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Hyvät Vantaan Opettaja-lehden lukijat!
Ilokseni saimme niin monta esittelyä VOAY:laisilta kunnallisvaaliehdokkailta, että päätimme julkaista oikein erityisen vaaliextran.
On hienoa, että näin monet kollegamme ovat kiinnostuneita vaikuttamaan
Vantaan asioihin. Kiinnostus vaikuttamiseen on yhä tärkeämpää tulevina vuosina, kun kaupungin talous kiristyy kiristymistään ja huoli lasten ja nuorten
turvatusta tulevaisuudesta kasvaa. Toivottavasti mahdollisimman moni opettaja-ehdokas pääsee vaikuttamaan kuntamme asioihin.
Lukekaa ehdokkaiden tiedot huolella ja muistakaa äänestää!

Annika Arstila
tiedottaja
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Sini Alen, Vihreä liitto
Olen ollut kaupunginvaltuutettuna vihreiden ryhmässä kohta kahdeksan vuotta. Olen myös asukaspalvelulautakunnan jäsen.
Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Olen
myös opiskelija Jyväskylän yliopistossa.
Tulin pari vuotta sitten Uomarinteen kouluun
esiluokan opettajaksi, mutta nykyään työskentelen
valmistavalla luokalla. Viihdyn koulussani erittäin
hyvin.
Valtuustotyö on mielenkiintoista mutta raskasta. Järkyttävää on ollut todeta, kuinka huonosti kouluja ja koulutusta kohdellaan. Kokoomus kyllä puhuu itsestään koulutuspuolueena mutta äänestää lähes aina koulutusresursseja
vastaan. Demarit eivät juuri puhu eivätkä äänestä koulujen puolesta.
Lue lisää nettisivuiltani www.vaalit2004.fi/alen sekä www.vavi.fi/sinialen
Timo Juurikkala, Vihreä liitto
erityisopettaja (46 v.), Keimola
Vihreä Liitto
www.timojuurikkala.net
Olen ollut Vantaalla erityisopettajana yhtä soittoa
vuodesta –84 saakka, ja tällä hetkellä vedän yläasteen pajaluokkaa Martinlaaksossa.
Minulla on kaksi teini-ikäistä lasta ja harrastan
moottoripyöräilyä sekä kalastusta.
Kaupunginvaltuutettu olen ollut vuodesta –93 alkaen, ja tällä kaudella
toimin valtuuston 2. varapuheenjohtajana.
Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä, ja luonnon puolesta aion ponnistella
jatkossakin, muun muassa yleiskaavatyössä.
Tällä hetkellä Vantaan talous näyttää kuitenkin niin tiukalta ja velkaantuminen niin nopealta, että säästöjen järjellistäminen tulee olemaan keskeistä
ensi valtuustokaudella.
Parasta ennaltaehkäisyä ovat kunnolliset peruspalvelut - siksi on tyhmää
kurjistaa peruskoulua tai perusterveydenhuoltoa.
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Eino Kaikkonen, Vasemmistoliitto (sit.)
Tulin Vantaalle Rautkallion kouluun 1988.
Vaihdoin Kivistöön 1990, jossa opetan nyt hurmaavaa 3.B-luokkaa.
Aloitin työurani 1969. Opetin 1985-87 Tukholman Rinkebyssä suomalaisluokkia: mitä parhain
elämän "kansainvälinen yliopisto", arvokas ja
hieno kokemus! Asun Kaivokselassa lukiolaispoikieni eli johtoryhmäni kanssa. Kirjoitan kulttuurijuttuja eri lehtiin. Olen lausunut runoja tänä
vuonna tasan 40 vuotta. Laajennan Lahden Runomaratonissa viime kesänä erinomaiset arvostelut saanutta lausuntaesitystäni
Pentti Saarikosken "Hämärän tansseista", jota Päivi Istala ohjaa. Juoksen anivarhaiset aamulenkkini päivittäin. Minua kiinnostaa marsalkka Mannerheimin
historia ja historia yleensä. Läheisimpiä kirjailijoita ovat Pentit: Haanpää ja
Saarikoski. Suomalaiset tangot ovat suuri rakkauteni. Olen Vasemmistoliiton
(sit.) ehdokkaana periaatesyistä; jos minut valitaan kaupunginvaltuustoon,
teen parhaani, että Vantaan koulutoimeensa kohdistama hävytön kurjistaminen sekä sivistämisen laiminlyönti saadaan loppumaan. Piste.
Anneli Karhunen, Kokoomus
• Ruotsin ja saksan lehtori, Hämeenkylän koulu
vuodesta 1979
• Vantaan kieltenop. hallitus alk. 1980, puheenjohtaja (1985-90), nyt SUKOLin liittokok.edustaja, POE:n jäsen
• VOAY:n toimikuntia, VOAY:n hallitus 19892003, 10 v. tiedottaja, 6 v. varapuh.joht., puheenjohtaja 2000-2003
• OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen perustamisessa neuvottelija ja paikkajaon ratkaisumallin kehittäjä, paikallisyhd. hallitus 1996-2003, puheenjohtaja 20012003
• Itä-Uudenmaan piirin hallitus, piirisihteeri 1999-2001
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• OAJ:n valtuutettu, OAJ:n järjestöasiain toimikunta AKAVA - JUKO:n
luottamusmies alk. 1990-luvun alusta, erityisperehtyneisyys eläkeasioihin
• Yhteinen kirkkovaltuusto, Hämeenkylän srk:n seurakuntaneuvosto
Miksi minusta Vantaan kaupungin luottamushenkilö?
