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Hei vantaalainen opettaja! Tässä lehdessä pääset tutustumaan ehdokkaisiin 

VOAY:n hallitukseen kaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaehdokkaita oli yksi. 

Antoisia lukuhetkiä ja äänestysintoa! 

 

Annika Arstila-Aaltonen 

Työskentelen luokanopettajana Kuusikon koulussa 

sekä tutor-opettajana Itä-Vantaalla. Olen ollut koko 

työurani ajan mukana ammattiyhdistyksen toimin-

nassa. Vuoden 2000 alusta aloitin hallituksen varajäse-

nenä. Ensimmäisen kaksivuotiskauden jälkeen pääsin 

hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja sillä tiellä olen 

edelleen. Vuosien varrella olen hoitanut emännän, jä-

senasioidenhoitajan, tiedottajan ja varapuheenjohta-

jan tehtäviä. Viimeiset kolme vuotta olen toiminut VOAY:n puheenjohtajana. 

Tämän lisäksi olen OAJ:n Vantaan Paikallisyhdistyksen ja OAJ Pääkaupunkiseu-

dun alueyhdistyksen ysijaoston (yleissivistävät opettajat) jäsen. Elokuusta 2015 

alkaen olen toiminut myös luottamusmiehen tehtävissä. Luottamusmiehenä 

saan yhteydenottoja jäsenten työhön ja palkkaukseen liittyvistä pulmista sekä 

pääsen mahdollisuuksien mukaan auttamaan niissä joko itsenäisesti tai yhteis-

työssä pääluottamusmiehen kanssa. 

Pidempi mukana olo ammattiyhdistystoiminnassa on tuonut mukanaan varsin 

laajan yhteistyöverkoston, jota varmasti voin hyödyntää yhteisen edunvalvon-

nan hyväksi tehtävässä työssä. Ammattiyhdistystoiminnan lisäksi toimin monen 

muunkin asian parissa, joten koin parhaaksi siirtyä pois puheenjohtajan tehtä-

vistä ja antaa tilaa seuraaville toimijoille siihen tehtävään. Yhteisistä asioista 

huolehtimisen kipinä on kuitenkin vielä niin voimakas, että mielelläni jatkaisin 

yhdistystoimintaa VOAY:n hallituksen jäsenenä. 



Arja Kaarto 

- erityisopettaja Viertolan koulussa vuodesta 2004 

- yhteysopettaja omassa koulussa useita vuosia 

- VOAY:n hallituksen jäsen/varajäsen vuodesta 2010 

- VOAY:n koulutusvastaava 

- OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksessa vuo-

desta 2011 

- JUKO/OAJ:n varaluottamusmies 

- OAJ:n ammattiyhdistystoiminnassa mukana vuodesta 

1998 

Olen tiimityöskentelijä ja kiinnostunut opettajien edunvalvonnasta. Nykyään 

meno kouluissa on hektistä ja paljon uutta tulee koko ajan. Miten jaksamme 

pysyä mukana eläkeikään asti? Miten nuoret ja vastavalmistuneet eivät uupuisi 

työmäärän alle? Tuleeko vuosityöaika ja miten se vaikuttaisi opettajien työ-

hön? 

 

Jenitta Kaivola 

Olen Jenitta Kaivola, nelikymppinen aineenopettaja. Työs-

kentelen Ruusuvuoren koulussa seitsemättä vuotta kotita-

louden lehtorina. Työvuosissa kokemusta on jo 15 vuoden 

ajalta kotitalouden ja terveystiedon opettamisesta. Olen 

myös vetänyt oppilaskuntaa sekä tukioppilaita monia vuo-

sia. Varsinaisesta ammattiyhdistystoiminnasta minulla ei 

ole kokemusta. Muussa yhdistystoiminnassa löytyy koke-

musta. Olen ollut mukana kahden urheiluseuran sekä pai-

kallisen MLL yhdistyksen hallituksessa useiden vuosien 

ajan.  

