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Ennakkoäänestyspäivät  pe 8.4.2011 ja ma 11.4.2011
     
                 Varsinaiset äänestyspäivät ti 12.- ke 13.4.2011

Luottamusmiehiksi on ehdolla yksitoista ehdokasta.

Ehdokkaista kuusi eniten ääniä saanutta valitaan luottamusmiehiksi. Kuusi 
seuraavaksi eniten ääniä saanutta valitaan varaluottamusmiehiksi. 
Varaluottamusmiesten paikat täytetään ensisijaisesti varsinaisilla 
luottamusmiesehdokkailla. Mikäli varaluottamusmiesten paikkoja on 
tämän jälkeen täyttämättä, ne täytetään ainoastaan varaluottamusmies-
vaaliehdokkaiksi ilmoitetuilla. Mikäli jäljellä olevia varaluottamus-
miespaikkoja on vähemmän kuin vain varaluottamusmiehiksi ilmoitettuja, 
tehdään valinta arvalla. Mikäli paikkoja jää tämänkin jälkeen täyttämättä, 
vaalitoimikunta täyttää paikat.

mailto:toimisto@voay.fi


Pirjo  ”Pirre” Haikka

Olen ollut aktiivisesti mukana edunvalvonnassa yli 
kymmenen vuotta. Sinä aikana olen toiminut paikallisesti ja 
alueellisesti seuraavissa tehtävissä:

- VOAY:n hallituksen puheenjohtaja        
- edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja  
- OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksen 

varapuheenjohtaja
- JUKO/OAJ:n varaluottamusmies Vantaalla

Tällä hetkellä toimin AKAVA Uudenmaan aluetoimikunnassa, OAJ:n 
pääkaupunkiseudun aluetoimikunnassa ja VOAY:n hallituksessa.

Vahvuuksiani ovat mm. tehtävään sitoutuminen, hyvä organisointikyky ja 
huolellinen perehtyminen valmisteilla oleviin asioihin.

Me ysiläiset opettajat tarvitsemme ysiläisen pääluottamusmiehen!

Kirsti Heiskanen

- luokanopettaja Rekolan koulusta
- vararehtori 
- koulun johtoryhmän jäsen
- toiminut luokanopettajana 16 vuotta
- luottamusmies syksystä 2009 lähtien
- VOAY:n hallituksen jäsen
- edunvalvonnan perusopinnot suoritettu
- kannatan pääluottamusmieheksi Pirita Hellbergiä

Halua, kykyä ja tarmoa ratkoa edunvalvontaan liittyviä ongelmia itsenäisesti 
sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa!

EHDOKKAAT LUOTTAMUSMIEHIKSI  KAUDELLE 2011-2014



Matti Jussila

Hei, Olen Matti Jussila, 37-vuotias historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja, kahden alakoululaisen isä, 
Sotungin lukiosta. Vantaalla olen opettanut vuodesta 2000 
lähtien ja nyt ammattiyhdistystoiminta on vienyt mukanaan, 
ensin yhteysopettajana ja nyt myös hallituksessa. 

Haluaisitko rakentaa kanssani vakaampaa ja turvallisempaa 
opetus- ja kasvatusympäristöä Vantaalle? Meillä opettajilla 
on siihen avaimet! Luottamusmiehenäsi tekisin työtä sen 
puolesta, että meillä olisi vielä paremmin opettajistaan 
huoltapitävä työyhteisö, jossa meistä jokainen voi luottavaisin mielin keskittyä 
ydintehtävänsä hoitamiseen. 

Mikäli minut valitaan luottamusmieheksi, tulen kannattamaan pääluottamus-
mieheksi Pirita Hellbergiä, joka on tähänkin asti palvellut meitä esimerkillisesti 
asiantuntemuksellaan ja tunnollisuudellaan.

Arja Kaarto

Olen Arja Kaarto Viertolan koulusta. Olen työskennellyt 
laaja-alaisena erityisopettajana ala-asteella vuodesta 2004. 
Vantaan kaupungin palveluksessa olen ollut vuodesta 1985. 
Asun Vantaan Simonkalliossa mieheni ja koirani kanssa. 
Harrastan ulkoilua koiran kanssa, kirjallisuutta, mökkeilyä 
sekä ammattiyhdistystoimintaa.

