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Kesä oli ja meni. Se siitä ja asiaan. Syyslukukauden alussa eivät opettajat kärsi 

vauhtivajeesta, eikä kärsi kyllä yhdistystoimintakaan. ”Tuen rakenteiden ja ope-

tusjärjestelyiden toimenpideohjelmaluonnos Vantaan perusopetuksessa” julkis-

tetaan 8.9.2011. Lyhyestä nimestään huolimatta kannattaa kyseinen päivä mer-

kitä kalenteriin. Tunnettu myös TURPO:na. Valmistelu on ollut avointa ja halu-

tessaan voi edellisestä luonnoksesta annettuja lausuntoja tarkastella Fronterin 

Laatujohtamisen käsikirjasta. VOAY kutsuttiin valmisteluun mukaan ja kyllä 

näkemyksiämme on kuunneltukin. Perehtymistä suosittelen silti lämpimästi.  

Kouluilta, vanhempainyhdistyksiltä yms. pyydetään jälleen lausuntoa ehdotuk-

sesta. Ja niin pyydetään ammattiyhdistykseltäkin. Tulemme toimittamaan. Otta-

kaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja hallituksen jäseniin tästäkin asiasta. 

 

Laaja-alaisten erityisopettajien työaikakokeilun valmistelu etenee ja myöhem-

min asiasta tiedotetaan.  Kerrataan nyt kuitenkin: 1) Kokeiluun osallistuminen 

tulee olemaan laaja-alaisille erityisopettajille vapaaehtoista. 2) Kokeilu on mää-

räaikainen. 3) Kokeilun hintalapussa ei ole nollaa. Tämän takia ei herkimpien-

kään pitäisi yöuniaan menettää.  

 

Syksy ja vaalit lähestyvät. Puolet VOAY:n hal-

lituksesta on erovuoroisia ja puheenjohtajan-

paikastakin saa kilvoitella. Asiasta on lähtenyt 

alustava viesti yhteysopettajille ja lisää on saa-

pumassa. Älä hämmästy, jos saat yllättävän soi-

ton ja pyynnön ryhtyä ehdokkaaksi. Se ei ole 
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epäluottamuslause mukanaolijoita kohtaan vaan pyrkimys varmistaa edustuk-

sellisuuden toteutuminen.  Ihan vain varan vuoksi: Jos sinua yritetään saada 

luopumaan ehdokkuudestasi, ota välittömästi yhteyttä allekirjoittaneeseen!  Yh-

teysopettajien palkkiot 2010-11 ovat tulossa. Pahoittelen. 

 

Koulujen luottamusmiehet tullaan ilmoittamaan, jotta tiedossa olisi kehen olla 

yhteydessä ongelmien ilmaantuessa. Luottamusmiehet saavat tehtävästään kyllä 

korvauksen, joten epäröinti on aiheetonta. Jäsenyys kyllä tarkistetaan. Liity jä-

seneksi ennen ongelmien ilmaantumista! Saat siten tukea, kun sitä kipeimmin 

tarvitset. Älä epäröi siksikään, että usein yhteydenottosi paljastaa mahdolli-

suuksia laajempienkin parannusten etsimiselle. Luottamusmiesten ja VOAY:n 

yhteys on tälläkin hetkellä peräti kiinteää. 

 

Vantaalaiset koulut ja oppilaitokset eivät valitettavasti toimi talouden lakien ja 

epävarmuuksien ulottumattomissa. Mutta huomattakoon tärkeä ero ”leikkausva-

ran” suhteen. Voimme ajella huonommillakin teillä pari ylimääräistä vuotta ke-

nenkään suuremmin kärsimättä. Mutta jätäpä lapset heitteille päiväksikin. Anna 

koulun sisäilman olla homepuuroa vain yhden ”ylimääräisen” lukukauden. Seu-

raukset ovat arvaamattomia. Järkeä Juankoskellekin toivovat vantaalaiset opet-

tajat.  

 

Runsain joukoin yhdistyksen syyskokoukseen jotta saadaan jäsenmaksua las-

kettua pari piirua näin aluksi! Allekirjoittaneella ja hallituksella moiseen olisi 

voimakasta halua. Käsittelemättä jäivät ainakin: Hallitusohjelma ja tuleva bud-

jetti, opettajien palkitseminen, stressin syntymekanismi ja moni muukin asia, 

joka ansaitsisi allekirjoittanutta sujuvampaa käsittelijää. 

