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Aloitettakoon katsauksella äskeisiin luottamus-

miesvaaleihin. Äänestysaktiivisuus nousi himpun 

verran yli 60%. Hieno tulos. Kiitän nöyrästi kaikkia 

äänestäneitä ja tähän kiitokseen yhtyvät epäilykset-

tä kaikki ehdolla olleet. Kiitos! Henkilökohtainen-

kin. Sekä varsinaisiksi luottamusmiehiksi, että va-

ralle valituille luottamusmiehille riittää varmasti 

osallistumisen mahdollisuuksia. Valinta tuo vastuu-

ta, joka velvoittaa.  

Pääluottamusmiehen valinnan suhteen valitut luottamusmiehet ja varaluot-

tamusmiehet olivat ilmaisseet selkeän kantansa etukäteen. Kaikki ”meikä-

läiset” kertoivat kannattavansa Pirita Hellbergin jatkoa pääluottamusmie-

henä. Valitsijamiesjärjestelmä toimi kuten sen pitikin. Yhdistys onnittelee 

Pirita Hellbergiä valinnasta pääluottamusmieheksi. Varapääluottamusmie-

heksi valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsivat VOAY:n 

hallituksessakin olevan Kirsti Heiskasen. Onnittelut Kirstillekin. 
 

Suomalaista ja vantaalaistakin koulua koskeva uutisointi on ollut repivän 

epäyhtenäistä. Vantaan on uutisoitu onnistuneen muita suuria kaupunkeja 

paremmin toiminnassa koulujen välisten erojen kasvua vastaan. Tämä on 

erinomainen asia! Ei saa olla asuinpaikasta tai vanhempien sosiaalisesta 

asemasta kiinni, millaiset eväät lapsi koulusta saa. Asumuseroon ei pidä 
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Vantaalla tulevaisuudessakaan päätyä pelkästään lapsen kouluvalinnan pe-

rusteella. 
 

Aamukahvin karvautta sen sijaan lisäsi uutinen ope-

tushallituksen tutkimuksesta yläkoulun oppilaiden 

osaamisen kehittymisestä. Kuinkahan moni tulkitsi 

oppimistulosten laskun koskevan vain Vantaata, 

vaikka itse jutussa kyllä tuotiin selvästi esiin se, että 

tulos lienee yleistettävissä muuallekin maahan. Uu-

tinen on kuitenkin huomioitava Vantaallakin. Syitä 

oppimistulosten laskuun on uskallettava pohtia. 

Tarvitaan johtopäätöksiä. Hätiköintiin ei tässäkään kannata syyllistyä. 
 

TURPO on varmasti kaikille tuttu. Avoin valmisteluprosessi on nykyaika-

na ainoa mahdollisuus kehittämiseen pyrittäessä. Sisältöön yhdistys, kuten 

koulutkin, muodostavat kannan annettuun määräaikaan mennessä. Kehit-

tämisen tarvetta ei kai kukaan käy sinällään kiistämään?  
 

Toinenkin seikka lienee kokemustemme ja mainittujen uutisten valossa il-

meinen; seuraavalla valtuustokaudella säästämisestä maksaisivat vantaa-

laiset oppilaat kalliisti. Tästä hetkestä en sano mitään. Yhteiskunnan muut-

tuessa sellaiseksi, että vanhempien uutisoidaan ääritapauksissa hylkäävän 

lapsiaan avioerotilanteissa ja erilaisten tukitoimien tarpeen kasvaessa, ei 

entisillä panoksilla voida selvitä. Jotta kansainvälistyminen ei Vantaan 

kouluissa olisi jatkossakaan ongelma, tarvitaan lisää resursseja. Ja asialla 

on kiire.  
 

Eduskuntavaaleissa koulu ei noussut asemaan, jonka se epäilyksittä olisi 

hyvin ansainnut. On harhaista ajatella, ettei hyvää tarvitse kehittää.  Kun-

tavaalit ovat ensi vuonna. Haluamme nostaa kysymyksen vantaalaisten 

koulujen tilasta ja tulevaisuudesta osaksi vaalikeskustelujen ydintä.     
 

Tiedottamisesta. Ne teistä, jota ovat eksyneet Facebookin ihmeelliseen 

maailmaan, voivat liittyä Vantaan OAY-ryhmään. Samoin on Frontterissa 

VOAY:n oma huone. Tästä suuri kiitos työnantajapuolelle. Kumpikin ha-

kee muotoaan ja sisältöään, niitä siis kehitetään. VOAY:n kotisivut ovat-

kin sitten tulossa. Kannattaa kokeilla viikon lopulla osoitetta www.voay.fi.  

Hyviä asioita saa elämässä odottaa.  
 

Perinteinen koulutusristeily on kohdannut odottamattomia vaikeuksia. 

