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   VOAY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

        KESKIVIIKKONA 16.3.2011 
 

 

Paikka: Vaskivuoren lukio 

             Virtatie 4, 01600 Vantaa 
 

 

 
 

Aikataulu:  

18.00 kahvitarjoilu 

18.15 koulun esittely (rehtori Eira Kasper) 

18.30 ajankohtaista asiaa (OAJ:n varapuheenjohtaja 

          Kari Kinnusen puheenvuoro) 

19.00 varsinainen kevätkokous  
 

 

 

 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi vaali-

toimikunnan asettamista syyskokouksessa suoritettavia henkilövalintoja varten. 

 
 

 

   Ilmoittautuminen 9.3.2011 mennessä osoitteeseen kari.kastu@vantaa.fi. 
 

mailto:toimisto@voay.fi
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi
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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO  

 

 
Kylmimmän pakkaskauden keskellä meitä läm-

mitti saavutettu palkkasopu helmikuisen aurin-

gon lailla. Palelemista se ei silti poistanut. Irto-

pisteitä voisi sopimusta ja sopijoita arvostelemal-

la helposti yrittää kerätä, mutta kun ei tyyliini 

kuulu, niin ei. Jätettäköön ruikuttaminen haluk-

kaille vaalimainoksissa käytettäväksi. Lähtöti-

lanne oli neuvottelijoillemme erittäin vaikea; 

Elinkeinoelämän keskusliiton on perustellusti 

arveltu haukkana vahtineen mitä kuntatyönantaja kunta-alan palkoista sopii. 

Liekö vilkas keskustelu leikkauslistojen väistämättömyydestäkään sattumaa? 

Sekään ei tilannetta helpottanut, että saimme kulkea kärjessä.  
 

Koska korotuksista osa tuli paikallisesti todettakoon ainakin, että yhdistys on 

edellyttänyt vastaavissa tilanteissa mahdollisimman selkeitä jakoperusteita ja 

mahdollisimman suurta avoimuutta saajien julkaisemisen suhteen.  Tähän pyri-

tään jatkossakin. Paikallista sopimista perälaudalla on hykerryttävän helppo kri-

tisoida ja aivan perustellustikin. Mutta entä vaihtoehto?  Olisiko neuvottelijoi-

den sitten pitänyt kieltäytyä paikallisesti sovittavista korotuksista?  Ja vielä 

murjottaa kaupanpäällisiksi! Henkilökohtaisesti kannatan yhdistyksen puolesta 

peräti vanhan tavoitteen kaivamista naftaliinista: Nivelkohtien luokanvalvojat ja 

ryhmien ohjaajat saakoon tästä potista. Maahanmuuttajaoppilaiden suuri osuus 

ja oppimissuunnitelmien laatiminenkaan eivät nekään olisi vaikeasti hyväksyt-

tävissä. Muitakaan selkeitä ja oikeudenmukaisia jakoperusteita ei liene mahdot-

toman vaikea keksiä?  
 

Kuinka muuten lähestyä saavutettua sopua?  Voisiko tuota verrata vaikka väli-

rauhaan? Katsoo nyt. En ehkä käy heikon laskutaitoni vuoksi korotuksia tar-

kemmin ruotimaan.  Viimeisimmät inflaatioennusteetkaan eivät lupaa sopimuk-

sen kannalta hyviä aikoja. Entäs ne meitä rasittavat epäkohdat? Miksei niitä 

korjattu? Koska nyt sovittiin vain vuoden 2011 palkkatarkistuksista. Vain ja ai-

noastaan niistä.  
 

Ongelma havaittu, miten toimia? Aluksi meidän on vakavasti valmistauduttava 

seuraavaa neuvottelukierrosta varten. Vakavasti. Kuluvan vuoden aikana yhte-

ysopettajien, ja muidenkin opettajien on syytä hankkia opettaja-

sähköpostiosoite. Se varmistaa yhteydenpidon kiihkeimpienkin  järjestöllisten 

toimenpiteiden aikana. Suomeksi: Lakon aikana ei vantaa-sähköpostikaan toi-
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misi. Yhdistystasolla on aiheutuvan huolen ja huhujenkin uhalla oltava järjes-

