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Iloinen syystervehdys! 

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt ja perusopetuksessa on aloitettu uuden opetus-

suunnitelman mukainen työskentely. Lukuvuoden edetessä voi ilmetä tähän 

liittyviä kysymyksiä, joita kannustamme tuomaan esiin niin luottamusmiehil-

lemme kuin hallituksemme jäsenille. VOAY muistuttaa, että ei ole tarpee  n hau-

kata koko kakkua kerralla vaan syödään OPS-kakkua 

pala palalta, jotta työmäärä muutoksien myötä ei kasva 

kohtuuttomasti. Toimivia käytä  ntöjä on hyvä jakaa ja 

siihen on selvittelyssä sopiva kanava. Tästä pitää huolen 

kaupungin perustama tiimi, joka valmistelee opetussuun-

nitelmaan ja sen jalkauttamiseen liittyviä asioita perus-

opetuksen johdolle. Tämän tiimin tehtävänä on myöskin 

seurata yleisesti miten OPS-asiat ovat lähteneet kaupun-

gissa liikkeelle ja minkälaista tukea koulut tarvitsevat sen 

jalkauttamisessa. Minä kuuluun yhtenä opettajajäsenenä 

tähän tiimiin, joten olkaa ihmeessä yhteydessä, jos teillä on uuteen opetussuun-

nitelmaan liittyvää asiaa, niin vien viestiänne eteenpäin. 

Digiloikka ja tvt-asiat tuottavat varmasti myös työtä ja kysymyksiä niin 

OPS:aan kuin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen. Tämän tiimoilta on 

VOAY ollut tiiviissä yhteydessä Sivistysviraston edustajiin ja yhteydenpitoa jat-

ketaan tänäkin lukuvuonna. 

Syksyn rutiineihin kouluissa kuuluu myös yhteysopettajan ja varayhteysopetta-

jan valinta. Olettehan jo valinneet omasta koulustanne henkilöt tehtäviä hoita-

maan. Yhteysopettajien tiedot tulee päivittää yhdistyk-

sen tietoon mahdollisimman pian. Nettisivuiltamme 

löydätte lomakkeen, jolla tiedot voi meille toimittaa. 

Myös jatkavat yhteysopettajat: vahvistakaa tietonne. 

Yhteysopettajien olisi hyvä ilmoittaa joku muu kuin 

eduvantaa-sähköpostiosoite, koska moni yhteysopetta-

japosti päätyy tällä hetkellä roskapostiin tai tarpeetto-

mat-kansioon.  



Jos haluaa jatkaa eduvantaa-osoitteen käyttöä, kannattaa tarkistaa sähköposti-

asetukset, jotta ne eivät ohjaisi yhteysopettajaposteja vahingossa väärään kan-

sioon. 

Tässä vaiheessa syksyä on tärkeää myös muistutella, että VOAYn puheenjoh-

taja- ja hallitusvaalit ovat ennen lokakuista yhdistyksen syyskokousta. Toivotta-

vasti moni innostuu rohkeasti lähtemään yhdistyksen toimintaan mukaan ja il-

moittautuu ehdolle tarjolla oleviin tehtäviin. Tarkempaa tietoa ehdolle asettu-

misesta ja vaaleista lähetetään yhteysopettajille syyskuun alkupuolella. 

Antoisaa lukuvuotta kaikille!  

Annika Arstila-Aaltonen  

VOAY:n puheenjohtaja  

 

Pääluottamusmiehen terveisiä 

Lukuvuoden alkua ja koko alkanutta lukuvuotta leimaa uuden opetussuunnitel-

man käyttöönotto, eli tuttavallisemmin jalkauttaminen.  Onpa julkisuudessa jo 

ehditty kauhistella Ruotsin tielle astumista ja ennakoida PISA-tulosten väistämä-

töntä heikkenemistä. Rauhoittavaa on tietää, että ainakin viraston puolelta on 

korostettu uuden OPS:n käyttöönotossa suunnitelmallisuutta ja sen mukaista 

etenemistä. ”Pala kerrallaan norsukin syödään” on viisaus, jota emme suo 

unohdettavan edes koulujen ja oppilaitosten hektisen arjen piirissä.  Mistään 

emme ole kuulleet, että opettajat joutuisivat kuluvasta syksystä lähtien unohta-

maan hyvin toimivat käytänteet. Silti on realismia enna-

koida haasteita seuraaville vuosille. Ongelmista ja kysy-

myksistä on aluksi hyvä keskustella rehtorin tai muun lä-

hiesimiehen kanssa. Yhteydenotto koulun luottamusmie-

heenkään ei saa olla liian korkean kynnyksen takana.  

Yhdistystä unohtamatta. 

