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Sitten edellisen Vantaan Opettajan on muutamia asioita ehtinyt tapahtumaan. 
Mainitsen nyt ainakin useimpia koskettavan uuden sopimuksen syntymisen. Jos 
sopimusta pitäisi jotenkin kommentoida, niin onhan noita parempiakin varmasti 
ollut. Mutta niin olivat ajatkin toisenlaisia. Tuskin kovinkaan moni odotti pal-
kankorotusten nousevan lähellekään edellisen sopimuksen numeroita. Sitä kut-
sutaan realismiksi. Toisaalta onhan uudessakin sopimuksessa palkankorotuksia 
ja useita numeroita. Tosin pilkun väärällä puolella. Sitä kutsutaan sarkasmiksi. 
Luulisin.  
 Sopimus ei kuitenkaan sisällä heiken-
nyksiä eri opettajaryhmien asemaan. Siitä 
kiitos neuvottelijoille. Tuskin kunta-alan 
kovat puheet neuvottelujen alla olivat 
pelkkää neuvottelutaktiikkaa. Olisivat 
varmaankin mielellään tarjoilleet kutsu-
muksella ja yhteiskuntavastuulla kuorru-
tettua nollaa ja sen allekin meneviä luku-
ja. Onneksi kuitenkin järki voitti ja ope-
tusala sai lama-ajalle tyypillisen laimeah-
kon tunnustuksen työn tärkeydestä. Ja en 
sitten saa bonusta näistä kehuista, mutta 
annan ne kuitenkin. 
Sen pohtiminen, seuraako talouden kehitys V- tai W-käyrää on ollut käynnissä 
siitä lähtien kun varovaiset ensimerkit talouden elpymisestä tarkempisilmäisten 
nähtävillä olleet. Näinhän sitä kerrotaan. Huomioitakoon nyt kuitenkin, etteivät 
mahdolliset valonpilkahdukset kuntatalouden syövereistä kimmellä. Työttö-
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myys hipoo kymmentä prosenttia ja talous supistui Suomessa vuonna 2009 liki 
kahdeksan prosenttia. Pitäisikö meidän tällä perusteella tuntea syyllisyyttä? Ei 
tietystikään! Olisikohan kovin väärässä, jos väittäisin Suomen verraten hallitun 
selviytymisen useisiin muihin Euroopan Unionin jäsenmaihin verrattuna olevan 
erittäin paljosta kiitollinen korkeatasoiselle koulutusjärjestelmälle. Ihan sieltä 
päiväkodeista alkaen. Tässähän olisi paremminkin reilun tulospalkkion paikka.  
Valtiolta tuli Vantaallekin rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen. Kiitokset an-
saitsevaa toimintaa, joka osoittaa ymmärrystä yritysmaailmastakin tutulle peri-
aatteelle: ”Laatu maksaa.” 

 
Koulupäivien pituus on noussut 
meilläkin arvovaltaisen keskustelun 
kohteeksi. OAJ:n puheenjohtaja 
Kangasniemi ja Kuntaliiton johtaja 
Kangasvieri olivat YLE:n lähettä-
mässä keskustelussa melkoisen kau-
kana toistensa mielipiteistä. Kan-
gasniemen perustelut ovat varmasti 
vantaalaistenkin opettajien enem-
mistön hyväksyttävissä. Syrjäyty-
misvaaran alaisia oppilaita on aikai-
sempaa enemmän ja sosiaalisten tai-
tojen opiskeluun jää nykyisellään 
liian vähän aikaa. Arkikokemuk-
semme vahvistanee lausutun todek-

