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Vuosi alkaa jännittävän odotuksen merkeissä. 

Voimme vain arvuutella mitä Vantaan ja Hel-

singin valtuustojen eriävät päätökset liitosasi-

assa tuovat tullessaan. Vaikka asiaa voisikin 

spekuloida povaamiseen syyllistymättä, jätettä-

köön toistaiseksi.  

Palkka-asiassa otettu lisäaika tullee tarpeeseen. 

Järjestöllistä valmiutta on viritelty kautta maan. 

Seuraillaan tilanteen kehitystä Opettajalehdestä 

ja OAJ:n kotisivuilta. Kunnallisen työnantajan 

puolelta on odotettavissa tavan mukaan vetoa-

mista heikkoon talouteen ja opettajien yhteis-

vastuun henkeen. Kuntien verotulot nyt ainakin olivat kehittyneet laskel-

mia positiivisemmin. Mitenkäs se PISA sitten meni? Toiko perusopetus-

lain muutos opettajille ja rehtoreille lisää tehtäviä? Lisääntyvätkö tehtä-

vämme ja muuttuvatko lie vastuullisemmiksi?  Korotuksille on todellakin 

vahvat perusteet. Helppoa ei neuvottelijoilla tule olemaan vaikka kentän 

tuki ja valmius ei jätä epäilyille sijaa.  
 

Yhdistyksen vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Mitenkäs muuten. Ensimmäi-

sessä kokouksessa hallitus valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anni-

ka Arstila-Aaltosen. Kiitän Kari Kastua kuluneesta kahdesta vuodesta. 

Annikan kanssa aloitimme yhteistyön joskus 2007 jäsenasioiden hoitajina, 
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joten tiedän yhteistyön tulevan toimimaan kitkattomasti. Koulutusvastaa-

vana toimii Arja Kaarto, joten yhteysopettajakoulutus järjestetään perintei-

sen VOAY-kaavan mukaan tulevana syksynä. Jotakin uutta, jotakin van-

haa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että ajankohta on tavanomaista viik-

koa myöhemmin eli 30.9-2.10.2011. Mutta syksyyn on vielä aikaa. 
  

Tuntuu vahvasti siltä, että vaalit tuovat yhdistyksen toimintaan uutta vir-

taa.  Toimitaan siten, että niistä saadaan jatkossakin nauttia! Toimitaan-

han? Uudet hallituksen jäsenet eivät tehtäviä kavahda, mikä ilolla merkille 

pantakoon. Ja tässä toiminnassa ei kannata yllättyä pyytämättä tulevista 

pyynnöistä osallistua tehtävien hoitoon. Tehtävien jakaminen tunnetusti 

aktivoi ja parantaa ilmapiiriä, eikä kukaan pääse huomaamatta uupumaan. 

Ja yksin tekemisen periaatteen aika on sitten yhdistystoiminnassa mennei-

syyttä.  
 

Kaikki viisaus ei löydy kirjoista saati yhdistyksen hallituksesta. Jos on asi-

oita, joita haluatte hallituksessa käsiteltävän, asioita joita viedään tapaami-

siin sivistystoimen edustajien kanssa, ottakaa yhteyttä osoitteeseen toimis-

to@voay.fi. Jos ei tiedä, ei voi tehokkaasti toimia.  
 

Muitakin vakavia asioita on edessämme. Yhdistyksen lausunto Vantaan 

koulutuspoliittisesta ohjelmaluonnoksesta pyrkii osaltaan vaikuttamaan 

siihen, mihin suuntaan vantaalaista koulutusta ja opetusta tullaan viemään. 

Kehittäminen ei ole ruma sana, joskin siitä muodostuu pelottavan helposti 

synonyymi korvauksetta tehtävälle lisätyölle. Jos muu kuin perinteiseksi 

mielletyn oppituntisidonnaisen 

työn osuus lähentelee joillakin 

ryhmillä puolta koko urakasta, on 

asiaa pohdittava jo oikeudenmukai-

sen palkkauksen näkökohdista kä-

sin. Ongelmien ja epäkohtien tun-

nistamisen lisäksi on löydettävä 

ratkaisutkin. Yhteistyössä.  
 

Varayhteysopettajia on ilmoitettu 

kiitettävästi. Kiitos. Kukaan ei il-

moita myöhässä, sillä niitä muita-

kin tehtäviä yhteysopettajillakin on 

omaan tarpeeseen. Mutta jos ei vie-

lä ole lähetetty tietoa, niin hyvin 
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OAJ:N VARAPUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 

 

ehtii. Kiitos itsensä alttiiksi asettaneille. Toivottavasti uudella tavalla han-

kittu veroliite ennättää yhteysopettajien kautta jaettavaksi entistä varhem-

min.  
 

Taas tuntuu uuden vuoden edessä:  

Ja tosta se alkaa! 
 