Kilpailukykysopimus tuo mukanaan työajan lisäyksen, kuten OAJ:kin on uuti-

soinut sivuillansa 6.6.2016.  Yleissivistävissä kouluissa puolet 24 tunnin potista 

eli 12 tuntia lisätään opettajan yt-aikaan, joka samalla muuttuu viikoittaisesta 

vuosittaiseksi yt-ajaksi. Jäljelle jäävä 12 tuntia kohdistuu opinto-, suunnittelu- 

tai muuhun opettajan työhön, jota ei lueta opetusvelvollisuuteen ja jota ei 

erikseen korvata. Tästä työajasta työnantaja voi perustellusta syystä käyttää 6 

tuntia siihen, että se teettää opettajilla yhden 6 tunnin lauantaityöpäivän. 



Muistammehan, että kyseinen sopimus ei ole vielä voimassa.  Asiasta tulee 

myöhemmin lisätiedotusta.  

Kikyllä on merkitystä YT-ajallekin. YT-ajan sovittu tarkastelu vuotuisena edel-

lyttää sen suunnittelua ja toteuman seurantaa. YT-ajan käyttö lienee puheenai-

heena jatkossakin. Kestoaiheesta on kyse myös TET-tunneista ja niiden korvaa-

misesta puhuttaessa. Vantaalla noudatetaan ensimmäistä vuotta ylituntikattoa. 

VOAYn hallitus ja luottamusmiesorganisaatio seuraavat tilannetta ja toivovat, 

että tieto mahdollisista ongelmatilanteista saavuttaa heidät välittömästi. 

Kohta on taasen Kunta 10 -kyselyn aika. Tyhmästi tekee se, joka ei kyselyyn 

vastaa! 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys  

kiittää ja onnittelee 

VOAY kiittää Kari Kinnusta ansiokkaasta toiminnasta OAJ:n varapuheenjohta-

jana. Kinnunen jatkaa ammattiyhdistystoimintaa kuitenkin OAJ:n tulo- ja palk-

kapoliittisessa toimikunnassa, jossa hänen asiantuntemuksensa pääsee hyvään 

käyttöön. OAJ:n varapuheenjohtajaksi nousi jyväskyläläinen Petri Kääriäinen – 

toivotamme hänelle onnea ja viisautta uudessa tehtävässä. 

Kiitämme myös pitkän ay-aktiiviuran tehnyttä Kai-Ari Lundellia ja toivotamme 

antoisia (ja erinomaisen ansaittuja) eläkepäiviä. Onnittelut OAJ:n valtuustoon 

Kai-Ari Lundellin tilalle nousseelle Tiina Pesoselle.   

 

 

  



Harrastesyksy 

Kartingia 

Tarjolla vauhdikas elämys VM Karting Centerissä 

(Myllykyläntie 3, Vantaa). VOAY tarjoaa jäsenilleen 

yhden ilmaisen ajokerran (10 min) yllämainitussa yri-

tyksessä syys-lokakuun aikana. Jäsenyys todistetaan 

voimassaolevalla OAJ:n jäsenkortilla. Varmistathan 

että jäsentietosi ovat ajan tasalla (mm. sukunimen 

vaihdokset tai yhdistysten vaihdot), sillä nimet tarkis-

tetaan kassalla myös nimilistasta. Radan varaustilanne 

kannattaa varmistaa etukäteen soittamalla  

09 8946 1030. Vauhdikasta ajoa! 

Teatteriin 

Lähde mukaan VOAY:n teatterimatkalle Tampereelle lauantaina 19.11.2016. 

Hinta VOAYn jäsenille 30 € ja ei-jäsenille 60 €  

sis. Cabaret -musikaalin, esityksen jälkeisen ruokailun sekä bussikyydit.  

Päivän aikataulu:  

- lähtö Kiasmalta klo 10.00  

- esitys klo 13.00  

- buffet-ruokailu esityksen jälkeen  

- paluukyyti lähtee Helsinkiin noin klo 17.30  

Mukaan mahtuu 60 henkilöä. 

Liikuntatapahtumat 

VOAY tukee yhdessä liikkuvia ja VOAY:tä edustavia opettajaryhmiä erilaisissa 

liikuntatapahtumissa yleensä noin puolella osallistumismaksusta. Tukea on 

mahdollista anoa kaksi kertaa yhden lukuvuoden aikana. Vapaamuotoinen 

anomus ennen tapahtumaa lähetetään sähköpostilla osoitteeseen  

tiina.j.pesonen (ät) eduvantaa.fi 

Avantouintikampanja 

VOAY suosittu ja kiitelty avantouintikampanja saa jatkoa myös tällä kaudella. 

Lisää tietoa kampanjasta löytyy seuraavasta Vantaan opettaja -lehdestä. 

 

 