Koulutustiloja ei olekaan ja toinen vaihtoehto ilmoitti laivan yllätykselli-

http://www.voay.fi/
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OAJ:N VARAPUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 

 

sestä korjaustelakkavierailusta. Tämän vuoksi lehdessä ei ole entiseen ta-

paan ilmoittautumista yhteysopettajakoulutukseen. Asiasta ilmoitetaan yh-

teysopettajapostilla jahka jotakin konkreettista ilmoitettavaa on.   

 

Tällä hetkellä kesä tuntuu olevan pelottavan 

kaukana vaikka muutakin on vakuuteltu.  
 

Silti hyvää ja erinomaisen ansaittua kesää! 

 

Sami Markkanen 

sami.markkanen@vantaa.fi 

puh. 050-409 6456 

 

 

Yhdistyksen puolesta haluan toivottaa lämmintä kesää erikseen Marja-

Liisa Kuroselle, joka Vantaan koulujen suureksi tappioksi jää epäilyksittä 

hyvin ansaitulle eläkkeelle. Marjuskaa kiittävät kaikki VOAY:n poikkeuk-

sellisen runsaaseen vapaa-ajantoimintaan – matkoihin ja teatteritarjontaan 

nyt ainakin – osallistuneet jäsenet. Suuret kiitoksemme! 
 

 

 

 

 

 

Lukuvuosi kääntyy lopuilleen ja pian pääsemme nauttimaan kesästä. Meil-

lä kaikilla on takana pitkä lukuvuosi, johon toivottavasti sisältyy paljon 

myös työniloa, hyviä hetkiä ja onnistumisia. Ankaraa puurtamistahan työ 

useimmiten on ja jaksaminen on tavallisesti koetuksella.   
 

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja kuntatyönantaja tekivät viime viikolla his-

toriaa, kun esitimme tulevaan hallitusohjelmaan yhteistä tavoitetta kunta-

alan tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hyvinvointi tulee 

nähdä keskeiseksi tuloksellisuuden avaimeksi. Tätä asiaa on paljon pohdit-

tu myös Vantaalla. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja yhteistoiminta on oleel-

lista. 
 

OAJ:n tavoitteena on perustaa kaikkia opettajaryhmiä edustavat alueyhdis-

tykset koko maahan ensi vuoden loppuun mennessä. Pääkaupunkiseutu on 

onnistunut tavoitteessa hienosti ja alueyhdistyksemme aloittaa toimintansa 
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ensi lukuvuoden alussa. Sopimus- ja neuvottelutoiminta toteutuu Vantaalla  

jatkossakin oman paikallisyhdistyksemme voimin. Perus- ja lukio-

opetuksen asioiden valmistelussa ja linjaamisessa VOAY:llä on edelleen 

keskeinen rooli. 
 

OAJ:n 150-jäseninen kesävaltuusto oli 

koolla viime viikolla. Tällä kertaa kak-

sipäiväinen kokous sisälsi lähinnä ru-

tiiniasioita. Valtuusto sai selvityksen 

ajankohtaisista asioista ja järjestömme 

tavoitteista maamme seuraavan hallituk-

sen hallitusohjelmaan.  
 

OAJ:n sääntöjä ollaan uudistamassa. 

Valtuusto sai kuulla ja keskustella 

OAJ:n sääntöjä (ja sitä kautta myös ra-

kenteita) kehittävän työryhmän työsken-

telystä. Edustan sääntötyöryhmässä 

yleissivistäviä opettajia. Yksi keskeinen 

uudistus koskeekin valtuuston kokoa, jota sääntötyöryhmä esittää pienen-

nettäväksi sataan valtuutettuun.  Seuraavissa valtuustovaaleissa äänestys-

alueemme tullee olemaan pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen alue. Sään-

nöistä on tarkoitus lopullisesti päättää syysvaltuustossa.  
 

Palkkausasiat olivat valtuustossa myös esillä. Jälleen nousi keskeisimpänä 

ongelmana esille se, miten kaikki työtehtävät saadaan palkkauksen piiriin. 

Myös eri opettajaryhmien palkkauksellisiin epäkohtiin halutaan korjausta 

ja se tulee näkymään tavoitteissamme seuraavalla sopimuskierroksella. 

Sopimuksemmehan päättyy kuluvan vuoden lopussa.  OAJ-YSI:n hallitus 

jatkaa meitä koskevien tavoitteiden linjaamista jo tämän kevään aikana yh-

teistyössä järjestömme edunvalvontaosaston kanssa. 
 

 

Toivotan teille kaikille voimia viimeisiin rutistuksiin ja virkistävää kesää. 