 

Sadonkorjuuterveisin, 

 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 

050-4096456  

 

Ja jos iltaohjelmaa puuttuu, niin 1.10. on syytä merki-

tä alustavasti kalenteriin. Ei tarvinne mennä merta 

edemmäksi kalaan tuolloin… 
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 

 

 

 

 
Paikalliset erät ovat viime vuosina vakiintuneet osaksi 

palkankorotuksia koskevia sopimusratkaisuja. Viime 

keväänä opetusalan sopimukseen sisältyi yleiskorotuk-

sen lisäksi 0,8%  suuruinen paikallinen järjestelyerä. 

Paikallisia eriä ei jaeta tasan kaikille, vaan vastaava 

summa kohdennetaan tietyille ryhmille paikallisten 

neuvottelujen tuloksena. Osa summasta käytetään 

yleensä henkilökohtaisiin lisiin. Neuvotteluissa opetta-

jia edustavat pääluottamusmies ja OAJ:n Vantaan pai-

kallisyhdistyksen puheenjohtaja. Neuvottelutavoitteista 

päättää ja neuvottelutuloksen hyväksyy paikallisyhdistyksen hallitus. 

 

Kevään neuvottelut saatiin päätökseen juuri ennen lukuvuoden loppua. Myö-

häinen ajankohta toi haasteita tiedottamisen suhteen, mikä pyritään jatkossa ot-

tamaan huomioon neuvotteluaikataulua sovittaessa.  Työnantajan kanssa käy-

dyn neuvottelun tuloksena peruskouluille jaettavan järjestelyerän osuus on tar-

koitettu käytettäväksi koulun johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja sen lisäksi 

muuhun koulun kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Raha jaetaan koulukohtaises-

ti. Lukion puolella ryhmänohjaajille sovittiin 80 euron suuruinen tasokorotus.  

 

Osa paikallisesta erästä käytetään harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin 

työsuoritusten perusteella. Sivistystoimessa on voimassa ohjeistus, jonka mu-

kaan työsuoritusten arviointikriteereinä ovat mm. osaaminen ja ammatinhallinta 

sekä toimintatapojen ja menetelmien monipuolinen ja tarkoituksenmukainen 

käyttäminen ja kehittäminen. 

 

Paikalliset erät on tarkoitettu paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja 

palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena meillä on ol-

lut palkkausjärjestelmän kehittäminen siten, että etusijalla on tehtävän vaati-

vuuden arviointi. Selkeänä puutteena pidämme sitä, että nykyinen palkkausjär-

jestelmä ei tunnista riittävän hyvin vaativuustekijöitä.  

 

Vantaalla opetusalalla työn vaativuutta lisäävinä tekijöinä olemme neuvotte-

luissa korostaneet mm. vaativaa opetusryhmää/valvontaluokkaa, laajaa yhteis-

työvelvoitetta, kehittämis- ja suunnittelutehtäviä sekä tuen tarpeen tunnistami-

seen ja yksilöllisen tuen suunnitteluun liittyviä tehtäviä, jotka usein edellyttävät 
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LUOTTAMUSMIES / HALLITUKSEN JÄSEN 

TIEDOTTAA 

 

myös erityisosaamista. Vain murto-osa esiin nostamistamme vaativuustekijöistä 

on pystytty ottamaan huomioon paikallisessa palkkausjärjestelmässä. Suurin 

käytännön ongelma on, että palkkaus järjestelmien kehittäminen paikallisesti on 

jäänyt lähinnä pienten järjestelyerien varaan.  

 

Neuvotteluterveisin 

 

Pirita Hellberg, 

pääluottamusmies JUKO/OAJ 

pirita.hellberg@vantaa.fi 

0503145131 
 

 

 

 

 

 
Näin se vain pitkäkin kesäloma vilahti nopeasti ja olemme taas äärimäisen vin-

hasti pyörivän sorvimme äärellä. Tänä syksynä tunnelmaa värittää jonkin verran 

huoli, ovathan maailmalta ja kotimaastakin kantautuvat talousuutiset melko 

huolestuttavia. Kuitenkin olemme saman perustehtävän ja työnäkymme äärellä, 

kuin aina ennenkin. Oli hyvä tai huono talousvuosi, me rakennamme sitä pa-

rempaa huomista opettamalla ja kasvattamalla tulevaisuuden suomalaisia. 

