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VOAY:N NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNESTYS
HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Voay:n  hallitus-  ja  puheenjohtajavaalin  ehdokasasettelu  päättyi  tiistaina 
13.9.2011. Määräaikaan mennessä ehdokkaita puheenjohtajaksi  tuli  vain 
yksi,  joten  siltä  osin  ei  tule  vaalia.  Puheenjohtajaksi  ensi  vuodelle  on 
käytettävissä nykyinen puheenjohtaja Sami Markkanen. 
VOAY:n hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle ilmoittautui 
halukkaita reilummin, joten hallituksen jäsenien osalta järjestetään neuvoa-
antava jäsenäänestys 3.-5.10.2011. Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä 
valitaan kuusi hallituksen jäsentä erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. 

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esittäytyvät tässä ekstralehdessä.
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ANNIKA ARSTILA-AALTONEN
Olen luokanopettaja Kuusikon koulusta. Olen jo 
yläkouluikäisestä lähtien harrastunut 
yhdistystoimintaa ensin hyväntekeväisyysjärjestössä 
ja myöhemmin myös opiskelijajärjestössä. 
Luokanopettajaopintojeni aikaan olin mukana 
ainejärjestöni toiminnassa ja lähes työurani alusta 
asti olen ollut mukana Voay:n toiminnassa. 
Aloitin vuonna 2000 Voay:n hallituksen 
varajäsenenä yhden kaksivuotiskauden verran ja 
siitä eteenpäin olen ollut varsinaisena hallituksen 
jäsenenä. Vuodesta 2004 alkaen olen toiminut 
tiedottajana ja tämän vuoden alusta uutena 
haasteena olen päässyt hoitamaan myös varapuheenjohtajan tehtävää.
Olen kokenut ay-toiminnan hyvin antoisana ja mielekkäänä. Siksi toivoisin 
saavani olla jatkossakin mukana huolehtimassa yhteisestä edunvalvonnastamme 
ja tarttumassa vastaantuleviin opetusalan haasteisiin Vantaalla.

SOFIA FERNANDES

Hei!
Olen Rajantorpan koulun 2A luokan 
luokanopettaja. Tulin töihin Vantaalle Oulusta, 
jossa toimin valmistavan luokan luokanopettajana 
ja johtoryhmän jäsenenä Paulaharjun koulussa. 
Valmistuin Oulun yliopiston Intercultural Teacher 
Education ohjalmasta kasvatustieteiden maisteriksi 
huhtikuussa 2011.
Olen ollut aktiivinen yhteisten asioiden hoidossa jo 
kouluvuosista lähtien ja yliopistossa toimin 
Pedagogian ylioppilaiden hallituksessa. Haluan 
VOAY:n hallitukseen, sillä mielestäni opettajuus ja 
koululaitos on suurien muutosten ja haasteiden 
edessä. Haluan olla mukana vaikuttamassa asioihin 
siellä, missä se on todella mahdollista. Mielestäni 

on tärkeää, että myös nuorten opettajien äänet tulevat kuuluviin VOAY:ssä.
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Vapaa-aikanani harrastan liikuntaa, musisointia ja rentoutumista. 
MATTI JUSSILA
Hei, olen 37-vuotias historian lehtori Sotungin 
lukiosta. Takana on 11 vuotta kestänyt opettajan 
ura sekä tänä vuonna aktiivinen toiminta 
VOAY:n hallituksessa ja luottamusmiehenä. 
Haluan olla edelleen mukana kantamassa 
vastuuta vantaalaisten opettajien hyväksi. 
Näkemykseni on, että kaikkien yleissivistävien 
koulumuotojen on muodostettava ehyt ja 
hyvinvoiva kokonaisuus. Lukio-opetus voi kehittyä vain osana yleissivistävän 
koulutuksen suurta kokonaisuutta, kuitenkin huolehtien sen suurista haasteista. 
Oman AY-urani aikana olen luonnollisesti kantanut vastuuta sekä 
peruskouluista että lukioista. Pelkästään lukiota koskien olen kuitenkin myös 
ollut aktiivinen. Olin mukana ideoimassa palkkaratkaisun järjestelyvaraerän 
käyttöä myös lukion ryhmänohjaajien hyväksi. Tällä hetkellä osallistun 
lukioiden opiskelijahuoltotyön käsikirjan suunnitteluun sekä selvitän 
mahdollisuuksia yhtenäistää ja määritellä tarkemmin opinto-ohjaajien 
työnkuvaa Vantaalla. Myös yhteistyön jatkaminen muiden pääkaupunkiseudun 
kaupunkien ammattiyhdistysten kanssa on tavoitteeni. 
Ammattiyhdistystyö tarvitsee kokemusta ja jatkuvuutta, mutta myös tuoreutta ja 
uusia ajatuksia. Olen mielestäni hyvä yhdistelmä molempia. Mieluummin 
pienin askelin konkreettisia tuloksia, kuin suuria sanoja. Hyvää syksyä ja 
voimia kaikille uurastukseen! Toivottaa Matti, puh.050-380 0383.