si. Kuntaliiton edustaja tarjosi ratkaisunaan valinnaisuuden lisäämistä. Mielen-
kiintoinen lähestymistapa maailman parhaaksi todetun yleissivistävän opetuk-
sen kehittämiseksi kouluun suunnattavien odotusten hallitsemattomasti kasva-
essa! Tulee valinnaisuus-argumenteista pahemmin ponnistelematta mieleeni se 
kuuluisa hölmöläisten peitto.    
 Huolissani olen myös sosiaalisen liikkuvuuden kohtalosta. Koulutuksen on tu-
levaisuudessa kyettävä tarjoamaan nykyistä paremmin lapsille ja nuorille van-
hempien koulutuksesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta mahdollisuus löy-
tää paikkansa yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Liekö sitten trendi tällä 
hetkellä väärän suuntainen? Vuonna 2009 Suomenkin uutisoitiin olevan mah-
dollisuuksien maa. Parhaimpina kunnostautuivat kuitenkin Tanska ja Norja. 
Pelkästään kirittävääkin riittäisi.  Lisätunneilla turvattaisiin syrjäytymisvaarassa 
olevien ja erilaisten oppijoiden ohella maahanmuuttajalasten tasa-arvoisuus ta-
voiteltaessa parasta mahdollista elämää. Mielestäni aika tärkeää. Eikö vain? 
Tässä ei riitä se, että asetetaan teoreettiset ja käytännön aineet vastakkain valin-
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nanvapaudella perustellen. Suuremmat odotukset vaativat asianmukaisia toi-
menpiteitä, enemmän tunteja ja pienempiä ryhmiä. Melko yksinkertaista.  Entä 
ne huonoimmat maat? Ne joissa vanhempien sosiaalinen asema ja koulutustaso 
voimakkaasti määräävät lapsen tulevaisuuden.  Iso-Britannia, Italia, Yhdysval-
lat ja Ranska.   
 
Alkanut vuosi on myös kiivasta selvitysten aikaa. Mainittakoon selvitystyö, jol-
la pyritään avaamaan Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen etuja ja 
haittoja. Kannattanee käydä sivulla www.helsinginseutu.fi katsomassa vuoden 
2010 aikana useammankin kerran, mitä asiasta tiedotetaan.  
 
Vantaan Opettajan vaaliekstra on toivottavasti kulunut opettajien käsissä. En 
voi liiaksi korostaa äänestämisen tärkeyttä! On vantaalaisten opettajien etu, että 
vantaalaiset ehdokkaat saavat mahdollisimman paljon ääniä. Voit toki äänestää 
muitakin ehdokkaita mutta minä ainakin kehotan turvautumaan vantaalaiseen 
vaihtoehtoon. Meidän kannattaa antaa yhteinen tukemme Vantaan ankarassa 
ilmastossa koviksi kasvaneille opettajille, jotta he voisivat valituksi tultuansa 
tehokkaasti ajaa etujamme. Työtä heillä siinä tulee olemaan. Kannattaa myös 
muistaa, etteivät kyseiset ehdokkaat valituksi tultuansa katoa minnekään vaan 
jatkavat päivittäistä työskentelyään meidän asemamme puolustamiseksi. Itse 
olen tästä työstä vähäisenä kiitoksena ennakkoäänestyksessä antanut ääneni 
vantaalaisen ehdokkaan hyväksi. 
 
 

Sami Markkanen 
sami.markkanen@vantaa.fi 
 
PS. Moni on ollut huolissaan VOAY:n Madeiralle urheilulomalla matkanneiden 
kollegoiden hyvinvoinnista. Paitsi, että kaikki palasivat hyväkuntoisina, oli hei-
dän matkansa ollut onnistunut. Matkatoimiston ja oppaan reagointi oli ollut olo-
suhteisiin nähden kiitettävää. Olivatpa vantaalaiset matkaajat tavanneet helsin-
kiläisiä kollegoitansa. 
Madeiraa ja sen asukkaita kohdannut onnettomuus herättää meissä luonnollises-
ti myötätuntoa ja suruakin. Valitsemalla tuon kauniin ja ystävällisen saaren tu-
levaisuudessakin matkakohteeksi tuemme asukkaita heidän rakentaessaan tule-
vaisuuttaan. 
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA  
 
 

 
Kunta-alan sopimuksen mukaiset korotukset tule-
vat maksuun maaliskuussa. Korotus maksetaan 
takautuvasti helmikuulta maaliskuun palkanmak-
sun yhteydessä. Kyseessä ei ole yleiskorostus, 
vaan korotus vaihtelee oppilaitosmuodoittain sen 
mukaan, kuinka suuri on naisten keskimääräinen 
osuus (=järjestelyerä samapalkkaisuuden edistä-
miseksi). Tehtäväkohtaisen palkankorotuksen suu-
ruus on lukiossa 0,84% ja peruskoulussa 0,94%.  
 
Korotus vaikuttaa myös työnvaativuuden arvioin-
nista, ylitunneista ja erityistehtävätunneista mak-
settaviin palkkoihin sekä vuosisidonnaisiin lisiin, 
mutta ei vaikuta esim. henkilökohtaisiin lisiin. Ko-
rotus pienentää tai poistaa kokonaan mahdollisia 
siirtymäkauden lisiä.  
 