 

Vantaa kulkee kohti tätä haastavaa tavoitetta, ja keskustelu kulkusuunnasta on 

vilkasta. Perusopetuksen TURPO-hanke on herättänyt paljon kysymyksiä, huol-

takin. Kuinka oppilaita parhaiten tuetaan, ottaen huomioon hyvinkin erilaisten 

oppilaiden tarpeet ympäristössä, jota määrittää alati muuttuva ja epävarma talo-

us? VOAY on osaltaan jakamassa vastuuta ottamalla kantaa ja osallistumalla 

keskusteluun työnantajapuolen kanssa. Opettajajäsenten mielipiteet ja ideat ovat 

edelleen erittäin tervetulleita! 

 

Lukiopuolella tuen tarve on korostunut ryhmänohjauksen puolella. Työnantaja 

on ilahduttavalla tavalla halunnut antaa joitakin lisäresursseja tähän kasvavaan 

savottaan viime keväänä sovitun järjestelyerän puitteissa. Samalla on alettu ke-

hittää selkeää kokonaisuutta lukion oppilashuollon kokonaisuudesta, varmasti 

tärkeä ja kauan kaivattu hanke. Allekirjoittanut ottaa mielellään vastaan lisäide-

oita aiheesta, vieden ne valmistelevan työryhmän kokouksiin. 

 

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
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Ihmisen oppimisen ja kasvun tukeminen on pitkä prosessi. Yhteistyö kaikkien 

koulumuotojen kanssa on tarpeen, jotta onnistumme tässä tehtävässä. Onnistu-

miset ja saavutukset kaikilla opetustyön rintamilla tukevat toisiaan. Allekirjoit-

tanut ei valmentaisi tänäkään syksynä yhtään abiturienttia, elleivät kollegat ylä- 

ja alakouluissa olisi aikanaan heitä suurin ponnistuksin tukeneet.  Kiitokset siitä 

kaikille ja hyvää alkavaa syksyä! 

 

Terveisin, 

 

Matti Jussila 

Sotungin lukion lehtori 

VOAY:n hallituksen jäsen ja luottamusmies 

matti.jussila@eduvantaa.fi 

 

 

 

 

VOAY piti suunnitteluseminaarin 19–20. elokuuta ja pohdiskeli tulevaa toimin-

taa. Käytiin myös palautekeskustelu menneestä vuodesta. Todettiin, että halli-

tuksen jäsenten aktiivisuus on selvästi lisääntynyt. Valmisteltiin vuoden 2012 

toimintasuunnitelmaa ja valittiin työryhmä valmistelemaan talousarviota vuo-

delle 2012. On mahdollista, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu jälleen hive-

nen laskee, koska kallis putkiremontti on saatu maksettua ja osa toimitilasta on 

lunastettu kokonaan VOAY:n omistukseen. 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistys (PKS) on vuosien valmistelun jälkeen aloitta-

nut virallisesti toimintansa 1.8.2011. Yhteistyölle opetusalalla on nyt erinomai-

nen foorumi Helsingin, Espoo-Kauniaisten ja Vantaan opettajien keskuudessa. 

Meistä itsestämme on nyt kiinni, että kunkin kaupungin parhaat käytännöt tule-

vat opettajien edunvalvonnassa tehokkaaseen käyttöön. Eri asteiden opettajat 

löytänevät alajaoksissa toisensa ja pystyvät kehittämään opetusalan yhteistä rin-

tamaa pääkaupunkiseudulla. Kaikille jäsenille tarkoitettu avajaistapahtuma on 

Hotelli Vantaassa lauantaina 1.10.2011. 

Luottamusmiesten uusi kolmevuotinen toimikausi on alkanut 1.8.2011. Luotta-

musmiesten koulut ovat jonkin verran vaihtuneet, yhteysopettajat informoivat 

jäseniä kääntymään oman luottamusmiehensä puoleen ongelmien ilmetessä. 

Aina kannattaa kuitenkin ensin koululla yrittää selvittää kiistatilanteet. Jokaisel-

la jäsenellä on oikeus saada luottamusmiehen tukea. 