ARJA KAARTO

-erityisopettaja Viertolan koulussa vuodesta 2004
-yhteysopettaja omassa koulussa useita vuosia
-VOAY:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
-VOAY:n koulutusvastaava
- OAJ:n Vantaan  paikallisyhdistyksen hallituksessa 
vuodesta 2011
-JUKO/OAJ:n varaluottamusmies
-laaja-alaisten erityisopettajien työaikatyöryhmän jäsen 
(Vantaan Sivi)
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Olen tiimityöskentelijä ja kiinnostunut opettajien edunvalvonnasta.  Haluan olla 
mukana ajamassa jäsentemme asioita. 
EEVA LOHELA

Toimin  parhaillaan  Jokivarren  koulussa 
luokanopettajana  ja  opetan  viidettä  luokkaa. 
Koulutukseltani  olen  KM  ja  luokanopettaja.  Olen 
osallistunut  Voay:n  toimintaan  toimimalla  hallituksen 
varajäsenenä,  toimittamalla  Vantaan  opettaja  -lehteä 
sekä päivittämällä yhdistyksen kotisivuja. Haluan toimia 
Voay:ssä,  jotta  olen  ajan  tasalla  opetusalan  asioista. 
Minulle  tärkeitä  ammattiyhdistysasioita  ovat  opettajien 
kouluttautuminen, resurssien riittävyys ja työnilo.

Syysterveisin, Eeva Lohela

LEENA RONKAINEN

- Valmistunut luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi 
Joensuusta
- Erityisopettajana Jokirannan koulussa vuodesta 1999
- Erityisopetuksen konsultointi lukuvuonna 2005-2006
- Erityisopetuksen aluekoordinaattori 2006-2009
- Hallinnollisesta työstä useamman vuoden työkokemus 
vara- ja apulaisrehtorina sekä rehtorina Jokirannan 
erityiskoulussa
- Olen toiminut VOAY hallituksen varajäsenenä sekä 
vaalitoimikunnan jäsenenä

Viime aikoina olen pohtinut paljon opettajan työnkuvan muuttumista ja työssä 
jaksamista. Vahvuutenani on hyvä organisointikyky sekä sitoutuneisuus siihen 
mihin ryhdyn.

Mottoni on: Älä koskaan jätä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään.

4



VANTAAN OPETTAJAN VAALIEKSTRA 23.9.2011

MAARIT SALO

Olen 46-vuotias matematiikan, fysiikan ja kemian 
lehtori.

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 
1994 ja Espoon - Vantaan teknillisestä 
ammattikorkeakoulusta maanmittausinsinööriksi 
vuonna 1996. 

Olen työskennellyt Hakunilan koulussa vuodesta 
1997, jossa opetan vuosiluokkia 6-9.

VOAY:n yhteysopettajana olen toiminut vuodesta 
1997.

Harrastukset: lentopallo, matkustelu ja seuratyö. Toiminut urheiluseuran 
johtokunnassa vuodesta 1987, johtokunnan sihteerinä vuodesta 1996 ja 
taloudenhoitajana vuodesta 2011.

CLAS ” KLASU ” SALONEN

Vaskivuoren lukion matematiikan opettaja, vararehtori.

Olen ollut opettajana Vantaalla kohta 30 vuotta.

VOAY:n toiminnassa olen ollut hallituksen jäsenenä yli 10 
vuotta, viimeksi vuonna 2008-2010, mutta haluan takaisin 
toimimaan jäsenistön edunvalvojana.

Haluan vaikuttaa taas lukion opettajien asioihin ja myös koulun johdon 
kysymyksiin. Lukion palkkavääristymä on korjattava, sillä lukion opettajille on 
tullut uusia tehtäviä. Kaikkien opettajien työolot ja työssä jaksaminen ovat 
minulle tärkeitä. Soita 045- 235 0011, niin kerron lisää. 

Harrastukset: Oppimateriaalin teko, ravustus ja puutarhanhoito.
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Terveisin Klasu
VARAJÄSENEHDOKKAAT

Seuraavat henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen 
varajäseniksi:

Kirsti Heiskanen
luokanopettaja, Rekolan koulu

Juhani Riihelä
erityisopettaja, Havukosken koulu

HUOM! Varajäsenehdokkaat eivät ole mukana vaalissa.

KOOSTE VAALIOHJEISTA YHTEYSOPETTAJILLE

Yhteysopettajat  järjestävät  kouluillaan  maanantai-keskiviikko  3.-5.10.2011 
neuvoa-antavan  jäsenäänestyksen,  jonka  tuloksen  perusteella  vaalitoimikunta 
nimeää yhdistyksen syyskokoukselle ehdokkaansa VOAY.n puheenjohtajaksi ja 
hallituksen  jäseniksi  sekä  heidän  henkilökohtaisiksi  varajäsenikseen.  Lisäksi 
voi  tarpeen  mukaan  järjestää  ennakkoäänestyksen  torstai-perjantai  29.-
30.9.2011.