töllistä valmiutta nostavia tilaisuuksia jo riittävän varhaisessa vaiheessa. Epä-

kohtia on saatettava yhdistyksen ja erityisesti valtuutettujemme tietoon. Yhteis-

työhön on panostettava paikallisesti ja järjestöjen tasolla. ”Tuolle jotain, on 

multa pois”-asenteella kaikki hävitään jo ennakolta. Epäkohtien ja parannusten 

hitauden vuoksi on houkuttelevan helppo langeta kyynisyyteen. Se voi olla toi-

sinaan merkki älykkyydestä mutta neuvottelujen aikana ominaisuus on työnan-

tajapuolen paras ystävä. Kuumia aikoja luvatessani, en puhu ainoastaan kesästä. 
 

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kutsui vantaalaisia opettajia 

eduskuntaan. Kutsu välitettiin yhteysopettajien kautta jäsenille. Ilahduin Vaha-

salon vastauksesta kysymykseeni uuden perusopetuslain vaikutuksista. Perus-

opetuslain muutoksen on näet jossakin päin Suomea väitetty velvoittavan ope-

tuksen järjestäjää purkamaan erityisluokkia ja 

erityiskouluja. Näin ei ole. Ei ole. Uusi laki ei 

määrää teurastamaan erityisluokkia, ei eri-

tyiskouluja. Jotakin on pahasti pielessä, jos 

moista yritetään. Eikö mainitsemissani esi-

merkeissä ole kanttia sanoa noiden minusta 

huonoilta ratkaisuilta kuulostavien ideologis-

ten ”uudistusten” todellisia vaikuttimia. ”Ka-

to, me halutaan säästää, näet.” ”Ens vuonna 

on kuntavaalit ja siks me...” ” Mun mielestä 

näin pitäisi olla…” ” Kyllä se luokanopetta-

ja/aineenopettaja jaksaa. Onhan sillä pitkä ke-

sälomakin…” 
 

Ja tuen portaat sitten… Totta kai yritämme tukiopetuksen ja keskustelun kei-

noin auttaa oppilasta, mutta taaskaan ei laista löydy perustetta muualta Suomes-

ta kuulemilleni käytännöille, joiden mukaan esimerkiksi tehostettua tukea olisi 

annettava jokin taivaasta tipahtanut määräaika, ennen kuin erityiseen tukeen 

voidaan ryhtyä. ” Joo, jalka murtunut. Kipsataan, mutta ensin on koetettava 

puoli vuotta buranalla.” Ei näin Vantaalla koskaan. Eihän? 
 

Luottamusmiesvaalitkin lähestyvät. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Van-

taan opettajien ammattiyhdistyksen hallitus valitsi Annika Arstila-Aaltosen, an-

nika.arstila-aaltonen@opettaja.fi. Eli kiinnostuneet olkoon yhteydessä. Tar-

kemmat ohjeet seuraavat yhteysopettajien kautta.  
 

Yhteysopettajien kautta on kouluille välitetty tieto pääluottamusmiesvaalien jär-

jestämiseen liittyvästä menettelystä. Takarajana ehdolle asettumisessa on 

10.3.2011, joten on aivan korkeammassa kädessä, ehtiikö tieto lehdenkin väli-

mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi
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OAJ:N VARAPUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 

 

tyksellä kouluihin. Yhteys Jukka Mölsään, jos ehtii – jukka.molsa@vantaa.fi. 

Pahoittelen ja vakuutan, että kyseessä ei ole salailu tai jonkun ehdokkaan puo-

lesta pelaaminen. Pääluottamusmies Pirita Hellberg on ilmoittanut käytettävyy-

tensä seuraavallekin toimikaudelle. 
 

Ja kuten aina, pyydän kirjoituksianne Vantaan Opettajaan. Niitä ei kertaakaan 

ole ollut liikaa. Lehden pituuden kasvattaminen ei ole tietenkään itsetarkoitus. 

