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Syksy lienee alkanut vauhdikkaasti vantaalaisilla opetta-

jilla. Kokoukset, uudet oppilaat, ja erilaiset muutokset 

siirtävät menneen kesän riemut muistojemme albumiin. 

Muutoksia on monenlaisia, osaa meidän on varmasti 

syytä vastustaa, jos ei ehkä sinällään, niin ehkä merk-

keinä opetukseen suunnattujen resurssien riittämättö-

myydestä. Ainakin järjestömme kanta yksityisiin ”lisä-

opetus-yrityksiin” on ilmeisen selvä. Kieltojen tie on 

avoimessa yhteiskunnassamme tältä osin perin ongelmallinen. Vaikka joku ha-

luaisi meitä kaiken vastustamisesta syyttää, on moiseen vaikea löytää perustei-

ta. Tulevaisuuteen suuntautuneina opettajat eivät arkaile älytauluja ja Fronterei-

ta. Vantaalaiset opettajat haluavat aidosti kulkea kehityksen kärjessä. Se, että 

lisäksi haluamme työn ja vaativuuden lisääntymiseen tuntuvan palkkauksenkin 

puolella, on kohtuutta. Palkatonta työtä vastustetaan jatkossakin.   

Toivottavasti kevään tuloksellisuuteen liittyvän erän – 0,7% - jakamiseen ei lii-

ty työyhteisöjemme henkeen vaikuttavaa pahaa mieltä. Tasajakoa Vantaalla 

ajettiin laajalla rintamalla ja tosissaan. Nyt meidän on pohdittava, miten tässä 

tilanteessa olisi parasta toimia. En liene väärässä väittäessäni opettajien arvos-

tavan ja vaativankin yleisten jakoperiaatteiden selkeää avaamista. Avoin kes-

kustelu on harvoin haitaksi. Vaikka ei alun perin kannattaisi jotakin ratkaisua, 

sen kanssa on helpompi elää, kun sen ymmärtää. Mahdollisiin epäselvyyksiin 

kannattaa meidän ja työnantajankin puuttua päättäväisesti, jottei opettajanhuo-

neiden perinteisesti hyvä henki muuksi muutu. Sen tuntisivat ikävästi opettajat, 

oppilaat, vanhemmat ja työnantaja. Sitä kukaan ei halua! 

mailto:toimisto@voay.fi
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

Myös yhdistyspuolella sattuu ja tapahtuu. Toimitilan remontin vielä hetken rii-

vatessa valmistaudumme palauttamaan päivystyksen toimistoon. Alkamisesta 

ilmoitetaan yhteysopettajille. Itsestään ei tämäkään tapahdu. Viikonloppuja 

odotellessa…  

Alueyhdistysrintaman liikkeiden vuoksi valmistaudumme Itä-Uudenmaan piirin 

toiminnan päättymiseen vuodenvaihteessa. Yhteistyö muiden Itä-Uudenmaan 

ysiläisten opettajien kanssa ei tule loppumaan. Niiden kanssa, jotka tuntee, on 

jatkossakin helpompi toimia. Jos tämä asia ei parilla lukemisella avaudu, kan-

nattaa tulla VOAY:n syyskokoukseen. Kannattaa myös lukea Vantaan Opetta-

jan vanhoja numeroita osoitteessa www.voay.fi.  

Vaaleja, vaaleja kohden käy toivottavasti tiemme. Vielä on aikaa ilmoittaa kiin-

nostuksensa VOAY:n hallitukseen varsinaiseksi tai varalle. Ja voi sitä puheen-

johtajaksikin ilmoittautua. Vielä ehtii. Soita ja kysy! Muista vaaleista sitten seu-

raavissa numeroissa. 

 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 

sami.markkanen@vantaa.fi 

 
 

 

 

 

 

Viime keväänä syntyneeseen kunta-alan sopimusratkaisuun kuului yhtenä osana 

tuloksellisuuden edistämiseen liittyvä 0,7% suuruinen erä 1.9.2010 alkaen. Tä-

män tuloksellisuuserän käytöstä neuvoteltiin paikallisesti. Vantaalla neuvottelut 

käytiin viime keväänä ja niiden tuloksena sovittiin erän kohdentamisesta pää-

osin henkilökohtaisiin lisiin. Meillä on Vantaalla kaksi ns. tuloksellisuushanket-

ta: 
 

1. Sosiaali- ja terveystoimessa vastaanottotoiminnan tiimimalli, joka toteutues-

saan tuo korotuksen ko. tehtäväkohtaisiin palkkoihin, mutta koskee vain pientä 

ryhmää.  
 