Olen ollut Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) 
hallituksessa vuodesta 2010. Olen myös yhdistyksen 
koulutusvastaava, varaluottamusmies sekä jäsenenä Vantaan opettajien 
paikallisyhdistyksen hallituksessa.

Olen kiinnostunut edunvalvonnasta, joka on ammattiyhdistyksen tärkein 
tehtävä. 

Kannatan Pirita Hellbergin valintaa pääluottamusmieheksi.



Kari Kastu
- Lukion ja yläasteen vanhempi lehtori
- Filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto,
- 18 vuotta opinto-ohjaajana
- JUKO:n  luottamusmies, (aiemmin 
varaluottamusmiehenä)
Yleissivistävän puolen opettajana kannatan, että 
pääluottamusmies valitaan yleissivistävältä puolelta.
- Toimintaa VOAY:n hallituksessa (1988->):
Palkka- ja kouluasiaintoimikunnan puheenjohtajana, edunvalvontatoimikunnan 
puheenjohtajana, isäntänä, asuntoasiamiehenä, VOAY:n hallituksen 
varapuheenjohtajana ja järjestöasiaintoimikunnan puheenjohtaja
- OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksessa,  koulutusvastaava
(aiemmin  tiedottajana, taloudenhoitajana)
- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksessa (aiemmin isäntänä)
- OAJ:n valtuuston Itä-Uudenmaan piirin 1. varavaltuutettuna Vantaalla
 VOAY:n hallituksen  valitsemana  ehdokkaana   6.4.2011 perustettavan 
Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitukseen

Mika Koskinen

• historian ja yhteiskuntaopin lehtori Korson koululta 
• työmarkkina-asiamies Opetusalan Ammattijärjestössä 

- sijaisuus 10.1.2011 - 31.12.2011
- päävastuualueena perusopetuksen ja lukion jäsen- ja 

luottamusmiesneuvonta 
• kokemusta luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä 

- harkitseva
- perusteellinen 
- tasapuolinen

• Tuen nykyisen pääluottamusmiehen jatkokautta.

Tärkeintä on halu auttaa ja taito sovitella tilanteissa, joissa yksinkertaiset asiat 
voivat olla monimutkaisia ja monimutkaiset yksinkertaisia.



Sami Markkanen

Olen vantaalainen opettaja, jolle luottamusmiestoimintakin 
on selkeästi yhteispeliä. Kaikessa ammattiyhdistystoimin-
nassa tarvitaan kykyä yhteistyöhön opettajaryhmien välillä. 
Yksinäisten susien ulvonta voidaan kuulla, mutta siihen ei 
reagoida.  Luottamusmiehenä tulen hyödyntämään muussa 
yhdistystoiminnassa luomiani suhteita. Asioilla on tapana 
edetä paremmin, kun ne saadaan oikeissa paikoissa 
kuuluville. Helppoa se ei silti ole.
Opettajien edunvalvonnalle on näkyvissä monenlaisia 
haasteita. Luottamusmiehenä tulen osaltani vahvistamaan VOAY:n ja luotta-
musmiesorganisaation suhteita. Sille tullee piakkoin kysyntää. Olen toiminut 
jäsenasioiden hoitajana 2008-2010 ja siinä tehtävässä auttanut vantaalaisia 
opettajia parhaan kykyni mukaan. Lisäksi olen ollut VOAY:n puheenjohtaja 
vuoden 2009 alusta lähtien. 
Tuen nykyisen pääluottamusmiehen valintaa seuraavalle jatkokaudelle, enkä 
pahastuisi jos Mika Koskinen olisi varapääluottamusmieheksi käytettävissä. 