Haluaisin päästä mukaan VOAY:n toimintaan ja sitä kautta oppia lisää asioista 

ja päästä vaikuttamaan itsekin. Olen luotettava ja aktiivinen toimija. Minua 

kiinnostavat erityisesti uuden ops:n tuomat haasteet ja muutokset ja miten 

saamme koulussa arjen sujumaan mahdollisimman hyvin, Minulle tärkeitä  

asioita ovat myös opettajien hyvinvointi ja jaksaminen työssä sekä turvalliset 

työskentelyolosuhteet sekä oppilaalta että opettajalla. 

Mukavaa syksyä teille kaikille!  



Kari Kastu 

Lukion ja yläasteen (yläkoulu) yht. vanh. lehtori 

Filosofia, Elämänkatsomustieto, Uskonto, 18 vuotta 

Opinto-ohjausta 

Opettajien edunvalvontaa 1980-luvun lopulta alkaen. 

Paikallistasolla tällä hetkellä: VOAY:n hallituksen va-

rajäsen 

aiemmin: hallituksen jäsen, VOAY:n vpj, Palkka- ja 

kouluasiaintoimikunnan/edunvalvontatoimikunnan 

pj, asuntoasiamies, järjestöasiaintoimikunnan pj, HEV-

yhteistyö, lakko-organisaatio, Sivi/Voay toiminta, 

isäntänä yli 10v 

OAJ/Vantaan paikallisyhdistys tällä hetkellä: hallituksen varajäsen 

aiemmin: (perustajajäsen), taloudenhoitaja, koulutusvastaava 

Alueellisella tasolla tällä hetkellä: YSI (yleissivistävät opettajat)-jaoksen jäsen 

aiemmin: Itä-Uudenmaan opettajien ammattiyhdistyspiirin hallituksessa ja toi-

mikunnissa organisaation lopettamiseen asti, OAJ/Pääkaupunkiseutu hallitus 

(perustajajäsen) 

Valtakunnan tasolla tällä hetkellä: OAJ:n 3. varavaltuutettu 

aiemmin: 1. varavaltuutettu 

OAJ/JUKO tällä hetkellä: varaluottamusmies 

aiemmin: luottamusmiehenä 16 vuotta 

Ajatuksia: 

1. Jäsenmaksun puolittaminen. Edunvalvonta ei ole pankkitoimintaa. 

2. En kannata puoluepoliittisesti orientoitunutta edunvalvontaa Vantaan ope-

tustoimessa 

3. Jokaisen tulisi pärjätä omilla (saamillaan) äänillä 

4. Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta 

Toisen asteen yleissivistävällä puolella tehdään 1.5 viikkoa/ lukuvuosi enem-

män sidottua työaikaa kuin naapurikaupungeissa, Espoossa ja Helsingissä. 

Tämä johtuu KIKY-sopimuksen ulkopuolella, että päättöviikon käytäntöä muu-

tettiin ja kuntakohtaisesta lisääntyneestä ys-ajasta (13x).  

VOAY:n hallitus tarvitsee todellisia opettajien edunvalvojia. 



Annamaria Kolari 

Olen ollut pitkään Peltolan koulussa biologian ja 

maantiedon opettajana. Tänä aikana opettajan toi-

menkuva on kovasti muuttunut. Olisi tärkeää pitää 

huolta, että työn kuormittavuus ei ainakaan lisäänny 

enää nykyisestä. Resursseja olisi saatava lisää yhä 

haastavammaksi käyvään työhömme. 

VOAY:n toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana 

hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen sihteerinä. Näiden 

lisäksi olen Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen sekä OAJ:n pääkau-

punkiseudun alueyhdistyksen YSI-jaoston jäsen. 

Elämme vaikeita aikoja säästöjen ja muiden muutosten keskellä. Töitä edunval-

vonnassa riittää ja jatkaisin mielelläni hallituksen jäsenenä tulevanakin kaksi-

vuotiskautena. 

Mika Koskinen 

Olen peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori Kor-

son koululta. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut aiem-

min mukana Vantaan opettajien hallituksen jäsenenä ja va-

rapuheenjohtajana sekä OAJ:n Itä-Uudenmaan ammattiyh-

distyspiirin puheenjohtajana.  

