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Vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettaja on Piia Haapsaari 

 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on valinnut vuoden 2020 matemaattisten aineiden 

opettajaksi Piia Haapsaaren Muhoksen lukiosta. Opettajapalkinnon suuruus on 7500 euroa ja sen myöntää 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. 

Vuoden 2020 matemaattisten aineiden opettajan valinta kohdistui henkilöön, joka toiminnallaan tuo hyvin 

esiin liiton 85-vuotisjuhlavuoden teemaa ja kärkihanketta Matematiikan aseman vahvistaminen 

yhteiskunnassa. Piia Haapsaari toimii lukion matematiikan opettajana ja kehittää monenlaisia tapahtumia 

matematiikan oppimisen ympärille. 

Haapsaari oli ennen lukion virkaansa yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana 10 vuotta. Jo 

silloin hän organisoi työnsä ohella tiede- ja matematiikkakerhoja yläkoululaisille sekä matematiikkapysäkkiä 

tukea tarvitseville oppilaille.  Piia Haapsaari on ollut lukion opettajana nyt kaksi vuotta ja on koko ajan 

aktiivisesti innostanut opiskelijoita matematiikan opiskeluun. 

- Matematiikan ympärille on syntynyt mukava innostunut "pöhinä", mitä me muut olemme 

ihmetelleet ja ihailleet. Maaseutukunnan koulussa kun ryhmissä on monenlaista lähtötasoa 

osaamisessa, ts. monelle opiskelijalle matematiikka on haaste. Tällainen opettaja onkin aikamoinen 

aarre opiskelijoille! kertoo Muhoksen lukion rehtori Minna Kemppainen. 

Haapsaari ohjaa viikoittain koulussaan laskupajoja oppituntien jälkeen. Laskupaja on vaikuttanut positiivisesti 

matematiikan oppimiseen ja pajassa käy runsaasti opiskelijoita. Laskupajojen lisäksi Haapsaari on järjestänyt 

matikkamaratoneja ja -puolimaratoneja, joissa lasketaan niin monta sekuntia kuin juoksuissa on metrejä. 

Lisäksi Haapsaari puhuu aktiivisesti matematiikan opiskelun tärkeydestä ja pyrkii saamaan opiskelijoita 

aidosti kiinnostumaan matematiikasta. 

- Piia Haapsaari on esimerkillinen, aktiivinen matematiikan opettaja, joka pyrkii omalla toiminnallaan 

edistämään matematiikan osaamista ja tuomaan paikallisella tasolla esiin sen merkityksellisyyttä 

yhteiskunnassamme. Haluamme MAOLissa palkita hänet työstään, sanoo MAOL ry:n puheenjohtaja 

Tarja Ylivuori. 

MAOL kiittää ja onnittelee vuoden opettajaa! 

Lisätietoja: Tarja Ylivuori, MAOL ry:n hallituksen puheenjohtaja, 0400 187 827, tarja.ylivuori@maol.fi 

Piia Haapsaari, 040 594 1407, piia.haapsaari@edumuhos.fi  

---- 

MAOLin vuoden opettajan valintakriteerit ovat: 

– aktiivinen ja aikaansa seuraava MAOL ry:n jäsen  

– oppilaita ja opettajia innostava  

– yhteistyökykyinen ja avarakatseinen  

– uudistumiskykyinen  

– uusien oppimisympäristöjen kehittäjä ja käyttäjä  

– monipuolisten työtapojen ja opetusmenetelmien käyttäjä 
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