
MAOL -Helsingin kerho ry     Toimintakertomus 1.1.2013-31.12.2013 

1. YLEISTÄ 
Liitosta saatujen tietojen mukaan kerhossa oli 13.5.2013 jäseniä 292 sekä tämän lisäksi kaksi 

kannatusjäsentä, joten jäseniä oli yhteensä 294. Syksyllä 5.9. päivitettyjen tietojen mukaan jäseniä oli 

328 + 2, yhteensä 330, joista maksamattomia jäseniä 28. Loppuvuodesta jäseniksi liittyneet  
ovat kuluvan vuoden loppuun asti ilmaisjäseniä.  
 
Hallituksen kokoonpano 1.1.2013–7.2.2013 
Taisto Herlevi (puheenjohtaja), Ulla Mäkilä (sihteeri), Antti Voipio (taloudenhoitaja), Katri Halkka 

(varapuheenjohtaja), Risto Jokinen (tiedottaja), Panu Viitanen (hallituksen jäsen), Elena Vyskubova 

(hallituksen jäsen), Hanna Ylä-Mella (hallituksen 1. varajäsen) ja Maiju Aho (hallituksen 2. varajäsen). 
 
Hallituksen kokoonpano 7.2.2013 alkaen 
Katri Halkka (puheenjohtaja), Ulla Mäkilä (sihteeri), Antti Voipio (taloudenhoitaja), Elena Vyskubova 

(varapuheenjohtaja), Natalia Lohi (hallituksen jäsen), Anastasia Vlasova (hallituksen jäsen),  Hanna 

Ylä-Mella (hallituksen jäsen), Taisto Herlevi (hallituksen 1. varajäsen) ja Maiju Aho (hallituksen 2. 

varajäsen). 
 
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 26.2.2013. 

2. KOKOUKSET 
Vuosikokous 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 7.2.2013 Kustannusosakeyhtiö Edukustannuksen tiloissa 

Bulevardilla. Kokouksessa oli läsnä 12 kerhon jäsentä. Kokous hyväksyi vuoden 2012 (1.1.-31.12.2012) 

toimintakertomuksen ja lisäksi vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Ehdotus vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi (1.1.2013-

31.12.2013) hyväksyttiin toiminnan rungoksi sekä päätettiin kerhon talousarviosta muutamin 

ehdotukseen tehdyin lisäyksin. Päätettiin jatkaa samaa periaatetta kuin aikaisemminkin; 

puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, mutta ruokailu kokouksen 

yhteydessä kustannetaan. Matkakuluja voidaan maksaa tarpeen mukaan. Tilintarkastajat kutsutaan 

syömään hallituksen kokouksen yhteydessä tai tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 
 
Kokous valitsi Katri Halkan hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Taisto 

Herlevin kauden loputtua.  

 
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Katri Halkka, Risto Jokinen, Panu Viitanen sekä varajäsenet 

Maiju Aho ja Hanna Ylä-Mella. Hallituksen jäseniksi valittiin kaksivuotiskaudeksi Natalia Lohi, 

Anastasia Vlasova sekä Hanna Ylä-Mella. Varajäseniksi valittiin yksivuotiskaudeksi Taisto Herlevi (1. 

varajäsen) ja Maiju Aho (2. varajäsen).  
 
Tilintarkastajiksi valittiin Lasse Paajanen ja Liisa Rantamäki. Varatilintarkastajiksi valittiin Eeva 

Toppari ja Risto Jokinen. 

Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontui kauden aikana 8 kertaa (9.1.2013 (vanha hallitus), 26.2.2013 (uuden hallituksen  
järjestäytymiskokous), 11.3.2013, 4.4.2013, 13.5.2013, 21.8.2013, 24.9.2013 sekä 2.12.2013). 

 



3. SÄÄNTÖMUUTOKSET 
 
Hallitus on saanut Patentti- ja rekisterihallitukselta vahvistuksen sääntömuutoksesta 14.6.2013.  

4. KERHOTOIMINTA 
Kerho-, koulutus- ja virkistysillat 

Pedagoginen kerhoilta yksilöllisestä matematiikasta pidettiin 26.2. Kallion lukiossa. Oppimis- ja 

opetustapaa, jossa opiskelija ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, esitteli pedagogiikan 

kehittäjä Martinlaakson lukion matematiikan ja fysiikan opettaja Pekka Peura.  
 
Pisteityskokoukset kokivat tänä vuonna muutoksen niin oikeuskanslerin päätöksen johdosta kuin 

nousseiden tilavuokrienkin osalta. Perinteisiä pisteityskokouksia ei voitu enää järjestää, mutta kerho 

päätti järjestää keskusteluiltoja pisteityksistä, joissa mukana olisi YTL:n edustaja kuuntelemassa 

opettajien mietteitä ja osallistumassa keskusteluluun. Ainoastaan matematiikan keskusteluilta 

pisteityksestä (ent. pisteityskokous) toteutui. Se pidettiin 22.3. Sibelius-lukiolla ja YTL:n edustajana 

paikalla oli yliopettaja Hanna-Leena Merenti-Välimäki. 

 
Fysiikan pedagogiikan kerhoilta pidettiin 24.4. Sibelius-lukiolla. Illan aikana Pekka Peura esitteli Peer 

Instructionia ja Laskentavälineen Markku Parkkonen Vernier-mittalaitteiston uutuuksia.  
 
