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Lumesta huolimatta voimme mekin puhua superkeväästä. Sen ensimmäi-
nen merkki on ohitettu; nimittäin OAJ:n valtuustovaalit. Vantaalaisittain 
vaalien voidaan todeta onnistuneen hyvin. Olen seurannut vaikuttuneena 
yhteysopettajien toimintaa. Erityisesti huomioin opettajille ominaisen piir-
teen; tehdään hommat hyvin ja onnistutaan. Yhdistyksen jäsenistä äänesti 
62%:a. Äänestyspaikkoina toimineiden koulujen äänestysaktiivisuus nousi 
liki 69%:iin.  Kuudessa äänestyspaikassa saavutettiin vaatimaton 100%:n 
tulos!  
 
Itä-Uudenmaan piirin opet-
tajat ovat antaneet kahdelle 
vantaalaiselle opettaja-
aktiiville erittäin vahvan 
valtakirjan ajaa asiaamme 
valtuustossa. Kari Kinnusen 
äänimäärä oli jälleen valta-
kunnan suurin – 648 ääntä!   
Pääluottamusmiehemme 
Pirita Hellberg pääsi piirin 
alueen jaetulle toiselle sijal-
le 269 äänellään. Hieno kii-
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tos hyvästä työstä! Kiitän myös Kari Kastua ja Annamaria Kolaria ehdok-
kaaksi ryhtymisestä. Heidän äänimääränsä olivat reilusti sadan paremmalla 
puolella. Tulos ei ole huono. Vielä tulee seuraava kerta.  Vantaalaisten eh-
dokkaiden äänisaaliista lienee pitkälti kiittäminen vantaalaisia jäseniä, 
vaikka vaaliliitot tällä kertaa ylittivät metsiin unohtuneet kuntarajat. Kiitos 
kaikille äänensä antaneille.  Kiitos myös piirin vaalisihteeri Eva-Stina 
Törnroosille tiedusteluihini vastaamisesta epäinhimillisinäkin aikoina.  
 
Ensitöikseen uusi valtuusto pääsee päättämään OAJ:n uudesta puheenjoh-
tajasta. Valtuutettuja kiinnostaa varmasti kuulla mielipiteitänne ja tarvitta-
essa keskustella asiasta. Ja me puolestamme kuuntelemme valtuutettu-
jamme.  
 
Vaalipäivystystä käytettiin kiitettävästi. Toivon, että siitä oli yhteysopetta-
jille tukea. Valitettavasti en kyennyt vaalipäivinä irtautumaan toimistolta 
yksittäisille kouluille. Yhteydenottoja oli sen verran runsaasti. Parannetta-
vaa löytyy myös koulujen vaalilistojen suhteen. Niissä on yhä liiaksi 
”kuolleita sieluja”. Myös muuta korjattavaa on, joten valmistaudumme 
seuraaviin vaaleihin kirjaamalla havaintojamme ja antamalla palautetta 
OAJ:nkin suuntaan koko pääkaupunkiseudun ysiläisin voimin.  
 
Vaalien jälkeen oli yhdistyksen 
kevätkokous, joka ei juuri väkeä 
kerännyt.  Ehkä kaikki voimat me-
nivät vaaleihin? Ehkä tiedotus ei 
onnistunut? Tehokkaasta kevätko-
kouksen puheenjohtajuudesta tun-
nustuksen ansaitsee Jokiniemen 
koulun rehtori Leena Kolho-
Venäläinen. Lupaan ottaa oppia.   
 
Hoh hoijaa! Toimitilamme putki-
remontti on alkamassa ja se mak-
saa! Yhteensä kustannukset ovat 
vähää vaille 200 000 €.  Kevätko-
kouksessa olleet saivat tietää vuo-
den 2009 ylijäämän olevan reilut 
69 000 euroa. Ja aikaisemminkin 
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on säästeliäitä oltu. Itä-Uudenmaan piiri maksaa kustannuksista osuutensa 
VOAY:lle, noin 28 000 €. Jotta VOAY voisi maksaa remontin kerralla ja 
välttää taloyhtiön 30 vuoden lainan huomattavat korkokustannukset, yhdis-
tys on lainannut OAJ:lta 80 000€.  OAJ:lle maksamme lainan vuoden 2012 
loppuun mennessä. Mutta VOAY selviää tästäkin koitoksesta. 
 
Silti kyseessä ovat tolkuttomat rahasummat VOAY:n kaltaiselle yhdistyk-
selle! Kalliin putkiremontin edellä ja nykyisen laman oloissa ei toimitilal-
lemme ole löytynyt halukkaita ostajia. Vakava mielipiteeni on, ettei yhdis-
tys ole toimitilaansa varten. Vaihtoehtojen pohtimisen lisäksi on löydyttä-
vä valmiutta sopivassa tilanteessa ripeäänkin toimintaan. Hutilointia toki 
haluamme välttää. 
 
