HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2015

I

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

II

JÄSENISTÖ
Yhdistyksellä oli 635 maksanutta jäsentä 31.12.2015. SUKOLiin kuulumattomia oli 1
henkilö. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 15 jäsentä ja erosi 21. Lisäksi yhdistyksellä on 9
kunniajäsentä. Yhteensä jäseniä oli toimintavuoden lopussa 704.

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
Elina Laukkonen
Nina Luotonen
Anna Lötjönen
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 24.2.2015 alkaen kello 17.00
SanomaPron kokoustila Leiskassa, Annankatu 15, 00120 Helsinki. Läsnä oli 10 yhdistyksen
jäsentä.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Mervi Moisala. Sihteerinä toimi Kirsti Santaholma.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Elina Laukkonen ja Nina Luotonen.
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 2015 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot.
Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 10 euroa.
Valittiin toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2015. Suoritettiin hallituksen erovuoroisten
jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali.

V

JÄSENTILAISUUDET
.
1. 24.2.2015 pidettiin yhdistyksen vuosikokous SanomaPron kokoustilassa Annankadulla.
2. Maaliskuun 10. päivänä yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Espoon-Vantaan
kieltenopettajat ry:n järjestämään eTwinning-koulutukseen Mankkaalla.
3. Huhtikuun 7. päivänä Joanna Ovaska piti kieltenopettajille Mediapajan Mäkelänrinteen
lukiossa. Koulutus oli tarkoitettu nimenomaan sellaisille kieltenopettajille, jotka pitävät
itseään vielä aloittelijoina uuden teknologian käytössä. Koulutus tilattiin suoraan Joanna
Ovaskalta ja se oli kaikille jäsenille ilmainen. Paikalla oli 17 kieltenopettajaa. Yhdistys
tarjosi kahvit ja sämpylät osallistujille.
4. Huhtikuun 15. päivänä yhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan FolkJamiin, kun heitä
tanssitti FolkJam-ohjaaja ja äidinkielenopettaja Tiina Salmi Mäkelänrinteen lukion
auditoriossa. Jammailu herätti suurta innostusta ja lisäsi kiinnostusta lajia kohtaan, vaikka
paikalla oli vain 5 jäsentä.
5. Huhtikuun 20. päivänä Joanna Ovaska koulutti jälleen kieltenopettajia Mäkelänrinteen
lukiossa. Koulutus oli tilattu Mediakeskukselta ja sen aihe oli GAFE eli Google
Applications for Education. Tämä koulutus oli ilmainen vain kaupungin koulujen opettajille,
koska Mediakeskus laskuttaa ulkopuolisilta ja sopimuskoulujen opettajilta hinnastonsa
mukaan. Yhdistys tarjosi jälleen kahvit ja sämpylät. Koulutukseen osallistui 25 jäsentä.
6. Lauantaina toukokuun 9. päivänä yhdistys teki Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi
kevätretken Aino Sibelius –näyttelyyn Järvenpään taidemuseoon. Näyttely tutustutti Aino
Sibeliuksen elämään monipuolisesti. Opastuskierros oli niin inspiroiva, että kysymystemme
takia se venyi puolitoistatuntiseksi. Museokierroksen jälkeen seurue, jossa oli 6 yhdistyksen
jäsentä, jatkoi keskustelua kahvilassa.
7. Maanantaina syyskuun 7. päivänä yhdistys järjesti perusasteen opetussuunnitelmaa
koskevan illan Kulosaaren yhteiskoululla. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kuulla
Opetushallituksen ja Helsingin ops-työryhmän kuulumisia, vaihtaa ajatuksia ja esittää
kysymyksiä. Paikalla oli mm. Helsingin opetusviraston uusi kielten pedagoginen
yhteyshenkilö Pia Kuparinen sekä Annamari Kajasto, Sanna Karppanen ja Johanna Helke.
Opetussuunnitelmailtaan tuli 33 jäsentä.
8. Tiistaina 6. lokakuuta yhdistys oli kutsunut Aleksis Kiven peruskoululle kieltenopettajia,
jotka ovat pätevöityneet myös erityisopettajiksi tai opinto-ohjaajiksi. Jäsenillä oli
mahdollisuus kuulla heidän kokemuksiaan ja tehdä kysymyksiä heidän työstään ja
opiskelustaan. Keskustelu oli vilkasta. Paikalla oli 24 yhdistyksen jäsentä haastattelemassa
Hannele Castrénia, Hannele Lejeunea ja Päivi Paloviita-Siivosta.
9. Kieltenopettajia paljon kouluttanut Joanna Ovaska piti tiistaina 20. lokakuuta työpajan,
jonka periaatteena oli ”idea edellä, tekniikka perässä”. Kieltenopettajat suunnittelivat