Sopimusratkaisuun kuuluu myös tuloksellisuuden edistämiseen liittyvä 0,7% 
suuruinen erä 1.9.2010 alkaen. Työnantaja ja järjestöt laativat yhteiset menette-
lytapaohjeet tuloksellisuushankkeisiin 15.3. mennessä. Vuoden 2011 korotuk-
sista sovitaan ensi vuoden alussa. 
  
Paljon keskustelua herättäneen Helsingin ja Vantaan mahdollisen yhdistymisen 
etuja ja haittoja on ryhdytty selvittämään. Tämä ns. HeVa-selvitys lähti käyntiin 
Helsingin aloitteesta ja sitä tehdään virkamiestyönä useissa työryhmissä. Sa-
manaikaisesti tehdään myös laajempaa seutuselvitystä.  
 
Molemmat selvitykset valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. Tavoit-
teena on yhteinen näkemys koko pääkaupunkiseudun kehittämiseksi ja palvelu-
jen järjestämiseksi. HeVa-selvityksen perusteella myös päätetään, onko tarpeen 
ryhtyä valmistelemaan kuntaliitosta. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta 
www.helsinginseutu.fi. 
 
Myös OAJ:ssa on käynnissä muutoksia. Vanhaa piiriorganisaatiota ollaan pur-
kamassa ja tilalle perustutetaan alueyhdistyksiä. Vantaan opettajien ammattiyh-
distys kuuluu Itä-Uudenmaan piiriin, Espoo on osa Länsi-Uudenmaan piiriä ja 
Helsinki muodostaa omansa.  
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VARAPUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 

 
Uudessa alueyhdistysmallissa kaikki pääkaupunkiseudun opettajayhdistykset 
muodostaisivat yhden alueyhdistyksen, joka kokoaisi yhteen kaikki opettaja-
ryhmät. Lisäksi muut uusmaalaiset opettajat muodostaisivat Uudenmaan 
alueyhdistyksen. Tavoitteena on, että uusi malli olisi käytössä ensi vuoden vaih-
teessa.  
 
 
Pirita Hellberg, 
pääluottamusmies OAJ/JUKO  
839 26114, 050-3145131  
pirita.hellberg@vantaa.fi 
 
 

 
 
 

 
VOAY:n hallitus piti tammikuussa talviseminaarin ja järjestäytymiskokouksen. 
Hallituksen virkailijoiden ja toimikuntien vetäjien valinnat lyötiin lukkoon ja 
helmikuun kokouksessa toimikuntien jäsenet nimettiin. Jos sinulla on hivenen-
kin pälkähtänyt joskus ajatus osallistua yhteiseen edunvalvontaan, nyt siihen on 
edelleen loistava tilaisuus. Hyvähenkisessä porukassa toiminta parhaimmillaan 
on jopa hauskaa ja innostavaa. Joka tapauksessa näkemys opetusalaan laajenee 
ja toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan. Soita allekirjoittaneelle tai kenelle 
tahansa aktiiville ja kysele lisää. Toimikuntia voidaan mainiosti täydentää vuo-
den aikanakin.  
 
Helmikuussa kokoonnuttiin Es-
poo/Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan 
ammattiyhdistysten edustajien perintei-
seen HEV-kokoukseen, jossa keskustel-
tiin ja pohdittiin opettajien edunvalvon-
nallisia kysymyksiä yleisesti pääkaupun-
kiseudulla. Helsingin ja Vantaan välillä 
on kaupunkien yhteinen selvitystyö me-
neillään ja Espoo osallistuu laajempaan 
kuntaselvitykseen.  
 
OAJ:n valtuustovaalit toteutetaan helmi-maaliskuussa, verkossa ennakkoäänes-
tyksenä 15-24.2.2010. Toivottavasti lähes kaikki jäsenet käyttivät tätä vaihtoeh-

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi�


VANTAAN OPETTAJA 10.3.2010 

 6 

toa, yhteysopettajat pääsevät tässä tapauksessa paljon helpommalla. Ja onhan se 
nykyaikaa. Varsinainen äänestys on sitten 22-23.3.2010 kouluilla perinteisenä 
uurnaäänestyksenä. Näissä vaaleissa jokainen jäsenmaksunsa maksanut jäsen 
voi vaikuttaa OAJ:n ylimmän päättävän eli-
men koostumukseen. Käytä tätä mahdolli-
suutta. Neljä vuotta saamme sitten tyytyä 
sellaisiin palkkaratkaisuihin, joita tämä val-
tuusto tekee.  
 