Lumityöterveisin,  

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toimikauteni tehtävässä on alkanut työntäyteisesti, eikä ainakaan liikaa 

vapaa-aikaa ole ollut. Varapuheenjohtajuus toi minulle paikan myös Jukon 

ja AKAVAn hallituksissa. Niilläkin foorumeilla yritän edustaa opetusalan 

ruohonjuuritasoa. 
 

Tätä kirjoittaessani päällimmäisenä on se, että tämän vuoden palkantarkis-

tuksista ei ole vielä sovittu. Kunta-alan palkansaajilla ja työnantajalla on 

onneksi yhteinen tahtotila saada ratkaisu pikaisesti aikaan, ja toivottavasti 

tätä lukiessanne niin on jo tapahtunut.  Kuluva kaksivuotinen sopimuk-

semmehan päättyy vuoden lopussa, joten myös seuraava neuvottelukierros 

on pian käsillä. 
 

Oletettavasti tämän vuoden osalta ei sovita mitään muuta kuin prosentuaa-

linen korotus, josta toivottavasti suurempi osa käytetään yleiskorotuksiin 

ja työnantajan vahvasta tahtotilasta johtuen osa paikalliseen järjestelyvara-

erään. Paikallisen erän käytöstä yritämme myös sopia selkeämmin, mutta 

kuten paikallisen erän luonteeseen kuuluu, siinä tulee huomioida paikalli-

set tarpeet. Työn vaativuuden arviointijärjestelmien (TVA) tulisi myös olla 

kunnossa, se helpottaisi jatkossa paikallista sopimista. Vantaallakin asia on 

eri syistä johtuen vielä keskeneräinen. 
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VOAY TIEDOTTAA 

 

Viime syksynä OAJ-YSIn valtuustoryhmä (=peruskoulun ja lukion opetta-

jat) kokoontui seminaariin, jossa pohdimme perusteellisesti niitä meidän 

palkkauksellisia kipupisteitämme, joihin tulee yrittää saada korjauksia. 

Pääsimme tässä työssä hyvin eteenpäin ja niitä asioita tullaan ottamaan 

voimakkaasti esille tulevan syksyn neuvottelutoiminnassa. Näistä tavoit-

teista tulen informoimaan jäseniämme eri tilaisuuksissa. 
 

Tiedotan neuvottelutilanteesta ja tarkemmin koulujen yhteysopettajia ja 

luottamusmiehiä, joten heiltäkin saatte halutessanne lisätietoja. 

 

 

Yhteistyöterveisin 
 

Kari Kinnunen 

Kari.kinnunen@opettaja.fi 

040-8276561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtajaksi vuodelle 2011 oli jo syyskokouksessa valittu Sami 

Markkanen. Muut toimihenkilöt valittiin tammikuisessa hallituksen järjes-

täytymiskokouksessa seuraavasti: 

 

varapuheenjohtaja Annika Arstila-Aaltonen 

sihteeri Annamaria Kolari 

tiedottaja Annika Arstila-Aaltonen 

jäsenasioiden hoitajat Ulla Puukangas ja Tiina Nissinen 

emäntä Kirsti Heiskanen 

koulutusvastaava Arja Kaarto 

harrastustoimensihteeri Marja-Liisa Kuronen 

urheiluasioiden hoitaja Kai-Ari Lundell 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 

 

 

 

Samasta työstä eri palkka 
 

Nykyinen palkkasopimus päättyy helmikuun lopussa. Sitä ennen sovitta-

neen uusi palkkaratkaisu, jossa jälleen minimaalisen yleiskorotuksen lisäk-

si on mahdollisesti paikallisesti sovittava erä. On tärkeää, että maksavat 

jäsenet seuraavat tehtäviä ratkaisuja sekä valtakunnallisella että paikallisel-

la tasolla ja tuovat näkemyksiään esille valtuuttamilleen edunvalvojille. Ei 

voi olla pitkässä juoksussa kestävää, että toiset maksavat ja toiset saavat 

toistuvasti ylimääräisiä korotuksia. Tällä hetkellä jo samaa työtä tekevillä 

opettajilla voi henkilökohtaisten lisien perusteella olla huomattava palkka-

ero. 

 

PKS-alueyhdistys 
 

Vaikka Helsinki-Vantaan kuntaliitoksen valmistelu 

hivenen takkuilee, opettajayhdistysten alueellinen 

yhteistyö vaikuttaa etenevän tasaisesti. Perustamis-

kokous on 6.4.2011 ja valtaosa opettajayhdistyksistä 

on mukana. Kaikkien opettajaryhmien oikeudenmu-

kainen, suhteellinen edustus on pyrittävä saamaan 

pääkaupunkiseudun yhteiseen alueyhdistykseen. 

Suomen suurimpana alueyhdistyksenä ja maantie-

teellisellä sijainnillaan sillä voi olla mahdollisuuksia 

vaikuttaa päättäjiin opettajien edunvalvontaan liittyvissä asioissa. 

