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JÄSENISTÖ 
 
Aikuislukioiden opettajat ry:llä oli vuoden 2018 lopussa 88 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä 
ja neljä kunniajäsentä. 
 
  
VUOSIKOKOUS 2018 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä Eiran aikuislukion Iso Roobertinkadun 
toimipisteessä pe 13.4.2018. Kokoukseen osallistui 10 henkilöä, ja kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat: hyväksyttiin edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2019–2020. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi ja 
hänen varahenkilökseen valittiin uudelleen Sami Peltonen ja Mikko Kaarmela Turun iltalukiosta. 
 
Kokouksessa valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2018–2019. Hallituksen 
erovuoroisista jäsenistä Suvi Vanhalakka Jyväskylän aikuislukiosta ja Riitta Ylitalo Porin 
aikuislukiosta jäivät pois hallituksesta, ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Eija Lehvikko 
Lohjan lukion aikuislinjalta ja Johanna Toiviainen Porin aikuislukiosta. Muista erovuoroisista 
jäsenistä Maare Fjällström Riihimäen aikuislukiosta ja Laura Hallanoro Oulun aikuislukiosta 
valittiin jatkamaan hallituksessa kaksi seuraavaa kautta. Hallituksessa jatkoivat lisäksi Jyri 
Aarnitaival Tampereen aikuislukiosta, Jaana Jakorinne Lahden yhteiskoulun aikuislukiosta, 
Juho Kallio Keravan lukiosta ja aikuislukiosta sekä Satu Mattila Töölön yhteiskoulun 
aikuislukiosta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Pauliina Raittila Eiran 
aikuislukiosta. 
  
 
HALLITUS 
 



AIO:n hallituksessa ovat 13.4.2018 - 5.4.2019 toimineet seuraavat henkilöt: 
Jyri Aarnitaival, sihteeri, Tampereen aikuislukio (erovuoroinen 2019) 
Maare Fjällström, varainhoitaja, Riihimäen aikuislukio (erovuoroinen 2020) 
Laura Hallanoro, hallituksen jäsen, Oulun aikuislukio (erovuoroinen 2020) 
Jaana Jakorinne, sihteeri, Lahden yhteiskoulun aikuislukio (erovuoroinen 2019) 
Juho Kallio, varapuheenjohtaja, Keravan lukio ja aikuislukio (erovuoroinen 2019) 
Eija Lehvikko, hallituksen jäsen, Lohjan lukion aikuislinja (erovuoroinen 2020) 
Satu Mattila, tiedottaja, Töölön yhteiskoulun aikuislukio (erovuoroinen 2019) 
Pauliina Raittila, puheenjohtaja, Eiran aikuislukio 
Johanna Toiviainen, hallituksen jäsen, Porin aikuislukio (erovuoroinen 2020) 
  
 
HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Toimintakaudella yhdistys on pitänyt 6 hallituksen kokousta, joista 2 on ollut sähköisiä 
kokouksia ja 4 lähikokouksia. Lisäksi pidettiin yhteisseminaari Aikuislukioliiton (entinen IKLO) ja 
Aikuislukion rehtorin ry:n (AiRe) kanssa. 
 
Hallituksen kokouksissa on käsitelty yhdistyksen näkyvyyttä, tiedotusta, jäsenhankintaa ja 
jäsenrekisterin uudistamista, ja syksyllä 2018 päätettiin siirtää yhdistyksen jäsenrekisteri 
Yhdistysavain-sivustolle. Lisäksi kokouksissa on ollut aiheina yhdistyksen koulutustilaisuuksien 
järjestäminen sekä ajankohtaisen aikuisten lukiokoulutuksen asiat, joita tällä toimikaudella olivat 
erityisesti lukiouudistus ja ylioppilastutkinnon uudistukset. 
 
Jäsenistöön on pidetty yhteyttä paitsi yhdistyksen Pedanet-sivuston 
(https://peda.net/yhdistykset/aio) kautta myös yhteysopettajien välityksellä. AIO julkaisi 
toimikauden 2018–2019 aikana kaksi jäsenkirjettä. Kirjeet julkaistiin yhdistyksen 
Pedanet-verkkosivustolla, ja tieto jäsenkirjeiden julkaisusta toimitettiin sähköpostitse 
yhdistyksen yhteysopettajille levitettäväksi edelleen jäsenten tietoon. Jäsenkirjeissä kerrottiin 
yhdistyksen ajankohtaisista asioista. 
 
Yhdistyksen oli määrä järjestää jäsenilleen seminaari pe 13.4. Lohjalla Tytyrin 
elämyskaivoksella, ja hallitus suunnitteli ja teki alustavia järjestelyjä seminaaripäivää varten 
yhteistyössä Lohjan lukion aikuislinjan henkilökunnan kanssa. Seminaari jouduttiin kuitenkin 
perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. 
 