Asioita ja aiheita kuitenkin luulisi riittävän. Saata epäkohta yleiseen tietoisuu-

teen. Esitä mahdollinen ratkaisuehdotuksesi. Opasta ja opeta. Sensuuria en ole 

kirjoitusten suhteen harjoittanut. Luetaan sitä Opettajaakin, vaikka perjantai-

iltapäivisin on annos ammattiminää jo hyvinkin täyttynyt. Mainitsematta jäivät 

lisäksi ainakin POP-raha, eduskuntavaalit, VOAY:n nettisivujen tämänhetkinen 

päivittämättömyys jne. Seuraavassa lehdessä sitten uusia asioita. Mukavaakin? 

Toivottavasti ainakin. 

 

Kevättä kohden käy valoisa mieli  

 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ennen hiihtolomaa saimme sovittua kuluvan vuoden palkantarkistuksista. 

Oma näkemykseni sopimuksesta asiaa läheltä seuranneena on se, että kaikki 

mikä oli saavutettavissa ilman erilaisia työtaistelutoimenpiteitä, saavutettiin. 

Tässä taloustilanteessa ei myöskään oikein ollut näköpiirissä sitä, että esimer-

kiksi lakolla olisi saatu niin merkittäviä kohennuksia, että asioiden olisi juuri 

nyt kannattanut antaa ajautua niin pitkälle. Valmius tähänkin oli tosin olemassa 

ja kunta-alan liittojen välinen yhteistyö oli tiivistä. 
 

Sopimus sisältää vapunpäivästä 1.5. lähtien kaikille 1,2%:n yleiskorotuksen, 

paikallisesti sovittavan 0,85%:n järjestelyerän sekä OVTES-sopimuksen piiriin 

kuuluville 140€:n kertakorvauksen. 
 

Paikallisen erän osalta neuvottelut pyritään käymään kevään aikana. Tästä pää-

luottamusmies Pirita Hellberg tiedottaa tarkemmin yhteysopettajia, kun asia 

etenee. 

mailto:jukka.molsa@vantaa.fi
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LUOTTAMUSMIES KIRJOITTAA 

 

Tällä kertaa sovittiin siis vain tämän vuoden palkantarkastuksista. Sopimuk-

semmehan on voimassa vuoden loppuun, joten seuraava neuvottelukierros on 

käytännössä jo ovella. Silloin tulee neuvottelupöydissä olemaan myös niitä asi-

oita, jotka peruskouluissa ja lukioissa ovat palkkauksellisia "kipukohtia".  Ker-

ron mm. niistä tarkemmin VOAY:n kevätkokouksessa, tervetuloa keskustele-

maan. 
 

Kiitosta olen saanut OAJ:n nettisivujen avoimesta ja 

ajantasaisesta tiedottamisesta neuvotteluprosessin ai-

kana. Kannattaa siis seurata www.oaj.fi -sivustolta ja 

Opettaja-lehdestä, mitä koulumaailmassa on meneil-

lään. 

 

Yhteistyöterveisin 

Kari Kinnunen 

kari.kinnunen(at)opettaja.fi 

040-8276561 

 
 

 

 

Onko ylimääräisiin koulutuksiin aina pakko osallistua? Jäsenet kyselevät tätä 

aina silloin tällöin luottamusmieheltä. Ohessa lainaus yhdestä yhteydenotosta. 
 

"Yt-ajan käyttö kaipaisi selkeitä pelisääntöjä. Uusi teknologia vaatii koulutusta 

(Fronter, Smartboardit yms.), samoin mamuvaltaisilla alueilla tarvitaan kieli- ja 

kulttuurikoulutusta, tarvitaan lisää tietoa keskittymis- ja oppimis- ja tunne-

elämän vaikeuksista. Näitä koulutuksia järjestetään usein koulun jälkeen, yt-

ajalla. 
 

Meillä Vantaalla on luokkia, joissa yli puolet (jopa 70%) oppilaista on mamuja, 

ja lähes puolet oppilaista tarvitsee erityistä tukea. Vanhempiin joutuu pitämään 

yhteyttä tiiviisti, on palavereita (tulkkien kanssa vielä kestävät tuplasti), pitää 

tehdä oppimissuunnitelmia, lausuntoja, konsultoida eri tahoja, pitää yhteyttä eri 

viranomaisiin (psykologit, sosiaalipuoli, lasu, pute yms.) Yt-kiintiö täytyy 

yleensä viikon puolivälissä. 
 