OAJ:n kotisivuilta, joita ollaan uudistamassa, löytyy vastaus moniin kysymyk-

siin. Jokainen jäsen pääsee jäsensivuille omalla OAJ:n jäsenkortissa olevalla 
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VOAY TIEDOTTAA 

 

numerosarjallaan. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää entistä aktiivisem-

min edunvalvontatiedon hankinnassa. 

Joissakin kouluissa opettajatietorekisteri on aiemmin ollut esitäytetty, mutta nyt 

osa opettajista joutuu itse täyttämään lomakkeen. Kannattaa vilkaista edellis-

vuoden ilmoitusta, kysyä kollegoilta ja pyytää apua työnantajan edustajilta. 

Luottamusmiehet auttanevat myös. 

 

 

Kari Kastu 

luottamusmies ja VOAY:n hallituksen jäsen 

0400 703204 tai (839) 35647 

kari.kastu@vantaa.fi 

 

 

 

 
VANTAAN KAUPUNGIN AKAVAN JULKISEN SEKTORIN 

OPETUSALAN LUOTTAMUSMIEHET 1.8.2011-31.7.2014 

 
PÄÄLUOTTAMUSMIES   

Pirita Hellberg  
yleinen edunvalvonta 

Jokiranta, Veromäki, Honkapuisto, Jokiniemi, Koivukylä, 

Kuvataidekoulu, Musiikkiopisto, Aikuisopisto 

    

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES 

 Kirsti Heiskanen / vara Ville Valkama  
Ilola, Hiekkaharju, Kaivoksela, Kivistö, Laajavuori, Päiväkumpu, Seutula, Si-

monkallio, Kytöpuisto, Rekola 

 

LUOTTAMUSMIEHET 

Sami Markkanen /  vara Jukka Mölsä   
Mikkola, Jokivarsi, Kulomäki, Leppäkorpi, Rekolanmäki, Ruusuvuori, Vieru-

mäki, Sotunki (yk) 

      

Mika Koskinen (virkavapaalla 31.12.2011 asti) /  

vara Leena Nybäck hoitaa tehtävää Mika Koskisen virkavapauden ajan. 

Askisto, Viertola, Havukoski, Uomarinne, Vantaankoski, Pähkinärinne, Tuome-

la, Ylästö , Korso, Kartanonkoski 
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JÄSENASIOIDEN HOITAJAT TIEDOTTAVAT 

 

Kari Kastu / Arja Kaarto 
Peltola, Lumo, Martinlaakso (lu+ yläkoulu), Sotunki (lu), Hakunila, Vaskivuo-

ri, Kilteri, Hämeenkylä 

  

Pirjo Haikka/ Tiina Nissinen 
Kivimäki, Itä-Hakkila, Hakunilanrinne, Kuusikko, Rajakylä, Rajatorppa 

 

Matti Jussila / Erkki Tulkki   

Tikkurila, Simonkylä, Länsimäki, Hevoshaka, Kansainvälinen koulu  

 

Marielle Mutka / vara Tanja Häkli 
Dickursby, Kyrkoby, Mårtensdal, Västersundom, Helsinge skola, Helsinge 

gymnasium 

 

Leena Teittinen / vara Pia Teittinen 
Vantaan ammattiopisto VARIA 

 

 

JÄ-

SENTIEDOT AJANTASALLE 

Jos sinulla on tapahtunut muutoksia yhteystiedoissa tai työsuhteessa, niin muis-

tathan päivittää tiedot myös OAJ:n jäsenrekisteriin. Helpointa tietojen päivittä-

minen on OAJ:n verkkosivuilta (www.oaj.fi) löytyvillä sähköisillä asiointilo-

makkeilla. Lomakkeilla voit: 

- liittyä OAJ:n jäseneksi (uudet jäsenet sekä SOOLista siirtyvät) 

- tehdä työnantajan tai yhdistyksen muutoksen 

- ilmoittaa jäämisestä työttömäksi, äitiyslomalle, hoitovapaalle, vuorottelu-

vapaalle tai muulle palkattomalle vapaalle 

- ilmoittaa siirtymisestä eläkkeelle 

- päivittää yhteystietoja 

Jäsenet, jotka ovat olleet määräaikaisessa työsuhteessa, mutta jatkavat nyt 

syksyllä entisen työantajan palveluksessa, tulee ottaa yhteyttä palkanlaski-

jaan. Omaa palkanlaskijaa on hyvä muistuttaa, että jäsenmaksut voidaan pe-

riä palkasta vanhan valtakirjan perusteella. 

http://www.oaj.fi/
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LIIKUNTAVASTAAVA TIEDOTTAA 

 

Mikäli et vielä ole rekisteröitynyt OAJ:n jäsensivuille, voit tehdä sen osoittees-

sa: https://palvelut.oaj.fi/openreg/OpenReg?LANG=FI Rekisteröitymisen voit 

tehdä pankkitunnisteiden avulla tai kirjeitse. 