Edellä mainitut asiat takaavat rautaiset tiedot ja yhteistyötaidot sekä perehtyneisyyden ja ymmärryksen kunnallisasioihin.
Uskon mitä suurimmassa määrin koulutukseen, opetukseen ja kasvatukseen. Niiden eteen täytyy tehdä työtä. Myös syrjäytymisen ehkäisy saavutetaan koulutuksen ja kovan yrittämisen avulla.
Viihtyisä Vantaa on toinen tärkeä aspekti. Kaupunkimme on vielä luonnonläheinen ja turvallinen. Sellaisena haluan jättää sen tulevaisuudessa lapsenlapsillenikin. Vaikka logistiikkaa kehitetään, ei sen tarvitse muodostaa ristiriitaa kuntamme pehmeämpien arvojen kanssa.
Kaikenikäisille asukkaille - vauvasta vaariin - pitää olla tasavertaiset harraste- ja toimintamahdollisuudet kaupunkimme eri osissa. Yhdessä tekemällä
ja vastuuta kantamalla pääsemme tuloksiin.
Olen omasta puolestani valmis uusiin haasteisiin.
Terveisin
Anneli Karhunen, Kansallinen Kokoomus
ÄÄNESTÄ! Luottamusnainen luottamustehtäviin!
Vilho Kulju - Kokoomus
Olen Hämeenkylän lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Olen ollut opettajana Vantaalla yli
30 vuotta. Opetustyön ohella olen osallistunut
kolmen lukion historian ja yhteiskuntaopin kirjasarjan tekemiseen.
VOAY:n toiminnassa olen ollut alusta lähtien.
Tehtäviä ovat olleet koulun yhteysopettajan puuhat,
erilaiset toimikunnat esim. takavuosina palkka- ja
nyt edunvalvontatoimikunta. Myös vaalitoimikunnan työ on tuttua. Yhdistyksemme tilintarkastajana
olen ollut yli 20 vuotta.
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Melkoisen ajan olin myös lukion varaluottamusmies.
Tällä hetkellä olen kokoomuksen varavaltuutettu sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, sekä lautakunnan yksityishenkilöiden kysymyksiä
käsittelevän jaoston varajäsen. Aikaisemmilla vaalikaudella olen osallistunut
esimerkiksi EVTEK:n ja Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuskeskuksen luottamusmieshallintoon.
Lautakuntatyössä olen ollut aktiivisin päivähoito- ja oppilashuoltokysymyksissä. Kuulun esimerkiksi siihen lautakunnan niukkaan enemmistöön,
joka torjui tänä syksynä Vantaa-lisän alentamisen.
Mahdollisessa valtuustyössäni pidän vahvuutena sitä, että tunnen hyvin
kaksi suurinta hallinnonalaa, sosiaalitoimen ja sivistystoimen. Esimerkiksi
hyvien priorisointiehdotusten tekeminen edellyttää tiukan mielipiteen lisäksi
myös tietoja.
Vilho Kulju
Pirita Laine, SDP
Pirita Laine – Aktiivinen toimija
Olen 36-vuotias itävantaalainen kieltenopettaja.
Toimin toista vuotta erityisluokanopettajan viran
hoitajana Sotungin yläasteella, jossa olen työskennellyt syksystä 1999 lähtien. Olen viidettä
vuotta VOAY:n hallituksen jäsen ja tänä vuonna
olen toiminut VOAY:n varapuheenjohtajana.
Olen myös OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen
hallituksessa. Ammattiyhdistys on antanut oivan
näköalapaikan vantaalaiseen koulumaailmaan sekä roppakaupalla arkirealismia.
Olen asunut perheeni kanssa Vantaalla vuodesta 1995 ja pyrin Vantaan
valtuustoon toista kertaa demarien listalla. Tällä vaalikaudella olen ollut varavaltuutettu, ympäristölautakunnan ja Tikkurilan aluetoimikunnan jäsen. Olen
myös Hakunilan sosialidemokraattien varapuheenjohtaja ja Vantaan sos.dem.
kunnallistoimikunnan jäsen. Aktiivinen toiminta kunnallisissa ja poliittisissa
luottamustoimissa on tuonut paitsi arvokasta kokemusta myös yhteyksiä muihin vantaalaisiin päättäjiin.
Huoli Vantaan taloudesta on meidän asukkaiden, työntekijöiden ja päättäjien yhteinen. Opettajana ja kahden lapsena äitinä haluan tietenkin vaikuttaa
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siihen, että koulutukseen panostetaan Vantaalla riittävästi. Esim. KOPO ja
VERSO eivät saa joutua ö-mappiin. Myös muiden kunnallisten palveluiden
saatavuus ja laatu ovat mielestäni tärkeä käytännön tasa-arvokysymys. Palvelujen laadun takaa osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaamista löytyy, resurssit on turvattava!
