HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2014

I

Kulunut toimikausi oli Helsingin kieltenopettajat ry:n kolmaskymmeneskahdeksas.
Toimikausi oli kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä sähköpostin,
kotisivun ja Facebookin välityksellä.

II

JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 669 maksanutta jäsentä 31.12.2014. SUKOLiin kuulumattomia oli 1
henkilö. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 64 jäsentä ja erosi 73. Lisäksi yhdistyksellä on
9 kunniajäsentä. Yhteensä jäseniä oli toimintavuoden lopussa 721.

III

HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT
Varajäsenet

IV

Puheenjohtaja
Sihteeri
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Elina Ihalainen
Jaana Östergård
Raija Kuja-Kyyny-Pajula
Johanna Hynönen
Eeva Kaurola
Heidi Nevalainen
Heli Waltari

Toiminnantarkastajat

Anneli Helpiölä-Casey ja Marjo Oskala

Varatoiminnantarkastajat

Päivi Nissinen ja Leila Vanhala

Kalle Ahtola
Päivi Kousa
Anna Lötjönen
Marja Pietilä
Kirsti Santaholma
Outi Vilkuna

KOKOUKSET
Toimikauden aikana on pidetty uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen lisäksi
6 kokousta. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin. Lisäksi sähköpostitse on sovittu asioista,
joihin on pitänyt reagoida nopeasti.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2014 alkaen kello 17.00
SanomaPron kokoustila Leiskassa, Annankatu 15, 00120 Helsinki. Läsnä oli neljätoista
yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Sanna Karppanen. Sihteerinä toimi Jaana Östergård.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Ahtola ja Heidi Nevalainen.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, käsiteltiin
tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. Kuultiin ja hyväksyttiin
tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.
Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10 euroa.
Valittiin toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2014. Suoritettiin hallituksen erovuoroisten
jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V

JÄSENTILAISUUDET
.
1. 25.2.2014 pidettiin yhdistyksen vuosikokous SanomaPron kokoustilassa Annankadulla.
2. Maaliskuun 10. päivänä yhdistys oli Svenska Teaternissa katsomassa energistä a cappella –
ryhmä FORKia. Paikalla oli 14 jäsentä, jotka maksoivat lipustaan 20 euroa. Lipun
normaalihinta oli 43 euroa, mutta yhdistys maksoi erotuksen.
3. Huhtikuun 8. päivänä yhdistys vieraili Hufvudstadsbladetissa, jossa osallistujille esiteltiin
lehden toimitusta ja digiversiota. Meille tarjottiin myös monipuoliset iltapäiväkahvit, joiden
ääressä esitettiin runsaasti kysymyksiä isännällemme. Paikalla oli 13 yhdistyksen jäsentä.
4. Huhtikuun 16. päivä Anna von Zansen ylioppilastutkintolautakunnasta puhui
kieltenopettajille ylioppilaskirjoitusten sähköistämisen nykytilanteesta. Tilaisuus järjestettiin
yhdessä Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:n kanssa. Mäkelänrinteen lukiossa oli
yhteensä 53 kieltenopettajaa, joista 30 oli Helsingin kieltenopettajat ry:n jäseniä. Yhdistys
tarjosi osallistujille kahvit ja sämpylät.
5. Huhtikuun 23. päivänä yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Uuden tanssin
keskuksen Zodiakin kielityöpajaan, jossa toiminnan ja liikkeen avulla opiskeltiin espanjan
alkeita. Osallistujia oli 14 (?). Tilaisuus oli osallistujille maksuton, koska yhdistys vastasi
kuluista.
6. Huhtikuun 24. päivänä yhdistys osallistui Vantaan kieltenopettajat ry:n järjestämään
pääkaupunkiseudun kieltenopettajien verkostoitumisiltaan ravintola Maxinessa Kampissa.
Ohjelmassa oli mm. turvallisuusasiantuntija Timo Varpulan luento Kiinnitarttumisen lyhyt
oppimäärä ja Paul Westlaken huumoripitoinen ja viihdyttävä luento Cross-cultural
communication. Paikalla oli 13 yhdistyksen jäsentä, joiden 30 euron illallista yhdistys tuki
10 eurolla.
7. Toukokuun 15. päivänä yhdistys vieraili Ateneumissa Tove Janssonin näyttelyssä. Yhdistys
kustansi näyttelyn johdantoluennon jäsenilleen. Paikalla oli 14 jäsentä.
8. Tove Janssonin jalanjälkiä seurattiin kaupunkikävelyllä 10. päivänä syyskuuta. Helsinkiopas Marja Hakola kertoi Tove Janssonin elämänvaiheista 8 yhdistyksen jäsenelle.
9. Yhdistys tilasi Mediakeskuksen kautta Joanna Ovaskan kouluttamaan jäseniä sähköisten
kokeitten suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Koulutus osoittautui niin suosituksi,
että sen luonnetta jouduttiin muuttamaan työpajasta keskustelevan luennon suuntaan.
Koulutuksessa 7. päivänä lokakuuta Mäkelänrinteen lukion luentoaulassa oli noin 40
henkeä.
10. Koska sähköisten kokeitten koulutus oli niin suosittua, yhdistys tilasi suoraan Joanna
Ovaskalta uuden koulutuksen, joka järjestettiin Mäkelänrinteen lukion luentoaulassa 3.11.