Opetusalan luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 

2005 lähtien. Vuonna 2011 tein pienen sivuloikan koulu-

maailmasta toisaalle ja toimin sen vuoden OAJ:n edunval-

vontaosastolla työmarkkina-asiamiehenä. Vastuulleni kuu-

luivat opettajien ja luottamusmiesten palvelussuhdeneuvonta, uusien luotta-

musmiesten kouluttaminen sekä opetusalan virkaehtosopimusneuvotteluihin 

osallistuminen. 

Nyt olen ehdokkaana VOAY:n hallituksen jäseneksi, koska edessä lienee useita 

tärkeitä päätettäviä asioita, kuten esimerkiksi mahdollinen vuosityöaikakokeilu. 

Muutenkin voi olla hyvä, että opettajayhdistyksen hallituksen ja luottamus-

miesorganisaation yhteys on mahdollisimman tiivis. 

  



Ulla Puukangas 

Hei kaikki! Monta vuotta monessa eri tehtävässä 

on tullut jo oltua VOAY:n hallituksen jäsenenä – 

viimeiset kaksi vuotta tiedottajana. Hetken poh-

dittuani totesin, että edelleenkin minulla riittää 

intoa ja ideoita jatkaa toimintaa hallituksessa. 

Muuttuvassa toimintaympäristössä myös 

VOAY:n on uudistuttava ja kyettävä vastaa-

maan sekä nuorten että kokeneempien opetta-

jien työssään kohtaamiin haasteisiin. 

Työkseni opetan mielenkiintoista, mukavaa, hauskaa ja haastavaa ryhmäinteg-

raatioluokkaa yhdessä työparini kanssa ja huolehdin koulumme TVT-asioista 

parhaan kykyni ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Vapaa-aikakin ku-

luu osin sosiaalisen median kanavissa lähinnä opetukseen ja kasvatukseen liitty-

vissä ryhmissä, esim. Alakoulun aarreaittaa tutkaillen ja opekirppiksen ylläpitä-

jänä. Yhteistyössä on voimaa! 

 

Maarit Salo 

Olen 52-vuotias matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori. 

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1994 ja Es-

poon – Vantaan teknillisestä ammattikorkeakoulusta maan-

mittausinsinööriksi vuonna 1996. 

Olen työskennellyt Lehtikuusen koulussa (entinen Haku-

nilan koulu) vuodesta 1997, jossa opetan vuosiluokkia 6-9. 

VOAY:n yhteysopettajana olen toiminut vuodesta 1997, 

VOAY:n hallituksen varajäsenenä vuonna 2011 ja VOAY:n 

hallituksessa vuosina 2012-2017. VOAY:n hallituksessa olen toiminut emän-

tänä. 

Harrastukseni ovat lentopallo, matkustelu ja seuratyö. Olen toiminut urheilu-

seuran johtokunnassa vuodesta 1987, johtokunnan sihteerinä vuosina 1996-

2011 ja seuran taloudenhoitajana vuodesta 2011. 

  



Clas ”Klasu” Salonen 

Vaskivuoren lukion matematiikan opettaja, varareh-

tori. Olen ollut opettajana Vantaalla yli 30 vuotta. 

VOAY:n toiminnassa olen ollut hallituksen jäsenenä yli 

15 vuotta. Tämä vuonna olen hallituksen jäsenen teh-

tävän lisäksi myös isäntänä. Myös paikallisyhdistyksen 

hallituksessa useita kausia mm. tänä vuonna. 

Haluan toimia edelleen jäsenistön edunvalvojana tässä 

kiristyneessä työilmapiirissä. Haluan vaikuttaa lukion ja 

yläkoulun opettajien asioihin ja myös koulun johdon 

kysymyksiin. Lukion lisääntynyt työmäärä on korvat-

tava jatkossa (mm. sähköiset yo-kirjoitukset, ops-työ). Kaikkien opettajien työ-

olot ja työssä jaksaminen ovat minulle tärkeitä asioita. 

Pidän VOAY:n virkistystoimintaa laadukkaana ja oleellisena palveluna jäsenis-

tölle. Toivon, että sen merkitys korostuu entisestään. 

Harrastukset: Liikunta (kuntosali, uinti), puutarhanhoito ja oppimateriaalin-

teko. 