Nuorten opettajien ilta Heurekassa järjestettiin yhdessä Espoon ja Vantaan kerhojen sekä Tevellan ja 

Heurekan kanssa 25.4. Kerhoilta oli suosituin pitkään aikaan, osallistujia oli yli 70. Illan aikana 

kerhojen puheenjohtajat kertoivat MAOLin toiminnasta, Matti Rossi ja Daniel Winkler tutustuttivat 

osallistujat demovälineisiin ja Juha Sola kertoi MFKA:n toiminnasta. Keskustelutilaisuuden jälkeen 

osallistujat saattoivat tutustuta Body Worlds – näyttelyyn, jonka jälkeen oli vielä luvassa yhdessä oloa 

ruokailun lomassa.  
 
Kevätretki järjestettiin Club Action -klubille 15.5. stand up -komiikan pariin. 
 
Syksyn toiminta alkoi kerhoillalla Taloudellisessa Tiedotustoimistossa. Aiheena illan keskusteluun ja 

alustuksiin oli ”Mihin näitä fyssaa ja kemmaa oikein tarvitaan”. Ilta pidettiin 27.8. TAT:n tiloissa. Illan 

sisällöstä vastasivat Neste Oil:n Aki Hirvonen sekä Murata Electronics Oy:n Jaska Tuominen. 

Järjestelyissä olivat mukana projektipäällikkö Riitta Talvenlahti sekä virtuaalicoach Auri Kohola. 
 
Robotiikka-aiheinen kerhoilta ja -vierailu järjestettiin 31.10. ZenRoboticsissa. Robotiikan pariin 

kerholaisia opasti Alexey Vyskubov.  

 
Perusopetuksen OPS-ilta pidettiin 28.11. Sibelius-lukiolla. OPS:n vaiheista kertoivat opetushallituksen 

edustajat, opetusneuvokset Tiina Tähkä ja Leo Pahkin.  
 
Pikkujoulut järjestettiin Helsingin Obsevatoriossa 12.12.  
 

Opetusharjoittelijoiden perusharjoittelun päätöstilaisuudessa Viikin Normaalikoulussa Eeva Toppari 

ja Juha Sola kertoivat MAOL:n ja MFKA:n toiminnasta 30 opiskelijalle.  

 

Opetushallituksen rahoittamana järjestettiin lahjakkaiden opiskelijoiden opettajille toiminnallisen 

matematiikan kaksipäiväisen koulutuksen marraskuussa 2013 – tammikuu 2014. Kouluttajana 

Akavatalolla Timo Tapiainen.   

 



5. YHTEISTYÖ 
Yhteistyötä on tehty muiden pääkaupunkiseudun kerhojen kanssa s.e. kaikki kerhojen tilaisuudet ovat 

olleet avoimia pääkaupunkiseudun kerhojen jäsenille. 
 
Kerhoiltoja on vietetty Edukustannuksessa, Heurekassa, Kallion lukiossa, Sibelius-lukiossa, 

Taloudellisessa Tiedotustoimistossa TAT:ssa, ZenRoboticsissa sekä Observatoriolla.  
 
MAOL -Helsingin kerho on saanut kerhoiltoihin myös ylioppilastutkintolautakunnan, MFKAn ja 

opetushallituksen edustajia. 

6. EDUNVALVONTA JA EDUSTUKSET 
MAOL ry 
Kerhomme jäsenet toimivat aktiivisesti monissa MAOL ry:n tehtävissä. Eeva Toppari on MAOL  
ry:n hallituksen jäsen (vuodesta 2008 alkaen), MFKA:n hallituksen puheenjohtaja. Katri Halkka on 

hallituksen varajäsen ja toimii myös kerhotoimikunnassa. Kilpailutyöryhmien puheenjohtajina toimivat 

Anastasia Vlasova (peruskoulun matematiikka), Hilkka Taavitsainen (lukion matematiikka) ja Kimmo 

Järvinen (lukion kemia).  
 

HOAY 
Eeva Toppari on edunvalvontavaliokunnan jäsen.   
 

AOL 
Katri Halkka on AOL:n hallituksen sihteeri ja Eeva Toppari hallituksen varajäsen. Katri Halkka on 

myös matemaattisten aineiden edustajana YTL:n lukioyhteistyöryhmässä.  

 

OAJ/POE (Pedagogisten opettajien edustusto) 

Katri Halkka oli keväällä POE:n kevätseminaarissa Helsingissä. Syysseminaarissa Haikossa 

Porvoossa oli mukana hänen lisäksi myös Elena Vyskubova. 

 

MAOL ry:n liittokokous 
Kevään liittokokouksessa kerhoa edustivat Anastasia Vlasova, Elena Vyskubova ja Hanna Ylä-Mella. 

Kokouksessa oli läsnä myös Katri Halkka. Syksyllä kerhoa edusti Elena Vyskubova ja ilman 

äänioikeutta kokouksessa läsnä oli myös Katri Halkka.  

 

7. TIEDOTUS 
Kerhokirjeet sekä vuosikokouskutsu lähetettiin kaikille sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille  
sähköisenä. Kerhon tiedottajana toimi Anastasia Vlasova. Kauden aikana lähetettiin 3 kerhokirjettä. Sen 

lisäksi lähettiin erilliset kutsut jokaiseen järjestettävään tilaisuuteen. Kesällä lähetettiin kirje henkilöille, 

joiden sähköpostiosoitetta kerholla ei ole ja pyydettiin heitä ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa 

kerhotiedotusten saamiseksi. Kerhon kotisivut ovat työn alla.  

8. TALOUS 
Kerhon taloudenhoitajana toimi Antti Voipio sekä tilintarkastajina toimivat Liisa Rantamäki ja Lasse 

Paajanen (Risto Jokinen ja Eeva Toppari). Kerhon taloudellinen tilanne selviää tilinpäätöksestä.  
 