VOAY tulee OAJ:n lainaakin maksaessaan huolehtimaan jäsenille tarjot-
tavista palveluista. Yhteysopettajaristeily järjestetään jatkossakin. Vuosit-
tain. Kuuluu kategoriaan kynnyskysymyksiä. Samoin eläkeillat. Kulttuuria 
ja urheilua ei tulla unohtamaan. Kehitetään jatkossa suosittuja tapahtumia 
ja palveluita.  
 
Mistä säästöt sitten revitään? Vakituista toimistonhoitajaa ei ole. Toimin-
taa tehdään pitkälti vapaaehtoisvoimin.  Jotta nykyiset aktiivit jaksaisivat 
ja toimintaa voitaisiin kehittää, tarvitaan jäseniä mukaan yhdistyksen toi-
mintaan.  En toista pyyntöäni pilanpäiten lähes jokaisessa numerossa.  
Kunhan lainasta selvitään, yhdistyksen jäsenmaksua on mielestäni lasket-
tava niin, ettei se ole pääkaupunkiseudun korkein. Vaikka ero on tällä het-
kellä prosentin sadasosia, on tuo vähäinenkin ero väärän suuntainen.  

 
Ennen palkattu toimistosihteeri mo-
nisti Vantaan Opettajan ja vieläpä 
postitti lehdet. Yli 1700 lehteä muu-
ten. Nyt aikaisempaa pienempi jouk-
ko hoitaa koko homman. Jo pelkkä 
kopiointi vie uskomattoman pitkän 
ajan – 14 tuntia. Tätä lehteä tullaan 
jatkossa lähettämään jokaiselle kou-
lulle esimerkiksi yksi lehti alkavaa 
viittä jäsentä kohden. Jos joku jäse-
nistä haluaa itselleen paperisen ver-
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

sion, hän voi sen tilata yhteysopettajan välityksellä osoitteesta toimis-
to@voay.fi. Lukukappaleenkin voi varmasti itselleen ottaa, sen tultua opet-
tajanhuoneessa riittävästi luetuksi. Säästämme kustannuksia, ympäristöä ja 
työtä. Lisäksi lehti on edelleen sähköisesti luettavissa osoitteessa 
www.voay.fi. Vanhatkin numerot löytyvät sieltä.   
 
Sami Markkanen 
 VOAY:n puheenjohtaja 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kiitän kaikkia niitä äänestäjiä, jotka jaksoivat uskoa demokraattiseen val-
lankäyttöön ja halusivat edistää oman opetusalansa etujen valvontaa. Jois-
sakin kouluissa yhteysopettajan loistavan työn seurauksena äänestystulos 
ylsi 100 % :iin. Oli myös kouluja, joissa huomattavallekin aktivoitumiselle 
jäi tilaa. 
 
Ensimmäistä kertaa vuosikym-
meniin Vantaalta pääsi vain kaksi 
ehdokasta valtuustoon. Tähän as-
ti on säännönmukaisesti Vantaal-
ta ollut kolme valtuutettua, mikä 
on vastannut myös Vantaan opet-
tajien lukumäärää vaalipiirissä. 
Tähän asti Vantaa on muodosta-
nut oman, avoimen vaaliliiton, 
johon kaikki vantaalaiset ehdok-
kaat ovat voineet osallistua. Tällä 
kertaa osa vantaalaisista ehdok-
kaista meni kuntarajat ylittävään 
suljettuun vaaliliittoon. Perintei-
sellä vantaalaisella avoimen vaaliliiton periaatteella tämänkertainen äänes-
tys olisi tuottanut toisenlaisen tuloksen. Seuraavissakin vaaleissa ehdok-
kailla on täysi vapaus muodostaa haluamansalaisia vaaliliittoja.  
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Elämme seuraavat neljä vuotta tämän tuloksen kanssa ja nyt kaikilla jäse-
nillä on mainio tilaisuus seurata, mitkä opettajaryhmät seuraavissa tulorat-
kaisuissa menestyvät ja mitkä opettajaryhmät jäävät muiden jalkoihin. 
Toiset opettajaryhmät osaavat ajaa etujansa paremmin kuin toiset. 
 
Yhteistyöpalaverissa työnantajan kanssa oli keskustelussa Veso-päivät ja 
niiden korvaaminen. Mikäli opettaja ei asiallisen syyn perusteella pääse 
osallistumaan koulun yhteiseen Veso-päivään, hänellä on mahdollisuus 
korvata Veso-päivä myöhemmin sovittavana aikana. Korvaamisesta tulee 
aina neuvotella ja sopia esimiehen kanssa. Esim. ulkomaille suuntautuvista 
ja/tai työajan ulkopuolelle menevistä Veso-päiviin osallistumisista on voi-
tava neuvotella rehtorin kanssa. Opettaja, joka ei osallistu koulun omaan 
Vesoon, suorittaa korvaavan veson.  
 