Varttuneemmille jäsenille erityisesti ja kai-
kille muillekin kiinnostuneille VOAY järjes-
tää perinteisen eläkeillan torstaina 25.3 
VOAY:n toimitilassa. Kannattaa laittaa päi-
vä heti muistiin. Lakimies Kai Kullaa 
OAJ:stä kertoo mm. elinaikakertoimen vai-
kutuksesta eläkkeeseen. 
 
Jos kaikki onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, meillä on vuoden 2011 alus-
ta alkaen Suomen suurin opetusalan alueyhdistys yhdessä Espoo/Kauniaisten ja 
Helsingin kanssa. Alueyhdistyksessä olisivat mukana kaikki opetusalan työnte-
kijät lastentarhanopettajista yliopistolehtoreihin saakka. Yleissivistävä puoli 
joutuu purkamaan tässä tapauksessa perinteisen piiriorganisaation. 
 
Kaikilla on mahdollisuus saada mm. työterveyshuollon kautta sikainfluenssaro-
kote. Asiantuntijoiden mukaan tätä mahdollisuutta kannattaa käyttää hyväk-
seen. 
 
Kiinteistössä, jossa VOAY:n toimitila sijaitsee, tehdään tänä vuonna suuri put-
kiremontti, joka vaikuttaa toiminnallisesti ja erityisesti taloudellisesti yhdistyk-
semme toimintaan. Arvioitu maksuosuutemme on tällä hetkellä n. 150 – 
200 000 tuhatta euroa. Olemme pyrkineet elämään säästäväisesti ja valmistau-
tuneet mahdollisuuksien mukaan tähän tilanteeseen. 
 
Kari Kastu  
 
839 35647 tai 0400 703204 
kari.kastu@vantaa.fi 
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OAJ-VALTUUTETTU TIEDOTTAA 
 

 
 
 

 
Mietteitä tapaamisesta apulaiskaupunginjohtajan kanssa 
 
Huoli erityistä tukea tarvitsevien lasten tulevaisuudesta sai minut ottamaan yh-
teyttä Kari Uusikylään ja Raija Vahasaloon. Naamakirjan puuskahduksieni seu-
rauksena Alenin Sini kehotti puhumaan myös Vantaan apulaiskaupunginjohta-
jalle, jolla "on kuulevat korvat". Niinpä minä sitten puhuin hänellekin ja olen 
erityisen iloinen siitä, että meillä on kaupungissamme johtotehtävissä henkilöi-
tä, jotka välittävät ja haluavat kuulla.  
 
Erityisesti kannan huolta useiden päättäjätahojen pyrkimyksistä luoda koulu-
maailmaan ratkaisuja, joiden seurauksena useiden lasten mahdollisuus oppimi-
seen ja hyvään elämään vaarantuu. Samalla opettajan mahdollisuus hyvään 
opettajuuteen jää toteutumatta. Ikävintä on, että nämä pyrkimykset perustellaan 
lapsen edun mukaisiksi, vaikka kysymys taitaa useimmiten olla kustannussääs-
töistä.  
 
Kysymys on integraation ja monimuotoluokkien järkevyydes-
tä/järjettömyydestä ja pienryhmäopetuksen  perusteista. Monimuotoluokka tar-
koittaa sitä, että kaikki eri oppimisvaikeuksista kärsivät laitetaan samaan ope-
tusryhmään riippumatta heidän ongelmakentästään. Se on sama kuin laitettai-
siin koripalloilijat samalle kentälle jääpalloilijoiden kanssa: pelivälineethän 
muistuttavat toisiaan.  
 
Erityisopetuksen käytännöissä ollaan valtakunnalli-
sesti menossa vikasuuntaan, jos erityisopetusta oh-
jataan pois pienluokista ja oppilaat niputetaan ryh-
miin huomioimatta lainkaan oppilaiden erilaisia op-
pimisen edellytyksiä. 
 
Integraatiovisiot niille lapsille, jotka tarvitsevat eri-
tyistä turvaa, läheisyyttä ja huolenpitoa, ovat kuol-
leena syntynyt ajatus. Yhteiskunnalla ei luulisi ole-
van varaa hukata yhdenkään lapsen elämää jättä-
mällä hänet opetuksellisesti heitteille, kun parempi-
kin vaihtoehto on tiedossa. Olemme omassa kau-
pungissamme saaneet paljon hyvää aikaan ja nä-
emme työmme tulokset, miksi emme pitäisi kiinni  
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 
 

hyvistä käytänteistämme? Jos näemme, että joku muutos veisi huonompaan 
suuntaan, on meidän "kuulevien ja välittävien" rohkeasti  sanottava KOVAAN 
ääneen, että "keisarilla ei ole vaatteita"! 
 