 

SITO/VOAY yhteistyö 
 

Sivistystoimella ja Vantaan yleissivistävillä opettajilla on säännöllisissä 

kuukausipalavereissa eriomainen paikka keskustella opettajien arjen on-

gelmiin liittyvistä asioista. Toivottavasti vantaalaiset opettajat käyttäisivät 

entistä aktiivisemmin tätä yhteistyömahdollisuutta hyväkseen ja toisivat 

asioita esille niille ihmisille, jotka toimivat paikallisessa edunvalvonnassa. 

 

Kari Kastu, luottamusmies 

09 839 35647, 0400 703204 

kari.kastu@vantaa.fi  
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

 
 

Ilmoittautumiset kaikkiin marjaliisakuronen@hotmail.com, maksut VOAY 

800015-1647912. Tiedonannoissa oltava esityksen nimi tai pvm sekä erit-

tely jäsenistä ja ulkopuolisista tyyliin 2 + 3. 

  

KAUPUNGINTEATTERISSA:    

ks. tarkemmat tiedot www.hkt.fi 
 

VAIMONI ON TOISTA MAATA komedia  

Ti 22.3. 2011 klo 19 

Lilla Teatern, Georgsgatan/Yrjönkatu 30  

Liput kaikille 25 e, normaali hinta 29 e  
 

KOLME ILOISTA ROSVOA   

ti 29.3.2011 klo 18:30 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput aikuiset 32 e, normaali hinta 36 e, 

lapset alle 17 vuotta 16 e  
 

IHMISEN OSA 

Ke 6.4.2011 klo 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput kaikille 32 e, normaali hinta 36 e 
 

KOLME ILOISTA ROSVOA 

Ke 13.4.2011 klo 18:30 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput aikuiset 32 e, normaali hinta 36 e, 

lapset alle 17 vuotta 16 e 
 

KVARTETTI 

Ti 26.4.2011 klo 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5  

liput VOAY 35 e, ulkopuoliset normaali hinta 38 e 
 

KIVIÄ TASKUSSA 

To 28.4.2011 klo 19 

Teatteristudio Pasila  

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

Ke 4.5.2011 klo 19 

Teatteristudio Pasila 

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

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI 

 

Fazerille Vaaralaan ke 6.4. klo 14.30. 

 

Mukaan laajennetulle ja tiloiltaan uusi-

tulle tehdaskierrokselle voi ottaa mukaan 

yli 12-vuotiaat omat lapset, lastenlapset 

tai kummilapset. Lastenvaunuja ei voi 

ottaa mukaan!  

 

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.  
 

Ilmoitan Fazerille vierailijoiden lopullisen määrän pari päivää ennen tilai-

suutta. Tässä vaiheessa Fazer varaa töihin oppaita sopivan määrän. Kier-

rokselle meidät jaetaan n. 15-20 hengen ryhmiin. Jotta annamme hyvän 

kuvan ammattiryhmästämme, ilmoittaudu vasta siinä vaiheessa, kun olet 

varma tulostasi tai jos myöhemmin tulee jokin este, ilmoita siitä vähintään 

pari päivää ennen tilaisuutta minulle joko meilillä marjaliisakuro-

nen@hotmail.com tai puhelimitse 040-71 72 463.  

 

 

CITYSHOPPARI-KORTTI 

 

Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi,  20 e/kpl. 

Kortin normaali hinta on 27 e + postikulut 5 e. Ay-etusi on siis 12 e! 
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VOAY JÄRJESTÄÄ – TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta, palvelua tms. yhden hin-

nalla tai prosenttialennuksia mm. seuraavilta aloilta:  

·Ravintolat 

·Kahvilat  

·Kulttuuri&vapaa-aika  

·Muoti&korut  

·Liikunta  

·Kauneus  

·Kampaamot  

·Matkailu  

·Terveys  

·Koti&sisustus&palvelut  

·Lapset  

·Autoilu  
 

Ks. tarkemmat tiedot www.cityshoppari.fi 

Vaikka käyttäisit vuoden aikana vain muutamia etuja, kortti maksaa itse 

itsensä takaisin! 

 

Korttia voi tilata talvilomaan saakka.  

Kortti maksetaan VOAY:n tilille 800015-1647912. 
 

 

 

 

 

16.3.2011 VOAY:n sääntömääräinen kevätkokous 

 

7.4.2011 Eläkeilta VOAY:n toimistolla 

 

Kannattaa pistää nämä tärkeät päivämäärät ajoissa kalenteriin. 

 
 

 

 

 

 

     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                18.2.2011 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=ravintolat&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=kahvilat&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=kulttuuri&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=muoti&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=liikunta&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=kauneus&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=kampaamot&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=matkailu&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=terveys&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=palvelut&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=lapset&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/?edut=CS2007&teema=autoilu&askel=X
http://www.cityshoppari.fi/
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