Kiitos kaikille eläkeiltaan osallistuneille. Saimme tietoa vakuutusturvas-
tamme, eläkeasioista ja seniori-opettajien toiminnasta. Toivon, että voimia 
on säästynyt vaativan kasvatus- ja opetustehtävän ansiokkaasta hoitamises-
ta huolimatta. Eläkkeellä saa nauttia elämästään.  
 
 
Kari Kastu  
luottamusmies 
kari.kastu@vantaa.fi 
839 35647 tai 0400 703204 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kari.kastu@vantaa.fi�


VANTAAN OPETTAJA 9.4.2010 

 6 

OAJ:N HALLITUSTERVEISET 
 

 
 
 
 

 
OAJ:n valtuusto on jälleen valittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kiitäm-
me lämpimästi kaikkia valtuustovaalissa äänestäneitä, sillä Vantaan äänes-
tysprosentti ylitti selvästi valtakunnallisen äänestysaktiivisuuden. Tulem-
me yhdessä Pirita Hellbergin kanssa edustamaan kaikkia vantaalaisia opet-
tajaryhmiä. Saamani suuri äänimäärä varmistanee sen, että vantaalaiset ei-
vät jatkossakaan joudu tyytymään rivivaltuutetun tehtävään. 
 
Vaikka valtuusto on järjestömme ylin päättävä toimielin, kokoontuu se ta-
vallisesti vain kaksi kertaa vuodessa. Valtuustossa päätetään käytännössä 
kolmesta keskeisestä asiasta: tavoiteohjelmasta, toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta. Uusi valtuusto vahvistaa toukokuussa tavoiteohjelman nel-
jäksi vuodeksi. Toimintasuunnitelma tehdään kahden vuoden välein ja ta-
lousarvio tietenkin jokaiselle toimintavuodelle. 
 
Asioita toimeenpaneva toimielin on hallitus, joka kokoontuu kuukausittain 
tavallisesti kaksipäiväisiin kokouksiin. Hallitus nimeää avukseen myös 
kuukausittain kokoontuvat toimikunnat, joita ovat tulo- ja palkkatoimikun-
ta, järjestötoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta ja talousvaliokunta. 
Jokaisella hallituksen jäsenellä on paikka myös yhdessä toimikunnassa. 
Itse olen edellisten neljän vuoden aikana toiminut järjestötoimikunnassa ja 
viimeiset kaksi 
vuotta talous-
valiokunnassa. 
Järjestelmä 
muistuttaa siis 
melkoisesti 
kuntapoliittista 
organisaatiota 
lukuun otta-
matta sitä, että 
valtuusto ko-
koontuu kovin 
harvakseltaan. 
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Kaikille valituille 150 valtuutetulle ei siis valitettavasti riitä paikkaa em. 
toimielimissä ja suurin osa valtuutetuista pääsee edustamaan omaa aluet-
taan vain kaksi kertaa vuodessa valtuustoon. Tässä olisikin mielestäni ke-
hittämisen paikka. Edellisellä valtuustokaudella olin yksi valtuuston tehos-
tamista ajanut valtuutettu. Tavoitteena oli se, että valtuuston kokoa pie-
nennettäisiin niin, että se olisi helppo kutsua koolle aina tarvittaessa. 150 
henkilön liikuttaminen ei ole nimittäin kovin helppoa. Tuolloin enemmistö 
halusi pitäytyä vielä vanhassa tutussa organisaatiossa.  
 
Tällä kertaa uudella valtuustolla onkin toukokuussa ensi työnään tärkeä 
tehtävä: valitsemme järjestöllemme uuden puheenjohtajan. Toistaiseksi 
ehdolle on asettunut neljä henkilöä: ammatillinen opettaja Päivi Koppanen, 
OAJ:n kehittämispäällikkö Olli Luukkainen, OAJ:n hallituksen jäsen ja 
lukion lehtori Pekka Lempiäinen sekä Jukon neuvottelujohtaja Risto Kan-
gas. Oma roolini on ollut 
OAJ-YSIn varapuheenjohtaja-
na tsempata ehdolle myös ns. 
kentän ehdokkaita. Tässä on-
nistuin Pekka Lempiäisen 
kohdalla. Toivon, että moni-
puolisella ehdokasasettelulla 
saamme myös vaalikampanjan 
aikana aikaiseksi hyvää kes-
kustelua, mikä osaltaan kehit-
täisi järjestöämme kohti tule-
vaisuutta.  
 