Jukka Mölsä
Olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja Sotungin koulusta ja 
etälukiosta. Olen toiminut kuluvan kauden varaluottamus-
miehenä, mikä on omalta osaltaan perehdyttänyt minua 
opettajien työssään kohtaamiin ongelmiin. Peruskoulu on 
minulle tuttu toimintaympäristö, mutta etälukiossa (ja toisinaan 
päivälukiossakin) opettaminen on tutustuttanut minut lukionkin 
iloihin ja murheisiin. Vaikka toimimmekin pääasiassa oman 
yleissivistävän opetusalan parissa, ei liene haitaksi tietää 
hieman myös muiden opettajaryhmien asioista. Tässä minua on 
auttanut toiminta OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. 
Luottamusmiesten tehtävänä on toimia jäsenistön palvelijana. Häntä lähestytään 
yleensä ongelmatilanteessa, jossa apu on kysyjän kannalta olennaisen tärkeää. 
Luottamusmiehen tulee pystyä toimimaan rauhallisesti ja tehokkaasti paineen-
kin alla ja selvittämään kysymykset vanhempainvapaista, palkanpidätyksistä 
jne. tarkasti ja kohtuullisessa ajassa. Uskon olevani henkilö, joka pystyy 
vastaamaan tähän vaativaan tehtävään. Käytä ääntäsi luottamusmiesvaaleissa ja 
valitse henkilö, joka mielestäsi parhaiten pystyy hoitamaan sinun asiaasi 
mahdollisen ongelman ilmetessä. 
Kannatan nykyisen pääluottamusmiehen jatkoa.  



Tiina Nissinen
Olen Tiina Nissinen ja asetun ehdokkaaksi 
luottamusmiesvaaleissa. Koulutukseltani olen 
luokanopettaja ja liikunnan aineopettaja. Työskentelen 
Vantaalla Pähkinärinteen koulussa kolmatta lukuvuotta. 
Kannan vastuuta myös koulumme kehittämisestä 
johtoryhmän jäsenenä.
Järjestötoiminnasta minulla on kokemusta jo useilta 
vuosilta. Vaikutan nyt ensimmäistä kautta Vantaan 
opettajien ammattiyhdistyksen hallituksessa. Opettajien 
edunvalvonta on yhdistyksemme tärkein tehtävä ja luottamusmiehet ovat 
keskeisiä toimijoita tässä edunvalvontatyössä. Nykyinen pääluottamus-
miehemme Pirita Hellberg on tehnyt puolestamme arvokasta työtä ja tuen hänen 
uudelleen valintaansa tähän tehtävään. Pääluottamusmies tarvitsee avukseen 
joukon valveutuneita luottamusmiehiä jakamaan vastuuta sekä työmäärää. 
Olenkin käytettävissä luottamusmiehen tehtävään.

Leena Nybäck
’

yläasteen musiikinopettaja
Kilterin koulu

- 2005-2008     varaluottamusmies,  
  OAJ:n edunvalvonnan perusopinnot

- 2008-2011     luottamusmies

Jatkan mielelläni tärkeässä luottamustehtävässä 
vantaalaisten opettajien apuna ja tukena.

Kannatan Pirita Hellbergiä pääluottamusmieheksi.



Ville Valkama

Olen Ville Valkama. Olen toiminut luottamusmiehenä 
parikymmentä vuotta. Olen myös ollut eräässä vaiheessa 
VOAY:n hallituksessa sekä asuntoasiamiehenä. Olen 
kuitenkin todennut edunvalvontatyön nimenomaan 
luottamusmiehenä olevan sitä, mitä haluan tehdä. Olen sitä 
mieltä, että luottamusmiehen pitää näkyä ja kuulua toisin 
sanoen olla opettajien ja ammattijärjestön välinen yhdysside 
eli viedä heidän asioita eteenpäin ja ottaa selvää opettajia 
kulloinkin painavista edunvalvonta-asioista. 

Mielestäni meillä tulee olla ysiläinen pääluottamusmies.

Seuraavat henkilöt ovat käytettävissä ainoastaan varaluottamusmiehiksi.
He eivät ole mukana vaalissa, joten heidät valitaan varaluottamusmiehiksi, jos 
paikkoja jää.

Kari Kinnunen
erityisopettaja, työsuojeluvaltuutettu 
Vantaan kaupunki

Erkki Tulkki
rehtori
Ylästön koulu

VARALUOTTAMUSMIESEHDOKKAAT



Pääluottamusmiehen valinta tehdään OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen 
hallituksen päätöksen ja JUKO:n ohjeiden mukaisesti seuraavasti: valitut 
luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat ennakkoon ilmoittautuneista 
ehdokkaista pääluottamusmiehen. Tehtävään on ilmoittautunut kaksi ehdokasta: 
yleissivistävän opetuksen puolelta Pirita Hellberg ja ammatillisen opetuksen 
puolelta Leena Teittinen. Toisin sanoen, vaalissa valitut luottamusmiehet ja 
varaluottamusmiehet toimivat pääluottamusmiehen valitsijamiehinä, jolloin 
myös luottamusmiesvaalin äänestäjillä on välillinen mahdollisuus vaikuttaa 
pääluottamusmiehen valintaan. Tästä syystä ehdokkaita on pyydetty 
ilmaisemaan, kumpaa pääluottamusmiesehdokasta he kannattavat. 