Syksyllä 2018 yhdistyksen hallitus suunnitteli ja kuvasi yhdistyksen hallitusta ja toimintaa 
esittelevän videon toimitettavaksi aikuislukioihin ja lukioiden aikuislinjoille. Lisäksi yhdistys 
suunnitteli ja valmisteli kevään 2019 seminaaria yhteistyössä Tampereen aikuislukion 
henkilökunnan kanssa. Seminaari järjestetään pe 5.4.2019 Tampereella. 
 

https://peda.net/yhdistykset/aio


Yhdistys on päättyvällä kaudella myös tukenut “Joka vanhoja muistaa, sitä tikulla silmään - 90 + 
n tarinaa aikuislukiosta” -julkaisua. Kirjan ovat koonneet ja toimittaneet Pekka Karkela, Irmeli 
Palomäki, Helmi-Paula Pulkkinen, Tuula Torasvira ja Erja Vihervaara. 
  
 
OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 
AIO:n edustus eri järjestöissä 
o   OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä: Juho Kallio (varajäsen Satu Mattila) 
o   AOL (Pedagogisten aineopettajajärjestöjen yhteistyöelin Aineopettajaliitto ry): Jaana 

Jakorinne, hallituksen varajäsen 
o   Aikuislukioliitto (entinen Iltakoulujen liitto IKLO): Pauliina Raittila, hallituksen jäsen 
o   POE (OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto): Maare Fjällström, varajäsen 

17.3.2018 lähtien 
 
Lisäksi AIO tekee yhteistyötä Opetushallituksen sekä Aikuislukioiden rehtorit ry:n (AiRe) kanssa. 
 
Yhteydet yhteistyökumppaneihin ja osallistuminen eri tilaisuuksiin 
 
Satu Mattila osallistui POE:n kevätseminaariin 16. - 17.3.2018 Helsingissä sekä edusti AIO:ta 
POE:n vuosikokouksessa 17.3.2018. Jyri Aarnitaival edusti AIO:ta POE:n syysseminaarissa 26. 
- 27.10.2018 Helsingissä. 
 
Aineopettajaliiton ja OAJ:n puheenjohtajatapaamisiin Helsingissä osallistuivat 9.4.2018 Pauliina 
Raittila ja Juho Kallio ja 27.11. Helsingissä Pauliina Raittila. Tapaamisissa keskusteltiin 
edunvalvontaan liittyvistä asioista sekä OAJ:n ja koulutuskentän ajankohtaisista asioista, joita 
olivat keväällä muun muassa vastavalmistunut työolobarometri ja syksyllä tulossa olevat 
eduskuntavaalit. 
 
IKLO:n (Aikuislukioliiton), AIO:n ja AiRe:n yhteiseen kesäseminaariin 6.6.2018 Helsingissä 
osallistuivat Juho Kallio, Satu Mattila ja Pauliina Raittila. Seminaarissa OKM:n projektipäällikkö 
ja lukiolakiuudistustyöryhmän vetäjä Tiina Silander kertoi lukiouudistuksen etenemisestä, ja 
seminaarin yhteydessä pidetyssä IKLO:n kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos, jonka myötä 
yhdistyksen nimeksi tuli Aikuislukioliitto ry. 
 
OAJ:n aikuiskoulutusseminaariin 7.–8.9.2018 Helsingissä osallistuivat hallituksen jäsenistä Jyri        
Aarnitaival, Maare Fjällström, Satu Mattila, Pauliina Raittila ja Johanna Toiviainen. Jäsenistöstä           
osallistuivat lisäksi Päivikki Halla-aho, Kari Jukarainen, Satu Keitaanpää, Kai Rantalainen ja           
Suvi Vanhalakka. 
 
Lausunnot ja kuulemiset 
 



Toimikauden 2018 – 2019 aikana AIO on antanut kaksi lausuntoa: lausunnon ylioppilastutkintoa 
koskevan lainsäädännön uudistamisesta 3.9.2018 sekä lausunnon ylioppilastutkintolautakunnan 
määräysluonnoksesta koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta 
ylioppilastutkinnossa 6.2.2019. Lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolla sekä 
yhdistyksen omalla Pedanet-sivulla. 
 
Lisäksi Pauliina Raittila osallistui ma 14.1.2019 Helsingissä Opetushallituksen ja 
Aineopettajaliiton järjestämään kuulemistilaisuuteen koskien lukion tekeillä olevia 
opetussuunnitelman perusteita. 