yhdessä ideoidensa käytännön toteutusta opetuksessa tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Paikalla oli 19 kieltenopettajaa.
10. Lokakuun 28. päivänä Helsingin Kaupunginteatterin musikaalia "Billy Elliot" oli
katsomassa 13 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys maksoi jokaisen jäsenen lipusta 19 euroa,
jolloin omavastuuosuudeksi jäi 35 euroa.
11. Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin Otavan vieraina Uudenmaankadulla yhdessä muiden
pääkaupunkiseudun kieltenopettajien kanssa tiistaina 17. marraskuuta. Ennen varsinaista
tilaisuutta jäsenillä oli mahdollisuus tehdä ostoksia Otavan kirjakaupassa 50 %:n
alennuksella. Pikkujouluihin osallistui 40 yhdistyksen jäsentä.

VI

MUU TOIMINTA
1. 7.1.2015 yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri tapasivat Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat
ry:n ja Vantaan kieltenopettajat ry:n hallitusten jäseniä SUKOLin tiloissa, joissa
keskusteltiin yhdistysten mahdollisesta yhdistymisestä Pääkaupunkiseudun kieltenopettajat
ry:ksi. Paikalla oli myös SUKOLin puheenjohtaja Kari Jukarainen ja toiminnanjohtaja Sari
Saarinen. SUKOLin jäsenmaksujen tilitysperusteiden takia yhdistysten ei kannata liittyä
yhteen, mutta päätettiin tiivistää yhteistyötä.
2. 28.1.2015 keskusteltiin Espoon-Kauniaisten kieltenopettajat ry:n ja Vantaan kieltenopettajat
ry:n hallitusten jäsenten kanssa yhteistyöstä ja suunniteltiin yhteisiä tapahtumia.
Yhdistyksestämme olivat paikalla Elina Ihalainen, Kirsti Santaholma ja Outi Vilkuna.
3. Yhdistys laati lukuvuoden alussa kannanoton, joka koski A1-kielen tuntimäärää
siirtymävaiheessa, kun siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon.. Jos mitään ei
tehdä, jää yhdellä ikäluokalla yksi vuosiviikkotuntia saamatta opetusta. Kannanotto
toimitettiin sähköisenä opetuslautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille. Kirjallinen
kannanotto lähetettiin opetusvirastoon Liisa Pohjolaiselle, Outi Salolle ja Marjo Kyllöselle.
Se lähetettiin myös apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselle.
4. Yhdistys vuokrasi Suomen ranskanopettajat ry:ltä tilaa heidän varastostaan. Arkistoitava
materiaali säilytetään tästedes Metsälän maaliikennekeskuksen varrella Oulunkylän
lähistöllä sijaitsevassa varastossa (Cityvarasto, Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki) eikä
entisten tai nykyisten hallituksen jäsenten vinteillä tai kellareissa.

VII

EDUSTUS
Toimintavuonna 2015 Outi Vilkuna toimi SUKOLin hallituksen jäsenenä.
Toimintavuonna 2015 Kirsti Santaholma toimi JUKOn luottamusmiehenä 31.7. asti.
Toimintavuonna 2015 Kirsti Santaholma toimi FIPLV:n taloudenhoitajana.
27.1.2015 yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri edustivat yhdistystä HOAY:n järjestämässä
pedagogisten yhdistysten tapaamisessa.

24.4.2015 yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri edustivat yhdistystä Suomen saksanopettajat
ry:n 60-vuotisjuhlallisuuksissa.
25.4.2015 SUKOLin kevätliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Johanna Hynönen,
Elina Ihalainen ja Heidi Nevalainen.
21.11.2015 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 1001,27 €. Hallituksen jäsenet lahjoittivat matkakorvauksensa Pelastakaa lapset ry:lle.
Lahjoitus oli 339 €.

IX

TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille 10 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.