Miia Puistolahti 
OAJ-valtuutettu 2002-2010 
 

 
 
 

 
MATKAT   
 

Pietari-Tihvinä-Novgorod-Staraja Rossija-Pihkova-Tartto-Tallinna   
 29.6.-3.7.2010 
  

Ilmoittautuneita nyt 36 kpl. Bussiin otetaan mielellään vain 40-44, mahtuu 
48!     
Matkan hinta puolihoidolla on VOAY:n jäsenille 340 e + viisumi 37 e, 
ulkopuolisille 390 e + viisumi 37 e, normaali hinta 430 e + viisumi 37 e 
  

Matkan hintaan sisältyy: 
matkat suomalaisella turistibussilla, majoitus 2 
HH:ssa, aamiaiset ja ohjelman mukaisesti ruo-
kailut (4 ateriaa), matkanjohtajan palvelut, hoi-
tokuluvakuutus, kansipaikat laivalla, kaupunki-
kierrokset 
Lisämaksusta: 
mahdolliset liput käyntikohteisiin.  
 
Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautumiset (koko nimi, syntymäaika,  
passinnumero, koulu, puhelinnumero) 
15.5.2010 mennessä marjaliisakuronen@hotmail.com.  
Matka + viisumi maksetaan VOAY:n tilille 800015-1647912 viimeistään 
15.5.2010 
 
Matkustusasiakirjat (= passi + viisumi) 
Ryhmäviisumia varten tarvitaan voimassa olevan passin kopio kuvasivun koko 
aukeamalta leikattuna alkuperäisen kokoiseksi, - kokoa ei saa muuttaa -, viisu-
mianomuslomake (www.turunnevatours.fi) huolellisesti täytettynä ja allekirjoi-

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com�
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tettuna ja 1 passikuva. 
Asiapaperit toimitetaan 15.5. mennessä osoitteeseen: 
Marja-Liisa Kuronen 
Viertolan koulu 
Liljatie 2 
01300 Vantaa  
 
Matkavakuutus on pakollinen. 
Ryhmäviisumeihin 37 e tulee matkatoimiston kautta Suomen kansalaisille yh-
den euron hoitokuluvakuutus, mikä kattaa pelkästään sairaanhoidon Venäjällä. 
OAJ on vakuuttanut laajemmin jäsenensä ja heidän alaikäiset lapsensa. 
 
Matkaohjelma 
 

29.6.2010 
07:30 Lähtöaika ja -paikka varmistuvat hieman myöhemmin riippuen ryhmän 
koostumuksesta, joko kaikilla Tikkurilan asema tai sitten Kiasma ja Tikkurila  
10:00 Vaalimaa, mahdollisuus ruokailuun 
13:30 Viipuri rahanvaihto ja eväsostokset 
16:00 Pietari pieni kaupunkikierros, jonka jälkeen majoittuminen Hotelli Lyra  
17:00 Illallinen (sisältyy hintaan) 
20:00 Jokiristeily Nevalla (25 €) 
 

30.6.2010 
08:00 Aamiainen 
09:00 Matka jatkuu Pähkinälinnan kautta Staraja Ladokaan ja sieltä edelleen 
Tihvinään,  
välillä mahdollisuus kahvitaukoihin 
14:00 Saavumme Tihvinään, majoittuminen Tihvinä hotelliin.  
Tutustumme Jumalan äidin luostariin 
18:00 Illallinen (sisältyy hintaan), Ilta vapaa 
 

1.7.2010 
08:30 Aamiainen, jonka jälkeen matka jatkuu Novgorodiin 
14:00 Saavumme Novgorodiin, majoittuminen Hotelli Intouristiin 
14:30 Kaupunkikierros ja Kreml 
17:00 Päivällinen (sisältyy hintaan) 
19:00 Iltaohjelmana risteily Ilmen-järvelle (20 €)  
tai kansantanssiesitys ja paikallisten liköörien maistajaiset sekä vodkaa (25 €) 
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2.7.2010 
09:00 Aamiainen, jonka jälkeen matka jatkuu Pihkovaan Staraja Rossian kautta 
15:00 Pihkova, majoittuminen Hotelli Rizhkajaan 
15:30 Kaupunkikierros,Kreml,Alexander Nevskin muistomerkki ja vanha kau-
punki 
19:00 Illallinen (sisältyy hintaan)  
 
