MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry

http://etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi/

JÄSENTIEDOTE 1/2014-2015

SYKSY 2014

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää alkanutta lukuvuotta 2014 – 2015! Syksyn värit ovat parhaimmillaan. MAOL-EteläPohjanmaa ry:n tärkeät tapahtumat vuosikokous ja syyskoulutuspäivät ovat takana.
Vuoden toiminnassa on jäljellä koulutuksia, pikkujoulu, ekskursioita ja kerhoiltoja.
Ilmaisethan toivomuksesi palautelomakkeella kerhon kotisivuilla.
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n vuosikokous pidettiin 17.9.2014 ravintola Almassa
Seinäjoella. Kerhon hallituksen jäsenet meneillään olevana lukuvuonna ovat:
puheenjohtaja Sirkka Kumpula, varapuheenjohtaja Asko Mäkynen (Kurikan lukio),
taloudenhoitaja Helena Arohonka (Jalasjärven lukio), koulutusvastaava Rami Nuotio
(Seinäjoen lukio), tiedottaja Hannele Rajalahti (Seinäjoen lukio), jäsentilaisuusvastaava
Leena Rinta-Kiikka (Kauhajoen yhteiskoulu) ja sihteeri Anne Saunamäki (Jalasjärven
yläkoulu).
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n yhdessä MAOL ry:n kanssa organisoimat valtakunnalliset
syyskoulutuspäivät onnistuivat hyvin. Kiitos MAOL-väelle, projektiryhmälle, talkoolaisille
ja
osallistujille.
Koulutuspäivien
materiaaleihin
voit
tutustua
osoitteissa
http://www.edimensio.fi ja http://etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi/syyspaivat/materiaalit/.
Uudistuneessa eDimensiossa voit osallistua myös keskusteluun. MAOL-Etelä-Pohjanmaa
ry:n 80-vuotisjuhlassa oli 126 juhlijaa ja koulutuspäivään osallistui yli 300. Kiitos
osallistujille hyvän tunnelman luomisesta ja Erkki Kuusisaarelle MAOL-Etelä-Pohjanmaa
ry:n muisteloista.
MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:ssä on 130 jäsenmaksunsa suorittanutta kerholaista
lukuvuoden alkaessa. Liittymällä jäseneksi nyt syksyn jäsentilaisuudet ovat ilmaisia, koska
liiton seuraava laskutusjakso on vuosi 2015. Jäseniä pyydetään innostamaan
opettajainhuoneissa MAOLiin mahdollisesti vielä kuulumattomia matemaattisten aineiden
opettajia MAOLin jäseneksi. MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n päivitetyt kerhouutiset,
tapahtumat,
ilmoittautumislomakkeet,
linkit,
yhteystiedot
ja
oppilaitosten
yhdysopettajalista löytyvät osoitteesta http://etela-pohjanmaa.maol-kerhot.fi. Muistathan
huolehtia
mahdolliset
sähköpostiosoitteiden
muutokset
kerhon
tiedottajalle,
hannele.rajalahti@edu.seinajoki.fi.
MAOLin tavoitteisiin, jäsenetuihin, jäsenkirjeisiin, tapahtumiin ja tiedotteisiin voit tutustua
osoitteessa www.maol.fi, mistä löytyy myös jäseneksi ilmoittautumislomake ja
paikalliskerholinkit. Kerho suosittelee käyttämään kirja-, opetusväline- ja
laskinhankinnoissa MAOLin oman yrityksen MFKA-Kustannus Oy:n tuotteita ja
palveluja, osoite on www.mfka.fi.
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SYKSYN 2014 JÄSENTILAISUUDET
CASIO-WORKSHOP torstaina 30.10.2014 klo 17–20 Seinäjoen lukiolla, Kirkkokatu
16, Seinäjoki. Koulutuksessa perehdytetään Casion Classpad-laskimeen sekä yokirjoituksiin hyväksyttyyn tietokoneohjelmistoon. Voit ottaa omat välineet tai lainata
kouluttajan tuomia. Tilaisuudessa tarjotaan myös iltapala ja kahvi. Sen vuoksi ilmoittaudu
25.10.2014 mennessä kerhon nettisivun ilmoittautumislomakkeella. Neuvottele halutessasi
mahdollinen myös VESO-korvaavuus koulutoimessasi.
TI-NSPIRE-TEKNOLOGIALAUANTAI 29.11.2014 klo 9–15 Sokos Hotel Lakeudessa
Torikatu 2, Seinäjoki. Koulutus järjestetään yhteistyössä Seinäjoen Suomalaisen
Kirjakaupan ja Laskentaväline Oy:n kanssa. Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvi ja lounas.
Osallistujia pyydetään ottamaan TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmalla varustettu oma
kannettava tietokone mukaan koulutukseen, jos sellaisen omistaa. Paikkoja on
rajoitetusti. Ilmoittaudu 15.11.2014 mennessä kerhon nettisivun lomakkeella. Neuvottele
halutessasi myös mahdollinen VESO-korvaavuus koulutoimessasi.
Tiedustelut koulutuksista tarvittaessa koulutusvastaavalle rami.nuotio@gmail.com.
Ilmoittautuessasi www-lomakkeella voit ilmoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiasi.
Molemmat koulutustilaisuudet ovat jäsenille maksuttomia.
PIKKUJOULUKEILAILU Seinäjoella perjantaina 12.12.2014 klo 19.00 alkaen
Seinäjoen Squash & Bowling Centerissä, Urheilupuisto 5. Ilmoittaudu nettisivun
lomakkeella.
Tiedustelut
jäsentilaisuusvastaavalle
leena.rinta-kiikka@pp.inet.fi.
Hohtokeilailuun varattu aika on 19.00–20.00. Keilailun jälkeen tarjolla on runsas
joulupöytä samassa rakennuksessa. Osallistumismaksu on 20 euroa sisältäen keilailun ja
ruokailun. Tervetuloa mukaan hauskanpitoon!

KEVÄÄN 2015 JÄSENTILAISUUDET
Teatteri-ilta ja ruokailu Seinäjoella helmikuussa.
MAOLin kevätpäivä Helsingissä 18. huhtikuuta 2015. Kevätpäivän ohjelmasta tulee
tietoa MAOLin jäsentiedotteeseen ja Dimensioon.
Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmapohdintailtoja.
Teollisuusekskursio tai teknologiakeskusvierailu huhtikuussa.
Mahdollisesti Geogebra-koulutus.
Haluaisitko sinä jakaa omaa tietoasi ja osaamistasi? Ota yhteys koulutusvastaavaan!
Kevään tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin vuoden 2015 alussa.

Yhdessä olemme voimakkaampia kuin yksin. Tervetuloa osallistumaan!
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