Pirita Laine, SDP Vantaa
Maria Sirén, Vihreä liitto
• Kouluille ja päiväkodeille on saatava lisää resursseja.
• Säästöt on priorisoitava siten, että lapsiperheiden arki ja mahdollisuudet erilaisiin valintoihin
turvataan.
• Kulttuuripalvelut kuuluvat jokaiselle.
Maria Sirén
28 vuotta, Vapaala.
Musiikkiluokanopettaja, MuM, valt.yo, pianonsoitonopettaja. Pikkutytön äiti.
Koti, koulu ja turvallinen ympäristö
- mahdollisuus onnelliseen lapsuuteen
Tuija Tammi, Kokoomus
Olen Tuija Tammi. Työskentelen rehtorina ja koulutukseltani olen KM, luokanopettaja ja erityisopettaja. Olen kahden koululaisen äiti. Edustan Kokoomusta. Olin kaupunginvaltuutettu 1997-2000. Toimin silloin mm sosiaali- ja
terveyslautakunnan varapuheenjohtajana. Ko kaudella palautettiin mm Vantaa-lisä, joka oli lopetettu muutamaa
vuotta aiemmin. Viime vaaleissa en ollut mukana, sillä
työskentelin pari vuotta kehitysyhteistyötehtävissä Afrikassa.
Miksi olen ehdolla nyt? Olen äärimmäisen huolestunut opetustoimeen kohdistuvista leikkauksista. Kouluilta ja opettajilta vaaditaan laadukasta opetusta ja
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yhä uusien tavoitteiden saavuttamista pienenevin resurssein Yhtälö ei toimi.
Sen sijaan, että leikataan, tarvitsemme pienempiä opetusryhmiä, terveitä koulurakennuksia, lisäresurssia tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen, riittäviä oppilashuollon palveluita, riittävää tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille (mm lisää kouluavustajia) sekä opettajien täydennyskoulutusta. Opetusalan ihmisiä tarvitaan valtuustoon pitämään opetustoimen puolta
ja viestittämään siitä, mitä kouluille oikeasti kuuluu!
Muita tärkeiksi kokemiani asioita ovat laadukas päivähoito ja lasten kotihoidon turvaaminen, hyvät terveydenhuollon palvelut, vaihtoehtoja tarjoava vanhustenhoito sekä monipuolinen asuntotarjonta, joka mahdollistaa entistä paremmin myös pientalorakentamisen. Vantaalaiset ansaitsevat hyvinvointikunnan!
Uskon, että minulla on osaamista ja asiantuntemusta ajaa yhteisiä asioita
ja toimia opetuksen puolustajapuhujana. Olkaa yhteydessä! Sposti.
tuija.tammi@vantaa.fi tai puh. 0400 604 363.
Eero Väätäinen, Vasemmistoliitto
Eero Väätäinen – rehtori – Vahvaa Asiantuntemusta
- Olen Eero Väätäinen, naimisissa vaimoni kanssa,
kahden aikuisen opiskelijan lähes 48-vuotias isä.
Vantaalaisesta koulumaailmasta minulla on liki 25
vuoden kokemus luokanopettajana, koulun johtajana ja rehtorina. Koulutukseltani olen peruskoulun
luokanopettaja ja erityisluokanopettaja.
- Olen vaikuttanut monilla tasoilla koulutuksen resurssien puolesta. Siinä tarvitaan rohkeaa ja asiantuntevaa pitkäjänteistä työtä. Poliittinen päätöksenteko
on yhteistyötä. Olen ollut ja aion olla koulumies henkeen ja vereen myös politiikan areenoilla. Useina vuosina kaupungin budjetin yhteydessä olen ollut
vaikuttamassa siihen, että valtuustossa lisääntyisi koulumaailman arjen tuntemus. Muutaman kerran faktojen iskeminen pöytään on saanut enemmistön
ymmärtämään erityisoppilaiden määrän nousun edellyttämän lisäresurssin
tarpeen. Opetukselle myönnetyt europinot ovat jääneet demokratian viilauksessa pienemmäksi kuin olen laskelmieni perusteella vaatinut. Mutta kamppailu jatkuu edelleen koulujen määrärahojen lisäämiseksi.
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Vantaan kaupungissa on panostettava koulutukseen, osaamisen ja kulttuuriin:
- alle 15-vuotiaat ja heidän läheisensä asetetaan etusijalle kaikessa toiminnassa, myös rahanjakopäätöksissä
- luokkakokoja tulee pienentää
- kaupungin sisäisillä vuokrilla pelleily lasten ja nuorten kustannuksella
lopettava
- erilaisten oppijoiden resurssit on turvattava
- sairaiden lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutusketjut toimiviksi
- ollakseen hyviä oppimisen ja kasvun paikkoja, koulujen ja päiväkotien
on oltava myös hyviä työpaikkoja”
Tsekkaa numero netistä www.eerovaatainen.net

KUNNALLISVAALIT
24.10.2004
Ennakkoäänestys 13.-19.10.2004
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