiRe:n kanssa 

aikuislukiotoiminnan 90-vuotisjuhlaseminaarin ”Suomi 100, aikuislukiot 90” hotelli Crowne 

Plazan tiloissa Helsingissä. Seminaariin osallistui 85 henkilöä, seminaarin suojelijana toimi 

presidentti Tarja Halonen, ja päivän ohjelmassa sekä katsottiin tulevaisuuteen että muisteltiin 

menneitä. 

 

Juhlaseminaarissa puhuivat Aleksi Neuvonen Demos Helsingistä ja pääjohtaja Olli-Pekka 

Heinonen OPH:sta. Lisäksi julkaistiin Erja Vihervaaran, Helmi-Paula Pulkkisen, Irmeli 

Palomäen, Pekka Karkelan ja Tuula Torasvirran toimittama historiikkikirja Aikuislukiosta 

monimuotokouluksi. AIO:n entinen pitkäaikainen varainhoitaja Tuomo Härkönen kutsuttiin 

seminaarissa yhdistyksen järjestyksessä neljänneksi kunniajäseneksi. AIO:n logokilpailussa 

palkittiin Vesa Rantanen Tampereen aikuislukiosta, ja hänen ehdotuksensa otettiin käyttöön 

yhdistyksen uudeksi logoksi. Seminaarin jälkeen oli Töölön yhteiskoulun aikuislukion 

järjestämä iltajuhla koulun tiloissa. 

 

 

Tiedotus ja yhteydenpito jäseniin 

Toimintakauden aikana avattiin yhdistyksen uusi Pedanet-sivu osoitteessa 

https://peda.net/yhdistykset/aio, ja sivustoa kehitettiin toimikauden kuluessa. Sivuston kautta 

on pyritty tarjoamaan jäsenille mahdollisuus saada tietoa yhdistyksen ja aikuiskoulutuskentän 

ajankohtaisista asioista ja myös lähettää itse tietoa ja kuulumisia paikallisista tapahtumista 

hallituksen ja yhdistysten jäsenten tiedoksi. 

 

AIO julkaisi toimikauden 2017 - 2018 aikana neljä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet julkaistiin 

AIO:n Pedanet-sivulla, ja linkki jäsenkirjeisiin lähetettiin sähköpostitse yhdistyksen 

yhteysopettajille levitettäväksi edelleen jäsenille. Jäsenkirjeet sisälsivät tietoa yhdistyksen 

ajankohtaisista asioista. 

 

  

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 

  

  

AIO:n edustus eri järjestöissä 

 

OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä: 

● Riitta Ylitalo (varajäsen Juho Kallio) 

● Niina Peltonen (varajäsen Katri Kotilainen) 

·         

AOL (Pedagogisten aineopettajajärjestöjen yhteistyöelin Aineopettajaliitto ry) 

● Jaana Jakorinne, hallituksen jäsen 

https://peda.net/yhdistykset/aio


 

IKLO (Iltakoulujen Liitto) 

● Pauliina Raittila, hallituksen jäsen 

  

POE (OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto) 

● Maare Fjällström, varajäsen 17.3.2018 lähtien 

 

Lisäksi IOY tekee tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen sekä Aikuislukioiden rehtorit ry:n 

(AiRe) kanssa. 

  

Yhteydet yhteistyökumppaneihin ja osallistuminen eri tilaisuuksiin 

  

Satu Mattila osallistui POE:n kevätseminaareihin 14.3.2017 ja 16. - 17.3.2018 Helsingissä 

sekä edusti AIO:ta POE:n vuosikokouksessa 17.3.2018. 

  

OAJ:n aikuiskoulutusseminaariin 8.–9.9.2017 Helsingissä osallistuivat hallituksen jäsenistä 

Jyri Aarnitaival, Maare Fjällström, Laura Hallanoro, Jaana Jakorinne, Satu Mattila ja Pauliina 

Raittila. Jäsenistöstä osallistuivat lisäksi Riikkamarja Autio, Heikki Hallanoro, Satu 

Keitaanpää, Suvi Niemi-Kapee ja Johanna Tiiromäki. 

  

Jaana Jakorinne osallistui AOL:n kevätseminaariin 6.5.2017 Helsingissä ja 11.11.2017 

Riihimäellä. Syksyn 2011 seminaarin yhteydessä pidetyssä AOL:n vuosikokouksessa AIO:a 

edusti lisäksi Maare Fjällström. 

  

Pauliina Raittila osallistui OPH:n, Sitran, EK:n ja OKM:n Suomi 100 -juhlavuoden 

koulutuskonferenssiin “Yhdessä - osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta” 11.12.2017. 

  

 

Lausunnot ja kuulemiset 

  

Toimikauden 2017 - 2018 aikana AIO on antanut seuraavat lausunnot: 

 

● Lausunto aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta 

2017 (OPH-293-2017) 

 

● Lausunto OKM:n asettaman Gaudeamus igitur -työryhmän ehdotuksesta 

ylioppilastutkinnon kehittämiseksi (OKM 38/040/2016) 

 

● Lausunto Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä kansallisen kielivarannon tilasta 

ja tasosta sekä ehdotuksista kielikoulutuksen edistämiseksi. (OKM/10/040/2017) 

 

● Lausunto hallituksen luonnoksesta eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi 

ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (OKM/41/010/2017) 



 

Lisäksi OKM:n ja OAJ:n pedagogisille opettajajärjestöille järjestämään 

keskustelutilaisuuteen lukiouudistuksesta osallistuivat 7.11.2017 Akava-talossa Pauliina 

Raittila ja 1.12.2017 OKM:ssä Pauliina Raittila ja Satu Mattila. Pauliina Raittila oli myös 

läsnä 19.10.2017 IKLOn kokouksessa, jossa lukiouudistustyöryhmän vetäjä Tiina Silander oli 

kuulemassa aikuislukioiden näkemyksiä. 

 

 

LIITTEET: 

Kevään 2017 neuvottelupäivän Aikuislukio nuortuu ohjelma 

Suomi 100, aikuislukiot 90 -juhlaseminaarin ohjelma 



 
 

 

 



 


