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Jos on luottaminen siihen, että vanha lumi 

on uuden surma, elämme lupaavia aikoja. 

Liittyen paikallisti sovittavaan 0,8% erään 

lähetin kyselyn yhteysopettajien kautta jä-

senille. Vastausaikaa oli tietysti aivan liian 

vähän. Pahoittelen. Mutta periaate lienee 

sinänsä oikea? Paikallisesti sovittaessa on 

yhdistyksen syytä kuunnella jäsenten mie-

lipiteitä ja asiantuntemusta. Kysymistä jat-

ketaan, mutta haaveissani on se ei niin 

kaukainen tulevaisuus, jolloin jäsenet il-

maisevat hallitukselle mielipiteensä oma-

aloitteisesti. Muistetaan myös Kari Kinnu-

sen edellisessä lehdessä kirjoittama totuus, 

että aika kulkee nopeasti kohti uusia neuvotteluja. Silloin ei sovita pelkästään 

palkasta! Nyt saapuneiden viestien sisällön välitin VOAY:n hallitukselle. Suuri 

kiitos tulee paitsi allekirjoittaneelta myös hallitukselta ja pääluottamusmieheltä.   

 

Ja luottamusmiesvaalitkin lähestyvät. Jälleen on vaikuttamisen paikka. Rohkai-

sen jäseniä asettumaan ehdolle vaikka tuntuukin siltä, ettei kukaan tunne, eikä 

kukaan äänestä. Olet todennäköisesti väärässä, sillä paikkoja ei jaeta ennen ään-

ten laskemista. Eikä valitsematta jääminen ole koskaan häpeä. Kuuluu siihen 

demokratiaan.  
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 

Tällä kertaa pääluottamusmiehen valitsevat uudet luottamusmiehet ja varaluot-

tamusmiehet ennakolta pääluottamusmiehiksi käytettävyytensä ilmoittaneista  

ysiläisestä Pirita Hellbergistä ja  ammatillisten Leena Teittisestä. Koska luotta-

musmiehet ja varaluottamusmiehet toimivat nyt valitsijamiehinä, olen vakaasti 

sitä mieltä, että valitsijamiestemme tulee ilmoittaa kouluille toimitettavassa 

Vantaan Opettajan Luottamusmiesvaali-numerossa kuinka he pääluottamus-

miestä valitessaan tulevat toimimaan. Toivottavasti pääsemme tulevaisuudessa 

äänestämään VOAY:läiseen uurnavaalitapaan pääluottamusmiehestäkin.  

 

Saammeko eduskuntavaaleihin liittyvää erikoisnumeroa aikaiseksi on vielä osin 

auki. Työtä asian suhteen tehdään.  

 

Kevätkokous järjestettiin 16.3.2011 Vaskivuoren lukiossa. Kiitän koulun rehto-

ria Eira Kasperia erinomaisista puitteista. Ja jälleen läsnäolijoille kävi selväksi, 

että vantaalaiset rehtorit kyllä hallitsevat puheenjohtajuuden kuin puheenjohta-

juuden. Vuodelta 2010 tuli rutkasti miinusta talouden puolelta mutta ei yllättä-

en, eikä vastuuttoman toiminnan seurauksena. Vastuuvapaus myönnettiin kyllä. 

Kyse oli tietysti toimitilan remontista. Mutta ilmoitan nyt myös lehden välityk-

sellä sen iloisen tosiasian, että kokousta ennen maksoin viimeisen remontti-

lainaerän OAJ:lle. Miltä tuntuneekaan, kun joskus saa vastaavan tilanteen ko-

kea henkilökohtaisen talouden puolella.  

 

Ja vielä kerran, VOAY:n kotisivuja ei tällä hetkellä 

päivitetä. Olemme siis sähköpostittelun varassa. Ja 

soittaakin saa.  

 

Vaalikoneterveisin 

 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 
 

 

 

 
 

Vuoden 2011 palkankorostuksia koskevaan sopimusratkaisuun sisältyy 1,2% 

suuruinen yleiskorotus ja 0,8% suuruinen paikallinen järjestelyerä. Korotukset 

astuvat voimaan 1.5. alkaen. Lisäksi maksetaan toukokuun palkanmaksun yh-

teydessä kertaerä, jonka suuruus on opetusalalla 140 euroa. Kertaerä maksetaan, 

mikäli palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja jatkuu keskeytymättä 
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1.5.2011 asti. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin työ-

aika on täyttä työaikaa alempi. Kertaerää ei makseta, jos palkkaa ei makseta 

toukokuulta 2011. 