 

Kari Kinnunen 

kari.kinnunen(at)opettaja.fi 

040-8276561 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

 

 

MATKAT 
 

TALLINNAN HOTELLIMATKA ti-to 7.-9.6.2011   
 

Matkan hinta: 

55 e VOAY:n jäsenille, 70 e ulkopuolisille 

*lapset alle 12 vuotta; ilmainen lisävuoteessa 

*aikuinen ja lapset 12 vuotta tai yli lisävuoteessa; 70,-/2 yötä / hlö 

* kaksi lisävuodetta rajoitetusti mahdollisia 

 

Hintaan sisältyy 

- laivamatkat kansipaikoin 

- majoittuminen hotellissa kahden hengen huoneessa 

- aamiainen hotellissa 

 

Nimilista syntymäaikoineen, huonejako, koulu ja 

puh.numero. 

 

MAKSUT pikaisesti VOAY 800015-1647912. 

 

MATKALLA VAADITAAN VOIMASSAOLE-

VA PASSI TAI EU-HENKILÖKORTTI 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. 

Matkasta on annettu vakuus Suomen Kuluttajavirastolle. 

 

tiistai 7.6. 

klo 10.30 Lippujen jako Katajanokan terminaalissa. 

klo 11:30 Viking XPRS lähtee Helsingistä Tallinnaan. 

klo 14:00 Laiva saapuu Tallinnaan. 

Majoittuminen Radisson Park Inn Central -hotellissa kahden hengen huo-

neissa. 

klo 18:00 Mahdollisesti vapaaehtoinen, omakustanteinen ryhmäruokailu 

esim. Peppersackissa. 
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keskiviikko 8.6. 

Aamiainen ja vapaata. 

 

torstai 9.6. 

Aamiainen 

klo 12:00 Huoneiden luovutus. 

klo 18:00 Viking XPRS lähtee paluumatkalle Helsinkiin. 

klo 20:30 Saapuminen Helsinkiin. 
 

 

TEATTERIT 
 

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI 

Katso tarkemmat tiedot näytelmistä:  

www.hkt.fi 

 

ULKOMAALAINEN 

Ke 4.5. klo 19 

Teatteristudio Pasila 

liput  VOAY 25 e, ulkopuoliset 29 e,  

normaali hinta 31 e      

 

KATRI HELENA, musikaali      

Keskiviikko 24.8. klo 19 

Keskiviikko 19.10. klo 19 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput 45 e, ulkopuoliset 48 e, normaali hinta 51 e 

 

MEIDÄN POIKA 

ennakkoesitys 

Keskiviikko 31.8. klo 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5    

Liput kaikille 25 e, normaali hinta 32 e  

 

YÖKYÖPELIT, Lasten näytelmä yli 5-vuotiaille, vanhemmille, isovan-

hemmille, kummeille     

Tiistai 20.9. klo 18.30 

Liput aikuisille 22 e, normaali hinta 26 e, lapsille 13 e.  
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KOLME ILOISTA ROSVOA,  musikaali 

Maanantai 3.10. klo 18:30 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput aikuisille 32 e, normaali hinta 36 e,  lapsille 16 e   
 

KIVIÄ TASKUSSA 

kesto n. 2 t 20 min 

Tiistai 11.10. klo 19 

TEATTERISTUDIO PASILA 

 liput 25 e, ulkopuoliset 29 e,  normaali hinta 31 e   
 

KVARTETTI 

kesto n. 2 t 40 min 

Keskiviikko 26.10. klo 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput 30 e, ulkopuoliset 36 e, normaali hinta 38 e 

 
 

KANSALLISTEATTERISSA 

ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi 
 

Pirkko Saision komediallinen musiikkinäytelmä 

HOMO! 

Outojen ooppera      

Suuri näyttämö    

Torstai 29.9.2011 klo 19 

Liput kaikille 30 e     
 

Samuel Beckett 

GODOTA ODOTTAESSA 

Pieni näyttämö     

Lauantai 17.09.2011 klo 19 

Liput kaikille 30 e 
  

Hanna Brotherus, Jussi Lehtonen 

PAPERIANKKURI      

Pieni näyttämö  

Lauantai 29.10.2011 klo 19 

Liput kaikille 25 e       
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  Lämmin kiitos  

  saamastani luottamuksesta! 

 

 

  Yhteistyöterveisin 

  Kirsti Heiskanen 

 

 

Elina Snicker  

MAAMME 

Nykykuvia Suomesta 

Willensauna  

Maanantai 31.10.2011 klo 19 

Liput kaikille 20 e 

  

Sofi Oksanen, Maija Kaunismaa 

KERTOMUKSIA KEITTIÖSTÄ 

Omapohja      

Maanantai 26.09.2011 klo 19 

Liput kaikille 20 e      

 

Ilmoittautumiset marjaliiisakuronen@hotmail.com,    

tilitykset välittömästi ilmoittautumisen jälkeen VOAY 800015-1647912.    

Tiedonannoissa on oltava esityksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja 

ulkopuolisista (tyyliin 2+1). 

Liput tulevat koulullesi kuriirissa lähempänä esitysajankohtaa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                26.8.2011 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