2. Suorituksen johtaminen  
 

Tämän hankkeen piirissä on koko henkilöstö, mikä takaa sen että erä lasketaan 

koko palkkasummasta. 
 

Lähes koko summa käytetään siis Vantaalla harkinnanvarai-

siin henkilökohtaisiin lisiin, ja ensimmäistä kertaa Vantaalla näin laajasti ja 

runsaasti. Tavoitteena on, että yhä useammalla henkilöllä olisi mahdollisuus 

http://www.voay.fi/
mailto:sami.markkanen@vantaa.fi
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saada henkilökohtaista lisää hyvien työtulosten perusteella. Tähän mennessä 

KVTESin puolella vähän yli 20% ja OVTESin puolella n. 17-18% henkilöstös-

tä on saanut henkilökohtaista lisää. Ohjeistuksen mukaan henkilökohtainen lisä 

voi olla enintään 15% tehtäväkohtaisesta palkasta. Käytännössä harkinnanvarai-

sen henkilökohtaisen lisän keskimääräinen suuruus KVTESin ja OVTESin pii-

rissä on ollut 80-100 euroa. 
 

Henkilökohtaista lisää voi saada työtulosten perusteella. Arvioinnissa kiinnite-

tään huomiota työntekijän henkilökohtaisen työn pitkäaikaiseen tuloksellisuu-

teen. Hyviä ja erinomaisia työtuloksia voi löytyä kaikista ammattiryhmistä, eri 

tasoilta ja kaikista työpisteistä. Kaikilla esimiehillä voi olla erinomaisia työnte-

kijöitä. Henkilökohtaisten lisien kohdentaminen oikeudenmukaisesti onkin suu-

ri haaste työnantajalle.  
 

Käytännössä tulosaluejohtajat vastaavat siitä, että tulosalueella (esim. varhais-

kasvatus, perusopetus, nuoriso- ja aikuiskoulutus) on tarkemmin avatut kritee-

rit, jotka tulee saattaa jokaisen työntekijän tietoon esim. työpaikkakokouksissa. 

Esimies arvioi kriteerien perusteella työtulokset ja tekee mahdolliset esitykset. 

Tulosaluejohtaja vastaa siitä, että esimiesten arviot ovat mahdollisimman yh-

teismitallisia. Henkilökohtaiset lisät myöntää toimialajohtaja (meillä sivistys-

toimen apulaiskaupunginjohtaja). Hänen tehtävänään on varmistaa tasapuoli-

suus tulosalueiden kesken.  
 

Henkilökohtaiset lisät ovat osa kaupunkitasoista kannustamis- ja palkitsemisjär-

jestelmää, jota kehitetään edelleen yhteistyössä työnantajan ja henkilöstöjärjes-

töjen kanssa. Työtuloksista palkitsemisen lisäksi muita kannustamisen ja palkit-

semisen muotoja ovat mm. huomionosoitukset (työnantaja huomioi esim. 20, 30 

ja 40 vuoden yhtäjaksoisen palvelun Vantaan kaupungilla) ja erikoispalkkiot.  
 

Kaupunki myös kannustaa työntekijöitä kehittämään taitojaan esim. omaehtois-

ta koulutusta tukemalla. Lisäksi kaupunki tarjoaa työsuhde-etuina esim. tuettua 

liikuntaa (monipuoliseen tarjontaan kannattaa tutustua intrassa) sekä työmat-

kasetelit, joita voi käyttää myös HSL:n henkilökohtaisen arvolipun ostamiseen. 

 

Syysterveisin, 

Pirita Hellberg, 

pääluottamusmies JUKO/OAJ 

pirita.hellberg@vantaa.fi 

0503145131 

 

 

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

    

 
MATKAT 
 

Syyslomamatka RIIKAAN LATVIAAN to-su 14.-17.10.  
 

Meno to 14.10. klo 7.30-9.30 Tallink Star/Superstar 

Paluu su 17.10 klo 17.30-19.30 Tallink Star/Superstar  

Majoitus aamiaisella keskustahotelli Domina Inn* * * * 

Bussikuljetus Tallinna-Riika-(Pärnu)-Tallinna 

Opastettu kävely Vanhassa kaupungissa n. 3 h 

Lounas Ammende Villassa* * * * Pärnussa  

Muuten matka on omatoiminen eli jokainen tekee, mitä haluaa ja on kenen 

kanssa haluaa... :) 
 

Matkan hinta VOAY:n jäsenille ja alle 12-vuotiaille 125 e, perheenjäsenille tai 

seuraksi tulevalle ystävälle 170 e 

Yhden hengen huonelisä 65 e  

Matkalla tarvitaan passi tai virallinen henkilöllisyystodistus. 