Uusi valtuusto nimeää ensimmäisessä kokouksessaan myös hallituksen 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä valtuuston puheenjohtajan seuraavaksi 
neljäksi vuodeksi. Samalla muodostetaan meidän perus- ja lukio-opetusta 
edustava OAJ-YSIn (tulee sanoista yleissivistävä opetus) hallitus ja vali-
taan ysille puheenjohtaja, joka toimii myös OAJ:n 1. varapuheenjohtajana. 
 
Jatkan asioiden tiedottamista teille Vantaan Opettajan kautta. Yhteysopet-
tajia pidän ajan tasalla säännöllisesti sähköpostitse. Halutessanne voitte 
käydä kurkkaamassa erilaisia kuulumisia myös blogissani, johon on linkki 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 
 

VAALIKIITOKSIA 
 

tuossa alempana. Toivottavasti saan myös teiltä viestejä, kommentteja ja 
kysymyksiä. 
 
Yhteistyöterveisin 
Kari Kinnunen  
kari.kinnunen(at)opettaja.fi     
040–8276561  
www.karikinnunen.blogspot.com 
 
 

 
 
 
 

 
Lämpimät kiitokset teille kaikille, jotka äänestitte 
minua OAJ:n valtuustovaaleissa!  
  
Aurinkoista kevättä, 
 

Annamaria Kolari 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TEATTERIT 
 

KAUPUNGINTEATTERI 
 

Ilmoittautumiset kaikkiin 20.5. mennessä,  
tilitykset 25.5. mennessä VOAY 800015-1647912  
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***WICKED 
musikaali, ennakkonäytös 
Ti 24.8. klo 19 
Ke 25.8. klo 19  SN 
Liput kaikille 40 e, norm. hinta 46 e 
 
***ARSENIKKIA JA VANHOJA  
PITSEJÄ 
Ke 6.10. klo 19     SN 
Liput kaikille 34 e, norm. hinta 38 e 
 
***EILA, RAMPE JA PALVATTU ONNI 
Ti 12.10. klo 19 
Arena, Hämeentie 2 
Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 32 e, norm. hinta 34 e 
 
***KVARTETTI 
Vain VOAY:n jäsenille 
Ke 13.10. klo 19    PN 
Liput 35 e, norm. hinta 38 e 
 
***KUKKAISTYTTÖ 
Ti 19.10. klo 19   PN 
Liput kaikille 30 e, norm. hinta 34 e 
 
 
 
***VIIMEINEN VALSSI 
Ma 25.10. klo 19   SN 
Liput kaikille 34 e, norm. hinta 38 e 
 
 
 
CITYSHOPPARI-KORTTI 
 

Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi,   20 e/kpl. 
Kortin normaali hinta on 25 e + postikulut 5 e. 
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Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta, palvelua tms. yhden hin-
nalla 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! 
Korttit maksetaan VOAY:n tilille 800015-1647912. 
 
 
 
 
MATKAT 
 
 

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

ks. tarkemmat tiedot www.voay.fi >>> harrastus 
 
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 oh-
jelman mukaisesti ruokailut (4 ateriaa), matkanjohtajan palvelut, hoitoku-

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

luvakuutus, kansipaikat laivalla, kaupunkikierrokset 
 
Ilmoittautumiset ja matkan maksun suoritus: 
Ilmoittautumiset (koko nimi, syntymäaika, passinnumero, koulu, puhelin-
numero) 
15.5.2010 mennessä marjaliisakuronen@hotmail.com.  
Matka + viisumi maksetaan VOAY:n tilille  
800015-1647912 viimeistään 15.5.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Koulutusristeily yhteysopettajille 24.-26.9.2010 
 
Koulutuspaikka on Viking Linen m/s Gabriella 
Koulutus on tarkoitettu yhteysopettajien lisäksi VOAY:n hallituksen ja 
toimikuntien jäsenille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja OAJ-
valtuutetuille. 
Pääkouluttajana toimii Markku Poutala. Lisäksi luottamusmiesryhmät ko-
koontuvat ja tarjolla on tietoa ajankohtaisista asioista. 
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Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2010 mennessä VOAY:n nettisivujen 
kautta osoitteessa www.voay.fi/ilmoittautuminen. 
Ilmoittaudu ajoissa mukaan! Jos koulutuksen lähestyessä ilmeneekin, että 
et pääsekään osallistumaan, voit pyytää tilallesi varahenkilön omalta kou-
lultasi. 
 
Lisätietoja koulutusvastaavalta osoitteesta 
ulla.puukangas@voay.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 
Aineisto seuraavaa Vantaan opettajaa varten tulee  

toimittaa pe 7.5.2010 klo: 12 mennessä  
    sähköpostilla osoitteeseen: 

       annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

http://www.voay.fi/ilmoittautuminen�
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