 

Neuvottelut paikallisen erän jakamiseksi aloitetaan 

Vantaalla lähipäivinä. Keskeisenä tavoitteena on 

opettajien paikallisen palkkausjärjestelmän kehittä-

minen siten, että etusijalla on tehtävän vaativuuden 

arviointi (tva). Paikallisten palkkausjärjestelmien 

yleinen ongelma on se, että järjestelmät eivät tunnis-

ta riittävän hyvin vaativuustekijöitä. Näin myös Van-

taalla, jossa opettajien palkkausjärjestelmän kehittä-

minen on kesken ja yleiset ns. suuria opettajaryhmiä 

koskevat tva-kriteerit puuttuvat. Haastavuutta lisää 

myös se, että palkkausjärjestelmän kehittäminen on 

jäänyt pitkälti paikallisten järjestelyerien varaan ja käytettävissä olevat ra-

hasummat ovat pieniä. Toisaalta esim. viime keväänä paikallinen erä kohdistet-

tiin pääosin henkilökohtaisiin lisiin.  

 

TURPO (Tuen rakenteiden ja opetusjärjestelyiden tarkastelu Vantaan perusope-

tuksessa) on nyt lähtenyt ensimmäiselle lausuntokierrokselle. Kannanottoja pe-

riaatteellisten linjausten osalta pyydetään useilta tahoilta mm. kouluilta ja am-

mattijärjestöiltä. Lausuntojen perusteella tehdään konkreettiset toimenpide-

esitykset, joihin pyydetään uudelleen lausuntoja. Opetuslautakunta päättää toi-

menpideohjelmasta marraskuussa ja esitetyt muutokset astuvat voimaan aikai-

sintaan 1.8.2012. 

 

Tupakkalaki ja Savuton Vantaa päätös ovat herättäneet jonkin verran kysymyk-

siä kouluilla. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin koulun tai oppilaitoksen alueella. 

Vuoden alussa voiman astunut Savuton Vantaa -päätöksen lähtökohtana puoles-

taan on, että työpaikoilla ja työaikana ei tupakoida. Tässä yhteydessä työajaksi 

lasketaan lukujärjestykseen merkitty aika sekä muut mahdolliset erikseen mää-

rätyt tehtävät (esim. valvontatehtävät). Sen sijaan esim. ns. hyppytunnit eivät 

ole työaikaa ja niiden aikana voi vapaasti poistua koulun alueelta. 

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen edustajat tapaavat säännöllisin väliajoin 

sivistystoimen johtoa yhteispalavereissa. Maaliskuun yhteispalaverissa sovit-

tiin, että laaja-alaisten erityisopettajien työaikakysymyksen selvittämistä varten 

perustetaan työryhmä. Tarve on tullut esille, koska ammattiryhmän tehtävänku-

va on huomattavasti muuttunut ja laajentunut viime vuosikymmenten aikana. 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 

Nykyinen työaikajärjestelmä ei vastaa kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. 

Työryhmän on määrä laatia esitys 30.9. mennessä mahdollisesta laaja-alaisten 

erityisopettajien vapaaehtoisesta työaikakokeilusta, joka tulisi voimaan mahdol-

lisesti syksystä 2012.   

 

Yhteistyöterveisin 

 

Pirita Hellberg, 

pääluottamusmies JUKO/OAJ 

pirita.hellberg@vantaa.fi 

0503145131 

 
 

 

 
Jos työntekijä sairastuu loman aikana tai heti loman jälkeen, täytyy heti ensim-

mäisestä päivästä lähtien hakea lääkärintodistus. 1-3 päivän sairausloma omalla 

ilmoituksella ei päde tässä tilanteessa. 

 

Jos olet saavuttanut eläkeiän ja haluat lähteä eläkkeelle, muista hyvissä ajoin 

tehdä vapaamuotoinen, kirjallinen anomus esimiehelle, jotta ei tule viivästyksiä 

eläkkeen maksamisessa. Hyvä on myös tiedustella ilmaiseksi eläkkeen suuruut-

ta etukäteen ja tarkistaa eläkelaitokselta, että kaikki työsuhteet on otettu huomi-

oon. Ammattiyhdistys järjestää eläkeillan tiistaina 19.4. 

