
HELSINKI-VANTAAN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINNASTA VUODELTA 2019 

I Kulunut toimikausi oli Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry:n ensimmäinen. Helsingin  
 kieltenopettajat ry ja Vantaan kieltenopettajat ry päättivät yhdistymisestä  
 vuosikokouksissaan 25.2.2019 ja 5.2.2019. Uusi yhdistys perustettiin 25.2.2019 ja sen  
 järjestäytymiskokous pidettiin 4.3.2019. 

Toimikausi oli tästä syystä vajaan kalenterivuoden mittainen. Jäseniin on oltu yhteydessä 
sähköpostin ja Facebookin sivun Kieltenopetus Helsingissä ja Vantaalla välityksellä. 

II JÄSENISTÖ 

Yhdistyksellä oli 635 maksanutta jäsentä 31.12.2019. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 
129 jäsentä, joista maksaneita oli 117, ja erosi 79. Lisäksi yhdistyksellä on 9 kunniajäsentä. 
Yhteensä jäseniä oli toimintavuoden lopussa 684. 
 

III HALLITUKSEN JÄSENET JA YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 
  
         Varajäsenet 
   
 Puheenjohtaja   Heidi Nevalainen  Helena Björklund 
 Sihteeri    Elina Laukkonen   Raija Kuja-Kyyny-Pajula  
Varapuheenjohtaja  Tuija Kae    Anna Lötjönen 
 Jäsenet       Annukka Kosonen  Nina Luotonen   
    Pia de Leeuw van Weenen Outi Vilkuna  
     Eeva Kaurola   Päivi Kuivalainen 
         Hilla Hietanen 

 Rahastonhoitaja  Pia de Leeuw van Weenen  

 Toiminnantarkastajat  Elina Ihalainen ja Heli Waltari  

 Varatoiminnantarkastajat Jaana Östergård ja Teija Isokorpi  
 

IV KOKOUKSET 
  
 Toimikauden aikana on pidetty vuosikokouksien ja uuden hallituksen  
järjestäytymiskokouksen lisäksi kolme kokousta. Lisäksi sekä Helsingin kieltenopettajat ry 
 sekä Vantaan kieltenopettajat ry pitivät ennen vuosikokoustaan sitä valmistelevan  
 kokouksen kumpikin erikseen. Varajäsenet on kutsuttu kokouksiin. Lisäksi  
sähköpostitse on sovittu asioista, joihin on pitänyt reagoida nopeasti. 



Helsingin kieltenopettajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.2.2019 Kulosaaren 
yhteiskoulussa. Läsnä oli 7 yhdistyksen jäsentä. Vantaan kieltenopettajat ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 5.2.2019 keskustakirjasto Oodissa. Läsnä oli 9 
yhdistyksen jäsentä. Vantaan kieltenopettajat ry päätti vuosikokouksessaan lakkauttaa 
toimintansa ja yhdistyä Helsingin kieltenopettajat ry:n kanssa.  

Helsingin kieltenopettajat ry:n vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Tiina Lyyra. 
Sihteerinä toimi Elina Laukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Nina Luotonen ja Eeva Helena Björklund. 
Vantaan kieltenopettajat ry:n vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Merja Novio. 
Sihteerinä toimi Pia de Leeuw van Weenen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Ritva Savonsaari ja Hilla Hietanen. 
 
Kokouksissa käsiteltiin ja hyväksyttiin edellä mainitun lisäksi edellisen vuoden 
toimintakertomus, käsiteltiin tilikertomus ja tilinpäätös ja hyväksyttiin kulut, tuotot ja tase. 
Kuultiin ja hyväksyttiin tilintarkastuskertomus. Kokous myönsi hallitukselle 
vastuuvapauden. 

 Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja hyväksyttiin kulut ja tuotot. 
 Jäsenmaksun suuruudeksi SUKOLiin kuulumattomilta vahvistettiin 15 euroa. 

Valittiin toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä. 
  

Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2019. Suoritettiin hallituksen erovuoroisten 
jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali. 
 

V JÄSENTILAISUUDET 

1. 5.2.2019 ja 25.2.2019 pidettiin yhdistyksien vuosikokoukset. 

2. 8.5.2019 järjestettiin Suomen Ruotsin -suurlähetystövierailu. Jäseniämme paikalla oli 
kaksikymmentä.  

3. 8.10.2019 järjestettiin Eduborealiksen koulutus ryhmätyötaidoista Alppilan lukiossa. Ennen 
koulutusta jäsenet pääsivät tutustumaan peruskorjatun lukion tiloihin. Koulutuksessa 
paikalla oli reilut parikymmentä jäsentä.   

4. Yhdistyksen pikkujouluja vietettiin Otavan vieraina Uudenmaankadulla yhdessä Espoon, 
Kauniaisten ja Kirkkonummen kieltenopettajien kanssa 21.11.2019. Ennen varsinaista 
tilaisuutta jäsenillä oli mahdollisuus tehdä ostoksia Otavan kirjakaupassa 50 %:n 
alennuksella. Pikkujouluihin osallistui 60 yhdistyksen jäsentä. 

VI  MUU TOIMINTA    

1. 26.8.19 puheenjohtaja Heidi Nevalainen lähetti KASKOn kielten pedagogiselle 



erityisasiantuntijalle Satu Koistiselle viestin koskien ns. pienten valinnaisten kielten 
opiskelua Helsingissä. Jäsenistön keskuudessa alakouluista lukioihin on herännyt huoli 
kielten valintojen kapeutumisesta ja valinnaisten kielten opiskelun keskenjättämisestä. 
Ehdotettu keskustelutilaisuutta, johon Koistinen oli suostuvainen. Päätetty teettää kysely 
jäsenistölle valinnaisista kielistä ja järjestää keskustelutilaisuus keväällä 2020.  

2. Haettu 23.8.2019 SUKOLin piiristipendiä kattamaan 8.10. koulutuksen kuluja. SUKOL 
myönsi yhdistykselle 23.9.2019 piiristipendin, jonka arvo oli 500 euroa. Emme saaneet 
toimintavuonna 2019 HOAY:n emmekä VOAY:n avustusta.   

VII EDUSTUS   

 Toimintavuonna 2019 Outi Vilkuna toimi SUKOLin hallituksen jäsenenä. Hänet valittiin  
 SUKOLin syysliittokokouksessa 23.11.2019 liiton puheenjohtajaksi 2020-2022.  
  

27.4.2019 SUKOLin kevätliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Heidi Nevalainen ja 
Elina Laukkonen. 
 
23.11.2019 SUKOLin syysliittokokoukseen Helsingissä osallistuivat Heidi Nevalainen, 
Elina Laukkonen ja Nina Luotonen. 

VIII TALOUS 

Helsingin kieltenopettajat ry:n ja Vantaan kieltenopettajat ry:n yhdistyessä Vantaan 
kieltenopettajat ry:n pankkitili lakkautettiin ja yhdistyksen varat siirrettiin Helsingin 
kieltenopettajat ry:n tilille. Tili on nykyään Helsinki-Vantaan kieltenopettajat ry:n tili. 
Yhdistyksen tila ja talous käyvät ilmi oheisesta tilikertomuksesta. Vuoden talouden ylijäämä 
oli 828,25 €.  
  
  

IX        TIEDOTUSTOIMINTA 

Yhdistyksemme toiminnasta on tiedotettu jäsenille sähköpostitse käyttämällä SUKOLin 
jäsenrekisteriä. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu myös Facebookissa. Lisäksi on 
lähetetty koulutustilaisuuksia ja tapahtumia tarkentavia sähköpostiviestejä. Ajankohtaisista 
sidosryhmien järjestämistä koulutuksista on tiedotettu pyydettäessä.  
Yhdistys on luomassa uusia kotisivuja ja ne otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.  
 