Terveisin, VOAY:n jäsenasioiden hoitajat  

Tiina Nissinen  Ulla Puukangas 

tiina.nissinen@eduvantaa.fi ulla.puukangas@voay.fi  

050 5466886  050 4096459 

 

 

 

 

 
Siuntion työhyvinvointiviikonloppu pe 30.9. - la 1.10.2011 

 

http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi 
 

- mukaan mahtuu 50 jäsentä, vielä muutama paikka jäljellä 

- ilmoittaudu mahdollisimman pian kai.lundell@gmail.com 

- omavastuu 30 euroa, yhdistys maksaa loput 

- sisältää ruokailut, liikunta-aktiviteetteja, kuntosalit, saunat 

ja uima-altaat 

- hieno luontoliikuntapuisto 

- lepäily on sallittua 

 

Kai-Ari Lundell 

VOAY:n liikuntavastaava 

 

 

Lue myös koulutuspoliittista blogiani 

www.properuskoulu.net, jossa kommentoin ajankohtaisia 

aiheita omaan värikkääseen tapaani. 

 

 

 

 

 

 

https://palvelut.oaj.fi/openreg/OpenReg?LANG=FI
mailto:tiina.nissinen@eduvantaa.fi
mailto:ulla.puukangas@voay.fi
http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/
mailto:kai.lundell@gmail.com
http://www.properuskoulu.net/


VANTAAN OPETTAJA 6.9.2011 

 9 

HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

 

 

MATKAT 

 

MATKA PÄRNUUN to-su 13.-16.10.2011 
129 e 

13.10. Helsinki – Tallinna klo 11.30 – 14.00 Viking XPRS 

majoittuminen kylpylähotelli VIIKINGiin 

16.10. Tallinna – Helsinki klo 16.30 – 19.00 Viking XPRS 

hinta aikuisille ja yli 12-vuotiaille 

129 euroa / henkilö A/B –talossa,  

140 euroa / henkilö C-talossa  

yhdenhengenhuonelisä 55 e  

normaalihuoneeseen mahtuu vain 1 lisävuode, alle 12v 94 e, 12v tai yli 129 e 

perhehuoneet menevät tilaukseen, hinta aikuiselta 200 e,  

lapset alle 12v. 94 e (max 2 lisävuodetta) 

ks. tarkemmat tiedot hotellista www.viiking.ee, 

Pärnusta www.visitparnu.com 

 

Hinta sis. laivamatkat kansipaikoin, bussikuljetukset Tallinna – Pärnu – Tallin-

na, majoittuminen hotellissa kahden hengen huoneissa, aamiainen hotellissa. 

Matkan vastuullinen järjestäjä on Matkapojat Oy.  

 

ILMOITTAUTUMISET PIKAISESTI, viimeistään 13.9. 

marjaliisakuronen@hotmail.com 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava lähtijöiden nimet, syntymäajat, huone-

valinta ja -jako, koulu ja puh.nro 

Tilitykset 14.9. mennessä VOAY 800015-1647912. 

Matkalla tarvitaan passi tai virallinen henkilökortti.  

 

 

TEATTERIT 

 

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI  
ks. tarkemmat tiedot www.hkt.fi   

 

KOLME ILOISTA ROSVOA, musikaali 

Ma 3.10. klo 18:30 

http://www.visitparnu.com/
http://www.hkt.fi/
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Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

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

vanhemmille, isovanhemmille, kummeille, EI NAAPUREILLE JA TUTTA-

VILLE... 

 

YÖKYÖPELIT, lastennäytelmä 

Ma 10.10.2011 klo 18:30 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5 

Liput lapset 13 e, aikuiset 22 e, normaali hinta 26 e 

vanhemmille, isovanhemmille, kummeille, EI NAAPUREILLE JA TUTTA-

VILLE. 