 

Jos työtehtäviisi ollaan tekemässä/ehdottamassa 

oleellisia muutoksia, sinulla on oikeus tulla 

kuulluksi asiassa ja tarvittaessa pyytää luotta-

musmies paikalle neuvottelutilanteeseen. 

 

Lähes kaikissa asioissa on hyvä ensiksi neuvo-

tella lähimmän esimiehen kanssa ja jos sitä kaut-

ta ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään 

tulokseen, kannattaa ottaa yhteys luottamusmie-

heen.  

 

Tulosopimukseen liittyvät järjestelyvaraeräneuvottelut alkavat Vantaalla. Van-

taan opettajien ammattiyhdistyksen hallitus on pohtinut painopistealueita ja yh-

teysopettajien kautta on kysytty mielipiteitä myös kouluilta. Koskaan ei ole lii-

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
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MUISTOKIRJOITUS 

 

an myöhäistä toimia. Jos tämä kirjoitus inspiroi lukijassa uusia ideoita, niin aina 

voi soittaa ja kirjoittaa. 

 

6.4 on AKAVA-talolla uuden PKS-alueyhdistyksen perustamiskokous ja varsi-

nainen toiminta alkaa 1.8.2011. Kaikenlaiset ehdotukset alueellisen yhteistyön 

kehittämiseksi espoolaisten ja helsinkiläisten opettajien kanssa ovat tervetullei-

ta. 

 

Kari Kastu 

luottamusmies  

kari.kastu@vantaa.fi 

839 35647 tai 0400 703204 

 

 

 

 

 

Kalevi Lohikoski 

 
Kalevi Lohikoski kuoli 21.1.2011 kotonaan Korsossa, Vantaalla. Hän oli synty-

nyt 11.3.1945 Helsingissä. Ylioppilaaksi hän valmistui yhteiskouluksi muuttu-

neesta Helsingin tyttölukiosta ja opettajaksi Helsingin opettajakorkeakoulusta 

vuonna 1969. Poika- ja nuoruusvuosinaan Kalevi oli aktiivisesti mukana 

NMKY:n toiminnassa osallistuen mm. Amerikassa kansainväliselle leirille kah-

den muun suomalaisen pojan kanssa ja toisen kerran samaisen leirin ohjaajana 

1969. Myös musiikki ja yleisurheilu olivat harrastuksina. Pikajuoksussa hän oli 

yksi maan parhaista omilla ikävuosillaan.    

 

Kalevi Lohikoski teki pitkän uran vuodesta 1972 alkaen Vantaan Hiekkaharjun 

koulussa ensin luokanopettajana ja vuosina 1988-2006 rehtorina. Koulu oli tun-

nettu työhönsä sitoutuneesta ja uudistushenkisestä opettajakunnasta ja se toimi 

mm. ennen tuntikehysjärjestelmän käyttöönottoa yhtenä pilottikouluista. Rehto-

rina Kalelle oli tärkeää, että koulun ilmapiiri kannusti opettajia ja oppilaita 

opiskelussa, jossa opettajien yhteis- ja tiimitoiminta sekä samanaikaisopetus 

olivat tärkeässä osassa tavoitteisiin pääsemiseksi. Koulua saneerattaessa 2000-

luvun alussa hän huolehti rehtorina, että sen tilat, välineistö ja piha-alue tulevat 

vastaamaan tämän päivän oppimisympäristön vaatimuksia. Saneeraus jäikin 

viimeiseksi projektiksi ennen eläkkeelle siirtymistä. Oli tärkeää, että Kale sai 

ennen eläkkeelle siirtymistään nähdä ponnistelujensa tulokset.  

 

mailto:kari.kastu@vantaa.fi
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1970-80 luvuilla Kale oli innokas ammattiyhdistysaktiivi ja aloitti sen jo SOL:n 

aikana. Hän vaikutti panoksellaan opettajajärjestöjen yhtenäistymiseen ja Van-

taan opettajien ammattiyhdistyksen perustamiseen (VOAY). 