OAJ on vakuuttanut jäsenensä. 

Matkan vastuullinen järjestäjä on Baltic Express Tours 

- järjestää matkoja Viron presidentille, parlamentille ja VOAY:lle! 
 

Ilmoittautumiset (nimi, syntymäaika, puh.nro, koulu, osallistuminen kaupunki-

kiertokävelyyn)  

13.9. mennessä marjaliisakuronen@hotmail.com.  

Matka maksetaan 14.9. mennessä VOAY:n tilille 800015-1647912  

 

MESSUT JA TUTUSTUMISKÄYNNIT 
 

KAUNEUSMESSUT  

Helsingin Messukeskuksessa syyslomaviikonloppuna 15.-17.10. 

VOAY tarjoaa lippuja Sinulle ja ystävillesi 8 e/kpl. Lippujen 

normaali hinta on 13 e.  

Lippu oikeuttaa yhteen sisäänpääsyyn.  

Ks. tarkempaa tietoa messuista www.finnexpo.fi/kauneus.  

Tilaukset marjaliisakuronen@hotmail.com ja maksu välittö-

mästi tilille VOAY 800015-1647912. Liput tulevat sisäisessä 

postissa koulullesi lähempänä messuajankohtaa.  

 

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
http://www.finexpo.fi/kauneus
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
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TUTUSTUMISKÄYNNIT:  
Fazerille Vaaralaan 

ke 20.10. klo 14.30 ja 

ti 16.11. klo 14.30. 

 

Keskiviikkona 20.10. ns. tavalliselle koululaiskier-

rokselle voi ottaa mukaan yli 10-vuotiaat omat lap-

set, lastenlapset tai kummilapset ja tiistaina 16.11. 

laajennetulle tehdaskierrokselle yli 13-vuotiaat.  

Lastenvaunuja ei voi ottaa mukaan! Ikärajoja on noudatettava !!!!  

 

Osoite on Fazerintie 6, Vaarala. 

*Ole ehdottomasti ajoissa paikalla!*  
 

Ajo ensin portille, jossa ilmoitetaan kaiuttimeen porttivahdille: 

"Vantaan opettajien tutustumiskäynti klo 14.30". 

Sitten ajetaan porttivahdin ohjeiden mukaan pitkästi (ensin vasemmalle ja 

sitten oikealle päärakennuksen eteen). Älä siis jätä autoasi portille!  
 

SITOVAT ilmoittautumiset marjaliisakuronen@hotmail.com 

 

OOPPERA  
 

JOUTSENLAMPI 

Ma 4.10. klo 19 

paikat 3. parven keskiosassa 2. ja 3. rivillä 

liput kaikille 18 e, normaali hinta 22 e 

Ilmoittautumiset 6.9. mennessä  
 

AIDA 

Ti 26.10. klo 19 

paikat 9., 10., 11., 12., 13. ja 14. rivillä  

liput VOAY 64, ulkopuoliset 68 e 

Ilmoittautumiset 20.9. mennessä  
 

LEMMENJUOMAA 

To 28.10. klo 19 

paikat 9., 10. ja 11. rivillä 

liput VOAY 52 e, ulkopuoliset 56 e 

Ilmoittautumiset 20.9. mennessä  
 

MADAMA BUTTERFLY 

Ke 10.11. klo 19 

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
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paikat 12. ja 13. rivillä 

liput VOAY 52 e, ulkopuoliset 56 e 

Ilmoittautumiset 27.9. mennessä  
 

PÄHKINÄNSÄRKIJÄ JA HIIRIKUNINGAS 

Wayne Eagling * Toer van Schayk 

Ti 7.12. klo 19 

paikat 3. parven keskiosassa 2. ja 3. rivillä 

liput kaikille 18 e, normaali hinta 22 e 

Ilmoittautumiset 26.10. mennessä  
 

LA BOHÈME  

Ke 22.12. klo 19 

paikat 8., 9. ja 10. rivillä 

liput VOAY 52 e, ulkopuoliset 56 e  

Ilmoittautumiset 8.11. mennessä  

 

TEATTERIT 
 

KANSALLISTEATTERISSA:  

Ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi.  

