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Toivottavasti syysloma on uudistanut niin opet-

tajien kuin oppilaidenkin voimat jaksaa nyt 

aluksi ainakin jouluun saakka. Lyhythän tuo 

oli, mutta kylläpä tuolla hinnalla ja lauantai-

koulupäivillä ostettu ”pidennetty joululoma” 

tulleekin hyvältä tuntumaan. 
 

Perinteinen yhteysopettajien koulutusristeily 

järjestettiin tänä syksynä VOAY:n voimin ja 

mukaan oli kutsuttu OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin yhdistyksiä, sekä muita 

meille tärkeitä yhteistyötahoja. Kiitän mieluusti kaikkia osallistuneita. Eri-

tyisesti haluan kiittää apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto –Häggrothin ja 

opetuslautakunnan puheenjohtajan Paula Lehmuskallion myönteistä vasta-

usta kutsuumme saapua tapaamaan vantaalaisia ammattiyhdistysaktiiveja. 

Suorat yhteydet ovat tärkeitä, jotta voimme ongelmien ilmetessä työsken-

nellä ratkaisujen puolesta.  
 

Järjestöpäällikkö Petri Lindroos välitti meille tuoreimpia kuulumisia suo-

raan pääkallopaikalta.  Kun mukana oli vielä OAJ:n varapuheenjohtaja – 

taitaa sillä olla muitakin tehtäviä - Kari Kinnunen, on yhteysopettajia ja 

muita kouluttamassa ollut osaava joukko. Markku Poutalan oikeudellisen 

osaamisen ja näkemysten välittyminen yhteysopettajien kautta kouluille 

lienee kaikkien etu. Seuraavalla kerralla yhteysopettajakoulutus onkin sit-
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ten vanhan ajan malliin vantaalainen tapahtuma. Tähän sopinee esimerkik-

si pääluottamusmiehen roolin vahvistaminen kouluttajana.  
 

Josko vantaalaisiin kouluihin valittaisiin jatkossa varayhteysopettajat var-

mistamaan postin perille meno varsinaisen yhteysopettajan esimerkiksi 

siirtyessä pakon sanelemana Vantaalta muualle tai muutoin ollessa esty-

neenä? Olisiko pohdittava varayhteysopettajien osallistumista yhteysopet-

tajakoulutukseen? Asiaa lienee syytä miettiä tarkoin. Saa ehkä keskustel-

lakin? Tunnustan, että minulla on tässä toimintaan rekrytoinnin ketunhäntä 

kainalossa…  
 

Aivan jokavuotisia eivät neuvoa-antavat halli-

tusvaalitkaan ole olleet. Nyt sellaiset on saatu 

aikaan yhdentoista vuoden tauon jälkeen. Ja 

mikä parasta, ehdokkaat ovat aidosti vapaaeh-

toisia, joskin käännytystyön mieluusti tunnus-

tamme. Vaalityönkin tekeminen oli luvallista. 

Saatujen kokemusten pohjalta kehitämme vaa-

limenettelyä mahdollisimman joustavaksi, jot-

ta vastaisuudessa vaalien toistuminen olisi 

pääsääntö. Tulos selviää maanantaina 18.10.  

Toivottavasti mahdollisimman moni saapui syyskokoukseen todistamaan 

uuden ajan alkua. Haluan kiittää kaikkia vaalien aikaansaamiseksi toimi-

neita ja erityisesti ehdokkaiksi ryhtyneitä. Toimintanne on eittämättä ollut 

yhdistyksen edun mukaista.   
 

Jäsenrekisterin suhteen haasteita riitti vaalin yhteydessä ja tullee riittämään 

jatkossakin. Esimerkiksi määräaikaiset opettajat saattavat poistua koulun 

listoilta palvelussuhteen päättyessä vaikka jatkoa tulisikin.  Ryhdytään 

valmisteluihin jo seuraavien vaalien suhteen.  

TÄRKEÄÄ! Toimiston remontin vuoksi jäsenyyttä sähköisesti ja paperi-

lomakkeella hakeneiden on syytä tarkistaa, että jäsenmaksun palkasta pe-

rintä on alkanut ja Opettaja-lehti löytää perjantaisin oikeaan osoitteeseen. 

On valitettavasti mahdollista, että remontti on vaikuttanut jäsenhakemus-

ten normaaliin käsittelyyn. Epäilyksen herätessä soita!  Samoin soittakoon 

KAIKKI vasta nyt jäsenyyden hakuun heräävät! Ennen kaikkia muita toi-

menpiteitä, soita 044 020 3746 tai 050 4096456.  
 

Talven lähestyessä muistutan jaksamisesta huolehtimisen tärkeydestä. 

Taas kerran. Parasta tulosta ei saavuteta jatkuvasti täydellä kaasulla toimi-
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AJANKOHTAISTA OAJ:STÄ 
 

en. Työtä kuten muutakin elämää kannattaa rytmittää. Riittävästi lepoa ja 

realismia sen omankin jaksamisen suhteen! 
 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 

sami.markkanen@vantaa.fi 
 

 

 

 

 

Lukuvuosi uuden puheenjohtajamme Olli Luukkaisen johdolla on käynnis-

tynyt tarmokkaasti ja opetusalaa koskevat 

asiat ovat olleet näkyvästi esillä eri medio-

issa.  Koulutuspoliittisesti ajankohtaisin 

asia on ollut tuntijakotyöryhmän esitys uu-

deksi perusopetuksen tuntijaoksi, joka on 

tällä hetkellä jatkovalmistelussa valtioneu-

vostossa eli käytännössä opetusministeri-

össä. OAJ:n hallitus antoi elokuussa ensi 

töikseen asiasta melko kriittisen lausunnon.  