Seuraavilla sivuilla pääluottamusmiesehdokkaat esittäytyvät niille, jotka eivät 
heitä vielä entuudestaan tunne.

PÄÄLUOTTAMUSMIESEHDOKKAAT



PIRITA HELLBERG 

Olen taustaltani vantaalainen kieltenopettaja, erityisopettaja ja kokenut 
ammattiyhdistystoimija. Tällä hetkellä olen päätoiminen pääluottamus-
mies. 

Virkaehtosopimusten ja palvelussuhteen ehtojen soveltaminen sekä niitä 
koskevat kysymykset kuuluvat päivittäiseen työhöni. 
Pääluottamusmiehenä edustan kaikkia OAJ:n jäseniä paikallisissa 
neuvotteluissa ja yhteistoimintaryhmissä. Tehtävässäni tarvittavia tietoja ja 
taitoja olen kartuttanut osallistumalla säännöllisesti JUKO:n ja OAJ:n 
luottamusmies- ja yhteistoimintakoulutukseen. 

Asettuessani ehdolle pääluottamusmiehen tehtävään sitoudun tekemään 
parhaani sen eteen, että jokainen vantaalainen opettaja on tasa-arvoisessa 
asemassa riippumatta siitä, missä koulussa hän työskentelee. 



LEENA TEITTINEN

Lehtori, Vantaan ammattiopisto Varia

- luottamusmies

- varapääluottamusmies kevät 2011

- VAOO:n puheenjohtaja

- OAJ:n paikallisyhdistyksen sihteeri

- OAJ:n järjestötoimikunnan jäsen

- OAJ-valtuutettu

- PKS-alueverkoston yhdyshenkilö ja OAJ Pääkaupunkiseudun 
alueyhdistyksen valmistelusta vastaava

Olen aktiivinen ammattiyhdistystoimija paikallis- ja valtakunnan 
tasolla. Ammatillisen kentän tuntemus on luonnollisesti vahvin alueeni, 
mutta pitkä kokemus vantaalaisesta koulu- ja edunvalvontatoiminnasta 
ovat perehdyttäneet myös muiden sektoreiden haasteisiin.
Vantaalla pääluottamusmiesten toimintakenttää tulisi tarkastella 
tehtäväkokonaisuuksittain ja käyttää luottamushenkilöiden vahvuuksia 
hyväksi. Toimijoiden hyvä yhteistyö on jäsenten etu. 



− Ennakkovaali kouluilla perjantaina 8.4.2011 ja 
maanantaina 11.4.2011.

− Varsinainen vaali kouluilla ja VOAY:n toimistolla tiistaina ja 
keskiviikkona 12.-13.4.2011.
Vaalipäivinä on myös päivystys VOAY:n toimistolla mahdollisesti 
vaalin järjestämisessä ilmenevien pikaisesti selvitettävien ongelmien 
ratkaisemiseksi. Päivystys on tiistaina 12.4. klo 8-16 ja keskiviikkona 
13.4. klo 8-20. Annika puh. 050-409 6460, Ulla puh. 050-409 6459, 
toimisto 09-873 4020.
Ne jäsenet, jotka eivät pääse äänestämään omalla koulullaan, voivat 
käydä äänestämässä VOAY:n toimistolla varsinaisina vaalipäivinä 
päivystysaikaan.

− VOAY:n hallitus vahvistaa vaalituloksen 20.4.2011 olevassa 
kokouksessaan.

VAALIOHJEITA JA AIKATAULU



LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

on tärkein yksittäinen toiminta, jota 
ammattiyhdistys tarjoaa jäsenilleen.

LUOTTAMUSMIES

− auttaa ongelmatilanteissa
− neuvottelee kaikkien VOAYn jäsenten 

puolesta
− näkyy kouluilla ja virastossa

KENEN haluat edustavan itseäsi?

LUOTTAMUSMIESVAALIT
ovat NYT! Äänestä ehdokastasi!
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