11. Yhdistys tilasi Mediakeskuksen kautta Joanna Ovaskalta mediatyöpajan, jossa rohkaistiin
kehittämään kieltenopetusta entistä toiminnallisemmaksi TVT:n avulla. Koulutus
järjestettiin Mäkelänrinteen lukion tietokoneluokassa 4.11. Tämä koulutus osoittautui niin
suosituksi, että 20 paikkaa täyttyivät lähes heti.
12. Koska mediatyöpaja 4.11. oli niin suosittu, että moni halukas jäi ulkopuolelle, yhdistys tilasi
suoraan Joanna Ovaskalta uuden samanlaisen koulutuksen, joka järjestettiin Mäkelänrinteen
lukion tietokoneluokassa 11.11. Kaikki 20 koulutuspaikkaa varattiin muutamassa päivässä,
eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet nytkään mukaan.
13. Yhdistys vietti pikkujouluja yhdessä Espoon ja Kauniaisten kieltenopettajien kanssa
marraskuun 27. päivänä. Otava isännöi pikkujouluja ja tarjosi tunnelmallisen ympäristön
lisäksi kirjoja tuntuvalla alennuksella ja maistuvan iltapalan. Paikalla oli 25 jäsentä.

VI

MUU TOIMINTA
1. Yhdistyksen hallitus tapasi 3. 4. opetuslautakunnan puheenjohtajan Minerva Krohnin
aamukahveilla Sanomakahvilassa. Esitimme huolemme kieltenopetuksen tulevaisuudesta
Helsingissä. Selvitimme myös, miksi uuteen opetussuunnitelmaan siirtyminen edellyttää
lisäresursseja siirtymävaiheessa. Toimme myös esille huolemme homekouluista.
2. Euroopan kieltenpäivänä 26.9. yhdistys osallistui Opetusvirastossa oppilaille järjestettyyn
tapahtumaan. Yhdistyksen vastuulla oli Erasmus-opiskelijoiden koordinointi.

VII

EDUSTUS
Toimintavuonna 2014 Raija Kuja-Kyyny-Pajula toimi Suomen englannin opettajat ry:n
hallituksen varajäsenenä.
Toimintavuonna 2014 Raija Kuja-Kyyny-Pajula kuului TEMPUKSEN toimitusneuvostoon.
Toimintavuonna 2014 Kirsti Santaholma oli SUKOLin hallituksen varajäsen.
Toimintavuonna 2014 Kirsti Santaholma kuului TEMPUKSEN toimitusneuvostoon.
Toimintavuonna 2014 Kirsti Santaholma toimi JUKOn luottamusmiehenä.
Toimintavuonna 2014 Kirsti Santaholma toimi FIPLV:n taloudenhoitajana.

26.4.2014 SUKOLin kevätliittokokoukseen Helsingissä osallistui Elina Ihalainen.
3.6. Elina Ihalainen ja Jaana Östergård osallistuivat Opetusvirastossa järjestettyyn
kokoukseen, jossa suunniteltiin Annamari Kajaston johdolla Euroopan kieltenpäivää
26.9.2014.

22.11.2014 SUKOLin syysliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Johanna Hynönen,
Elina Ihalainen ja Heidi Nevalainen.

VIII

TALOUS
Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta. Vuoden talouden ylijäämä
oli 555,25 €. Hallituksen jäsenet lahjoittivat matkakorvauksensa Pelastakaa lapset ry:lle.
Lahjoitus oli 312,00 €.

IX

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille kahdeksassa varsinaisessa jäsenkirjeessä
sähköpostitse käyttämällä SUKOLin jäsenrekisteriä. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu
myös yhdistyksen kotisivulla http://helsinginkieltenopettajat.fi ja Facebookissa. Lisäksi on
lähetetty koulutustilaisuuksia ja tapahtumia tarkentavia sähköpostiviestejä. Ajankohtaisista
sidosryhmien järjestämistä koulutuksista on tiedotettu pyydettäessä.