Tähän ja muihinkin lausuntoihin voi tutus-

tua järjestömme kotisivuilla ”tiedotteet”-

osiosta. Olethan kirjautunut myös jäsensi-

vustolle?  
 

Valmistautuminen palkkausneuvotteluihin on myös käynnissä.  Voimassa 

olevaan sopimukseemmehan on kirjattu, että vuoden 2011 osalta palkkaus-

ta koskevat neuvottelut tulee käydä ensi tammikuun loppuun mennessä.  
 

Järjestömme on organisoitunut seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Viime 

kokouksessaan hallitus valitsi asioita valmistelevat toimikunnat ja työryh-

mät. Pääluottamusmiehemme Pirita Hellberg on tulo- ja palkkapoliittisen 

toimikunnan varajäsen. Itse tulin valituksi jo keväällä OAJ-YSIn hallituk-

sen puheenjohtajaksi ja sittemmin järjestön varapj:ksi. Syyskuussa minut 

valittiin myös JUKOn hallitukseen. 
 

Järjestömme alueellinen organisaatio on uudistumassa. Entiset pelkästään 

peruskoulun ja lukion opettajien muodostamat ns. piirit lakkautuvat vähi-
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

tellen ja niiden tilalle perustetaan kaikkien opettajaryhmien yhteiset 

alueyhdistykset. Myös Itä-Uudenmaan piiri lakkautuu vuodenvaihteessa ja 

ensi vuoden aikana perustetaan Uudellemaalle kaksi alueyhdistystä. Van-

taa on menossa mukaan pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen. Tämä uu-

distus tulee paitsi yhdistämään eri opettajaryhmiä, myös suuntaamaan alu-

eellista yhteistyötä ja edunvalvontaa maantieteellisestikin oikeaan suun-

taan. 
 

Ilolla laitoin merkille, että myös Vantaan opettajien toiminta kiinnostaa 

jäseniämme niin paljon, että saimme hallitusvaalit. Tämä on hieno asia, 

sillä edellisistä hallitusvaaleista olikin jo aivan liian kauan. Onnea valituil-

le ja aktiivisuutta yhteistyöhön yhteisten asioidemme hoidossa. Tässä teh-

tävässä ei vaikein kysymys välttämättä ole mitä? vaan miten? 
 

Hyvää syksyn jatkoa ja voimia kaikille tärkeään  

työhönne! 

 

Kari Kinnunen 

Kari.kinnunen@opettaja.fi 
040-8276561 

 
 
 

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI 
 

Fazerille Vaaralaan ti 16.11. klo 14.30. 
 

Tälle laajennetulle tehdaskierrokselle voi osallistua yli 13-vuotiaat. Las-

tenvaunuja 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 
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OOPPERA 

 

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 

  

KANSALLISTEATTERI 
 

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 esityksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja ulkopuolisista. Liput 

tulevat koululle sisäisessä postissa.  

 

Jukka Puotila-show 

Ma 8.11. klo 19 

liput kaikille 20 e, normaali hinta 29 e 

Katsomo Rivi Paikka 

 

Pirunpuntari 

Pe 19.11. klo 19 

liput kaikille 20 e, normaali hinta 25 e 
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Pitkän päivän matka yöhön 

Pe 10.12. klo 19 

Liput kaikille 20 e, normaali hinta 25 e         

  

  

 

KAUPUNGINTEATTERI 

 

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 esityksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja ulkopuolisista. Liput 

tulevat koululle sisäisessä postissa.  

 

Vaavin salattu elämä  
(3-5-vuotiaille)  

La 30.10. klo 11 

lippujen hinta lapsille, vanhemmille, isovan-

hemmille ja kummeille 5 e, ei naapureille eikä 

tuttaville, koska VOAY sponsoroi jokaista 

lippua 2 eurolla.  

 

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 

http://www.hkt.fi/
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VOAY JÄRJESTÄÄ – TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

ETKÖ YMMÄRRÄ PALKKAKUITTISI KOUKEROITA???  
 

Tervetuloa VOAY:n palkkakuittitilaisuuteen11.11.2010 klo 18 

 

Tilaisuus on Viertolan koululla, os. Liljatie 2, 01300 Vantaa (Tikkurila) 
 

Paikalla ovat Leila Nieminen ja Seija Hänninen opettajien  

palkanlaskennasta selventämässä palkkakuitin saloja. 

 

Ilmoittautumiset 4.11. mennessä osoitteeseen arja.kaarto@vantaa.fi. 
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VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA 

 

 

 

 

Maanantaina 18.10.2010 VOAY:n vaalitoimikunta laski äänet, jotka oli 

annettu VOAY:n hallituksen jäseniä koskevassa neuvoa-antavassa jäsen-

äänestyksessä. 

 

Äänestystulos oli seuraava: 
 

Marjo Junka 121 ääntä 

Kari Kastu  111 ääntä 

Annamaria Kolari  106 ääntä 

Tiina Nissinen 102 ääntä 

Pirjo Haikka 99 ääntä 

Ulla Puukangas 97 ääntä 

Matti Jussila 94 ääntä 

Eeva Lohela 81 ääntä 

Maarit Salo 71 ääntä 

Jukka Mölsä 53 ääntä 

Teemu Smalin 36 ääntä 

 

Vaalitoimikunnan esitys VOAY:n syyskokoukselle on äänestystuloksen 

mukainen.  

 
 

     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                19.11.2010 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