 

KATRI HELENA, musikaali  

Ke 19.10. klo 19 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

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

 

STRIKING 12 

Ke 2.11. klo 19  

Teatteristudio Pasila 

Liput 27 e, ulkopuoliset 29 e, norm. hinta 31 e 

 

ULKOMAALAINEN, komedia  

Ti 22.11. klo 19 

Teatteristudio Pasila 

Liput VOAY 28 e, ulkopuoliset 30 e, norm. hinta 32 e  

 

VASTANAINEET 

Ma 28.11. klo 19 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput VOAY 34 e, ulkopuoliset 36 e, norm. hinta 38 e  

 

Vaikkapa yhdistettynä koulusi tai ystäväpiirisi pikkujouluihin  

Stand up -komiikkaa 

CLUB ACT!ONE 

La 3.12. klo 19 

Ratamestarinkatu 5, Pasila 

Teatteristudio Pasila 

Liput kaikille 24 e  
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MEIDÄN POIKA 

To 8.12. klo 19  

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput VOAY 28 e, ulkopuoliset 30 e, norm. hinta 32 e  

 

Vuosikaudet täysin loppuunmyyty komedia,  

jossa Mika Nuojua ja Martti Suosalo esittävät kahdestaan kaikki roolit - niin 

eläimet kuin ihmiset  

KIVIÄ TASKUSSA 

Ma 12.12. klo 19 

Teatteristudio Pasila 

Liput VOAY 28 e, ulkopuoliset 30 e, norm. hinta 32 e  

 

KAKSI MAAILMAA 

Ke 14.12.2011 19 

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput kaikille 28 e, normaali hinta 32 e  

 

Kun olin tämän katsomassa, yleisö nauroi koko esityksen ajan...  

Vaikkapa joululahjaksi  

VAIMONI ON TOISTA MAATA 

Ke 28.12. klo 19 

Lilla Teatern, Yrjönkatu 30 

Liput VOAY 24 e, ulkopuoliset 26 e, norm. hinta 30 e  

 

 

KANSALLISTEATTERI  

ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi 

 

Hanna Brotherus Jussi Lehtonen 

PAPERIANKKURI  

Pieni näyttämö 

La 29.10.2011 klo 19 

Liput kaikille 25 e  

 

Elina Snicker 

MAAMME Nykykuvia Suomesta 

Willensauna 

Ma 31.10.2011 klo 19 

Liput kaikille 20 e 

http://www.kansallisteatteri.fi/
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VOAY JÄRJESTÄÄ 

 

SAITURIN JOULU  

ti 29.11. KLO 19  

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 32 e, normaali hinta 35 e  

 

Miika Nousiainen 

MAANINKAVAARA  

la 10.12. klo 13  

Liput VOAY 20 e, ulkopuoliset 23 e, normaali hinta 25 e 

 

Ilmoittautumiset marjaliiisakuronen@hotmail.com,  

tilitykset välittömästi ilmoittautumisen jälkeen VOAY 800015-1647912.  

Tiedonannoissa on oltava esityksen nimi ja pvm sekä erittely jäsenistä ja ulko-

puolisista (tyyliin 2+1). 

Liput tulevat koulullesi kuriirissa lähempänä esitysajankohtaa.  

 

Terveisin Marjuska 

Marja-Liisa Kuronen 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys 

VOAY 050-5221808 

oma 040-7172463 

 

 

 

 

YHTEYSOPETTAJIEN KOULUTUSRISTEILY 21.-23.10.2011 
 

Ilmoittautuminen on alkanut. Ohjeet on lähetetty yhteysopettajille sähkö-

postitse. Myös VOAY:n nettisivuilla on tietoa koulutuksesta. Jos kuitenkin 

ilmenee kysyttävää, ota yhteyttä koulutusvastaavaamme Arja Kaartoon 

osoitteeseen arja.kaarto@eduvantaa.fi. 
 

Yhteysopettajien lisäksi koulutus on tarkoitettu myös varayhteysopettajil-

le, luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille, hallituksen varsinaisille ja 

varajäsenille sekä toimikuntien jäsenille. 

 
     

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

                                Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa   

                                23.9.2011 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 

annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 
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