Ilmoittautumiset kaikkiin viimeistään kolme viikkoa ennen esitystä marja-

liisakuronen@hotmail.com, maksut mieluummin heti, mutta vähintään kaksi 

viikkoa ennen esitystä VOAY 800015-1647912. Tiedonannoissa on oltava esi-

tyksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja ulkopuolisista. Liput tulevat koulul-

le sisäisessä postissa.  
 

GALILEIN ELÄMÄ 

la 18.9. klo 18.30  

liput kaikille 10 e, normaali hinta 29 e  
 

IDIOOTTI 

Pe 8.10. klo 19 

liput kaikille 25 e, normaali hinta 29 e 
 

IHMISVIHAAJA 

Pe 22.10. klo 19 

liput kaikille 20 e, normaali hinta 29 e 
  

JUKKA PUOTILA-SHOW 

Ma 8.11. klo 19 

liput kaikille 20 e, normaali hinta 29 e 

 

http://www.kansallisteatteri.fi/
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
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PIRUNPUNTARI 

Pe 19.11. klo 19 

liput kaikille 20 e, normaali hinta 25 e 
 

PITKÄN PÄIVÄN MATKA YÖHÖN 

Pe 10.12. klo 19 

Liput kaikille 20 e, normaali hinta 25 e  

 

KAUPUNGINTEATTERISSA:  

Katso tarkemmat tiedot näytelmistä: www.hkt.fi  

Ilmoittautumiset kaikkiin viimeistään kolme viikkoa ennen esitystä marja-

liisakuronen@hotmail.com, maksut mieluummin heti, mutta vähintään kaksi 

viikkoa ennen esitystä VOAY 800015-1647912. Tiedonannoissa on oltava esi-

tyksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja ulkopuolisista. Liput tulevat koulul-

le sisäisessä postissa.  
 

*** ARSENIKKIA JA VANHOJA PITSEJÄ  

Ke 6.10. klo 19 

Liput kaikille 34 e, norm. hinta 38 e 
 

*** EILA, RAMPE JA PALVATTU ONNI  

Ti 12.10. klo 19 

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 32 e, norm. hinta 34 e 
 

*** KVARTETTI  

Vain VOAY:n jäsenille 

Ke 13.10. klo 19 

Liput 35 e, norm. hinta 38 e 
 

*** KUKKAISTYTTÖ  

Ti 19.10. klo 19 

Liput kaikille 30 e, norm. hinta 34 e 
 

*** VIIMEINEN VALSSI  

Ma 25.10. klo19 

Liput kaikille 34 e, norm. hinta 38 e 
 

*** VAAVIN SALATTU ELÄMÄ (3-5-vuotiaille)  

La 30.10. klo 11 

Lippujen hinta lapsille, vanhemmille, isovanhemmille ja kummeille 5 e, ei naa-

pureille eikä tuttaville, koska VOAY sponsoroi jokaista lippua 2 eurolla.  

 

 

http://www.hkt.fi/
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
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LIIKUNTAVASTAAVA JÄRJESTÄÄ 

 

*** EILA, RAMPE JA PALVATTU ONNI  

Ti 2.11. klo 19 

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 32 e, normaali hinta 34 e 
 

*** KOLJATTI  

To 4.11. klo 19  

Liput VOAY 27 e, ulkopuoliset 30 e, normaali hinta 32 e 
 

*** ARSENIKKIA JA VANHOJA PITSEJÄ  

Ma 22.11. klo 19 

Liput VOAY 34 e, ulkopuoliset 36 e, normaali hinta 38 e  
 

*** VAIMONI ON TOISTA MAATA  

Ke 24.11. klo 19 

Liput VOAY 23 e, ulkopuoliset 27 e, normaali hinta 29 e 
 

*** KOLJATTI  

Ke 1.12. klo 19 

Liput VOAY 27 e, ulkopuoliset 30 e, normaali hinta 32 e 
 

*** EILA, RAMPE JA PALVATTU ONNI  

Ke 15.12. klo 19 

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 32 e, normaali hinta 34 e  
 

 

 

 

 
Siuntion työhyvinvointiviikonloppu – tule mukaan! 

 

- http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/ 

- pe 22.10 – la 23.10 

- omavastuuhinta 30 euroa, yhdistys maksaa lo-

put 

- hintaan sisältyy majoittuminen ja ruuat, kulje-

tuksen jokainen hoitakoon itse 

- saunaa ja kuntosalia ja liikuntaryhmiä ja luon-

toliikuntapuistoa 

- mukaan mahtuu 40 yhdistyksemme jäsentä 

- ilmoittautuminen kai.lundell@gmail.com  

mailto:kai.lundell@gmail.com