3.7.2010 
08:00 Aamiainen 
09:00 Matka jatkuu Petserin luostarin kautta Viroon 
12:00 Rajamuodollisuudet 
14:00 Tartto, mahdollisuus ruokailuun 
18:00 Tallinna, ostosaikaa 
21:00 Lähtö Suomeen laivalla (Tallink Express) 
23:00 Saapuminen Helsinkiin 
 
            

  
 
  
CITYSHOPPARI - paljon etuja 20 e 
Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi 20 e/kpl. 
Kortin normaali hinta on 25 e + postikulut 5 e. 
Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta, palvelua tms. yhden hinnalla 
tai prosenttialennuksia mm. seuraavilta aloilta: 
Autoilu 
Kahvilat 
Kampaamot 
Kauneus 
Kulttuuri&vapaa-aika 
Lapset 
Liikunta 
Matkailu 
Muoti&korut 
Koti&sisustus&palvelut 
Ravintolat 
Terveys 
 

Katso tarkemmat tiedot: www.cityshoppari.fi 
Vaikka käyttäisit vuoden aikana vain muutamia etuja, kortti maksaa itse itsensä 
takaisin! 

http://www.cityshoppari.fi/�
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VOAY JÄRJESTÄÄ – TULEVIA TAPAHTUMIA 
 

Tilaa kortti marjaliisakuronen@hotmail.com.  
Kortit maksetaan VOAY:n tilille 800015-1647912. 
 
terveisin Marjuska 
Marja-Liisa Kuronen 
Vantaan opettajien ammattiyhdistys 
VOAY 050-5221808  
oma 040-7172463 
tili VOAY 800015-1647912 
 
 

 
 
 

 
OAJ-valtuustovaalit 2010 
 

Vaalit järjestetään uurnavaalina kouluilla 22-23.3.2010 
Sellaiset jäsenet joilla ei ole tällä hetkellä omaa koulua voivat äänestää 
VOAY.n toimistolla ma 22.3. tai ti 23.3. klo 9-17. Myös OPSIAn jäsenet voivat 
äänestää VOAY:n toimistolla. 
 
 
VOAY:n kevätkokous 24.3.2010 
 

Paikka: Jokiniemen yhtenäiskoulu, Valkoisenlähteentie 51, 01370 Vantaa 
 

Aikataulu: 
klo 17.30 kahvitarjoilu 
klo 18.00-18.15 koulun esittely  
klo 18.15-19.00 pääluottamusmiehen puheenvuoro 
klo 19.00 kevätkokous  
 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä mainittujen asioiden lisäksi vaali-
toimikunnan asettamista syyskokouksessa suoritettavia henkilövalintoja varten. 
 

Ilmoita osallistumisestasi osoitteeseen kari.kastu@vantaa.fi 18.3.2010 
 mennessä, kahvitarjoilun järjestelyjen helpottamiseksi. 
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Eläkeilta 25.3.2010 
 

VOAY järjestää eläkeillan to 25.3. klo 18 VOAY:n toimistolla (os. Talkootie 7, 
01350 Vantaa). 
Asiantuntijana paikalla Kai Kullaa OAJ:stä.  
 
Ilmoittautuminen 19.3.2010 mennessä osoitteeseen kari.kastu@vantaa.fi 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit lähettää jo etukäteen kysymyksiä eläkeasioi-
hin liittyen.  
 
 
Koulutusristeily yhteysopettajille 24.-26.9.2010 
 

Koulutuspaikka on Viking Linen m/s Gabriella 
Koulutus on tarkoitettu yhteysopettajien lisäksi VOAY:n hallituksen ja toimi-
kuntien jäsenille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja OAJ-
valtuutetuille. 
Pääkouluttajana toimii Markku Poutala. Lisäksi luottamusmiesryhmät kokoon-
tuvat ja tarjolla on tietoa ajankohtaisista asioista. 
 
Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2010 mennessä VOAY:n nettisivujen kautta 
osoitteessa www.voay.fi/ilmoittautuminen. 
Ilmoittaudu ajoissa mukaan! Jos koulutuksen lähesty-
essä ilmeenekin, että et pääsekään osallistumaan, voit 
pyytää tilallesi varahenkilön omalta koulultasi. 
 
Lisätietoja koulutusvastaavalta osoitteesta 
ulla.puukangas@voay.fi  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

    Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 
Aineisto seuraavaa Vantaan opettajaa varten tulee  
toimittaa pe 26.3.2010 klo: 12 mennessä  

    sähköpostilla osoitteeseen: 
       annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 
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