Eikö olisi järkevää ja oikeudenmukaista, että yt-aika kirjattaisiin ylös samalla 

tavalla kuin tukiopetustunnit ja 3 viikkotunnin yli menevältä ajalta maksettai-

siin? Tai vielä parempi olisi, jos ne voisi ottaa vapaana, niin pääsisi joskus pa-

lautumaankin työrasituksesta. Tähän voisi käyttää sitä sopimuksen järjestelyva-

http://www.oaj.fi/
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

raa sen sijaan, että sitä käytetään epämääräisten kriteerien mukaan maksettava-

na henkilökohtaisena lisänä. 

Mitä VOAY voisi tehdä asian eteen?" 

 

Ideoinnin ja keskustelun pohjaksi 
 

Kari Kastu 

luottamusmies 

839 35647, 0400 703204 

kari.kastu@vantaa.fi 

 

 

 

 

TEATTERIT 
 

KANSALLISTEATTERISSA:    

ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi     
    

Kristuksen morsian     
la 9.4. klo 19  

pe 15.4. klo 19 

Liput VOAY:n jäsenille 20 e, ulkopuolisille 

26 e, normaali hinta 29 e 

 

  

KAUPUNGINTEATTERISSA:    
ks. tarkemmat tiedot www.hkt.fi 
 

Kolme iloista rosvoa   

ti 29.3.2011 klo 18:30 

liput aikuiset 32 e, normaali hinta 36 e, lapset 

alle 17 vuotta 16 e  
 

Ihmisen osa 

Ke 6.4.2011 klo 19 

liput kaikille 32 e, normaali hinta 36 e 
 

Kolme iloista rosvoa 

Ke 13.4.2011 klo 18:30 

liput aikuiset 32 e, normaali hinta 36 e, lapset alle 17 vuotta 16 e 
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Kvartetti 

Ti 26.4.2011 klo 19 

liput VOAY 35 e, ulkopuoliset normaali hinta 38 e 
 

Kiviä taskussa 

To 28.4.2011 klo 19 

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

Ulkomaalainen 

Ke 4.5.2011 klo 19 

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

 

 

TUTUSTUMISKÄYNTI 
 

Fazerille Vaaralaan ke 6.4. klo 14.30 
 

Laajennetulle ja tiloiltaan uusitulle tehdaskierrokselle ke 6.4. voi ottaa mukaan 

yli 12-vuotiaat omat lapset, lastenlapset tai kummilapset. Lastenvaunuja ei voi 

ottaa mukaan!  

 

 

CITYSHOPPARI-KORTTI 
 

Kotona ei ole enää yhtään korttia valmiina, mutta tarjolla on silti vielä City-

shoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi,  20 e/kpl. 

Kortin normaali hinta on 27 e + postikulut 5 e. Ay-etusi on siis 12 e! 

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

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 
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Vaikka käyttäisit vuoden aikana vain muutamia etuja, kortti maksaa itse itsensä 

takaisin! 
 

Ilmoittautumiset kaikkiin marjaliisakuronen@hotmail.com,  

maksut välittömästi VOAY:n tilille 800015-1647912.  

Tiedonannoissa on oltava esityksen tms. nimi tai pvm sekä erittely jäsenistä ja 

ulkopuolisista tyyliin 2 + 3. 

Liput, kortit ym. tulee nimelläsi koulullesi sisäisessä postissa.   

 

Terveisin            

Marjuska             
  

Marja-Liisa Kuronen       

Viertolan koulu    

040-7172463     

marjaliisakuronen@hotmail.com        

 

 

 

 
 

 

 

 

     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                18.3.2011 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

 

ELÄKEILTA 

TIISTAINA 19.4.2011 KLO 18 
(Huom! Päivämäärä on muuttunut.) 

 

Eläkeilta pidetään VOAY:n toimistolla osoitteessa  

Talkootie 7, 01350 Vantaa. 

Paikalla on Kai Kullaa, asiantuntija OAJ:stä. 

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja kakkua. 
 

Tervetuloa! 
 

Ilmoittautuminen: kari.kastu@vantaa.fi 12.4.2011 mennessä. 

 

  

mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi
mailto:kari.kastu@vantaa.fi