Hän oli aktiivinen ja osaava opettajien edunvalvojana, jolla oli myös ilmiömäi-

nen kyky saada nuoria opettajia mukaan ay-toimintaan. Hänestä oli tärkeää, että 

kaikkien opettajien palkkaukseen saadaan korjaus, missä perusteina on koulu-

tuksen lisäksi myös työn määrä, opetettavien oppilaiden lukumäärä, luokkakoko 

sekä työn vaativuus ja vastuullisuus. Kale toimi monissa luottamustehtävissä 

paikallisella tasolla, kuten VOAY:n hallituksen jäsenenä sekä asuntoasia- ja 

luottamusmiehenä. Itä-Uudenmaan piirin palkkasihteerinä hän toimi 1977-88 

sekä OAJ:n valtuuston jäsenenä 1982-89 ja myös jonkin aikaa OAJ:n toimistos-

sa koulutusasiain sihteerinä. 

Työnantaja arvosti Kalevia taitavana neuvottelijana, joka valmistautui paikalli-

siin neuvotteluihin huolella ottamalla selville poikkeuksellisen nopeasti olen-

naiset tietolähteet ja asioista perillä olevat ihmiset. OAJ:n hopeisen ansiomerkin 

hän sai vuonna 1985. 

Vantaa oli valmistautunut vuoden 1984 opettajien lakkoon todella huolella. Sen 

suunnittelussa ja onnistuneessa toteutumisessa Kalen mukanaolo oli merkittävä. 

Hän totesikin tyytyväisenä lakon jälkeen: ”Opettajat eivät ole enää lullukoita ja 

tonnilinja onnistui”.   

 

Työ ja ammattiyhdistystoiminta veivät suuren osan Kalen ajasta. Kesäpaikka 

Mikkelissä olikin oivallinen rentoutumispaikka perheelle keväästä syksyyn. 

Puutarhan hoito kotona ja kesäpaikassa antoivat aiheen joskus jopa kehuske-

luun. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen monilta pitkiltäkin ulkomaanmatkoilta hä-

nellä oli paljon kerrottavaa kavereille sanoin ja kuvin. Niistä hän selvästi nautti 

suuresti.      

Kale oli yksi pitkäaikaisimmista yhdentoista rehtorin joukossa, joka on tapaillut 

neljä-viisi kertaa vuodessa jo vuosien ajan. Saunomisen ja ruokailun yhteydessä 

on keskusteltu mukavia sekä vakavia ja matkojakin on tehty. Nämä yhteiset 

hetket ovat olleet tärkeitä – mutta nyt on yksi joukosta pois. Muut tulevat kai-

paamaan Kalen keskeistä läsnäoloa seuraavissa tapaamisissaan.    

 

Muistamme Kalen värikkäänä ja sanavalmiina kollegana ja ystävänä. 

 

Jorma Lakkavaara 

Heikki Rajamäki 

Kirjoittajat ovat Kalevi Lohikosken ammattiyhdistys- ja rehtorikollegoita 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

 

 
TEATTERIT 
 

KANSALLISTEATTERISSA    

ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi     
   

KYMMENEN TIKKUA LAUDALLA 

koko perheen näytelmä kaikille yli 6-vuotiaille 

la 30.4. klo 13 

la 7.5. klo 14 

ke 11.5. klo 19     

Liput aikuiset 10 e (norm. hinta 15 e), lapset 12 e.       

 

 

KAUPUNGINTEATTERISSA 
ks. tarkemmat tiedot www.hkt.fi 
 

KVARTETTI  muutama lippu 

Ti 26.4.2011 klo 19 

liput VOAY 35 e, ulkopuoliset normaali 

hinta 38 e 
 

KIVIÄ TASKUSSA   muutama lippu 

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 31e     

 

 

Ja syksyksi jo vakionäytelmät, vuosikausia loppuunmyydyt: 
 

KOLME ILOISTA ROSVOA, musikaali 

Ma 3.10. klo 18:30 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput aikuisille 32 e, norm. hinta 36 e, lapsille 16 e 
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KIVIÄ TASKUSSA 

Ti 11.10. klo 19 

Teatteristudio Pasila    

liput kaikille 27 e, norm. 31 e    

 

KVARTETTI 

Ke 26.10.klo 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5 

liput kaikille 34 e, norm. hinta 38 e 

 

Lisäksi uutena:  
 

YÖKYÖPELIT  

Ti 20.9. klo 18.30   

Liput aikuisille 20 e, norm. hinta 26 e, lapsille 13 e.    

 

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 tulevat nimelläsi koulullesi sisäisessä postissa.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                29.4.2011 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

 

ELÄKEILTA 

TIISTAINA 19.4.2011 KLO 18 
 

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. 
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