Äänioikeutettuja jäsenäänestyksessä ovat ne VOAY:n jäsenet, jotka on merkitty 
yhteysopettajan  syyskuun  alussa  yhdistyksen  toimistoon  lähettämässä 
jäsenluettelossa VOAY:n jäseniksi. Vaalitoimikunta ei lähetä erillistä luetteloa 
äänioikeutetuista,  vaan  yhteysopettajien  on  pitänyt  ottaa  kopio  laatimastaan 
jäsenluettelosta. Äänestettyään opettaja kirjoittaa nimensä tai nimikirjaimensa 
luettelossa  olevan  nimensä  kohdalle.  Yhteysopettaja  huolehtii  siitä,  että 
jokainen jäsen on tietoinen vaalista ja käyttää äänioikeuttaan.

Ehdokaslistana  toimii  Vantaan  opettajan  vaaliekstrassa  viikolla  39 
julkaistava  ehdokkaiden  esittely  ja  vaalimateriaalien  mukana  lähetetty 
seinätaulu.

Äänestyslippuja monistetaan tarpeen mukaan.
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Äänestysliput ja äänestäneiden listat, joissa on koulun nimi, on toimitettava 
välittömästi äänestyksen päätyttyä vaalitoimikunnalle VOAY:n toimistoon 
(Talkootie 7, 01350 Vantaa). Laita kuoreen merkintä ”vaalit 2011”.
HUOM! Sisäinen posti saapuu toimistolle vain tiistaisin ja perjantaisin,  joten 
varmin keino on toimittaa äänet itse perille. Vaikka toimistolla ei olisi juuri 
tuontihetkellä  kukaan  paikalla,  voi  vaalikuoren  pudottaa  toimiston 
postiluukusta.  Äänestyslippujen  on  oltava  vaalitoimikunnalla  viimeistään 
perjantaina 7.10.2011. 
Mahdollisiin  äänestyksen  järjestelyä  koskeviin  kysymyksiin  vastaa 
vaalitoimikunnan puheenjohtaja Markku Vasander, puhelin: 040 586 2654.

Vaalitoimikunnan ilmoittamia määräaikoja on ehdottomasti noudatettava. 
Erityisen tärkeää on, että neuvoa-antavan jäsenäänestyksen äänestysliput 
ovat vaalitoimikunnalla viimeistään perjantaina 7.10.2011.

Käytännön järjestelyt ja vaalin toteutus
Yhteysopettaja toimii vaalitoimitsijana, mikäli ei ole itse ehdokkaana.
Äänestykseen tarvitaan

- vaalitoimitsija (yhteysopettaja tai varayhteysopettaja)
- äänestyslippuja tarvittava määrä, kopioi koulullasi
- koulusi leima 
- vaalikuori (esim. Vantaan kaupungin kuori, joita kouluilla käytetään)

Ennen vaalia
Jaa Vaaliekstran lukukappaleet jäsenten luettavaksi näkyvälle paikalle. Jos 
lähetettävien vaaliekstrojen määrä sallii, jaa lehti jokaiselle jäsenelle. Kehota 
jäseniä lukemaan ehdokkaista netistä osoitteesta www.voay.fi 
Laita näkyvästi äänestyspaikalle seinätaulu ehdokkaista.
Pyri tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan koulusi jäsenlistassa mainituille 
virkavapaalla oleville jäsenille vaalista.

Vaalin toteutus
Yhteysopettaja tarkistaa äänioikeutetut jäsenet syyskuun alussa päivittämästään 
jäsenlistasta. Mikäli lista puuttuu tai sen kanssa on muita ongelmia, 
vaalipäivystäjä auttaa asiassa.
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Toimistolla on vaalipäivystys seuraavasti: 
Torstaina 29.9.2011 klo 9-17
Maanantaina 3.10.2011 klo 9-20
Keskiviikkona 5.10.2011 klo 9-17
Vaalipäivystäjänä toimii jäsenasioidenhoitaja Ulla Puukangas 
puh. 050 409 6459.
Toimistolla voi myös äänestää. Tämä on tarkoitettu ns. kouluttomille jäsenille.
- Äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuun ainoastaan ehdokkaansa nimen 
selkeällä käsialalla tekstaten. Äänestyslippu, jonka merkinnöistä ei käy 
selväksi, ketä ehdokkaista äänestäjä kannattaa, hylätään. 
- Äänestäjä taittaa vaalilippunsa.
- Vaalitoimitsija leimaa lipun koulun omalla leimalla ja laittaa sen vaalikuoreen.
- Vaalitoimitsija kerää kaikki äänestysliput ja listan äänioikeutetuista 
(ennakkoäänet ja varsinaisina vaalipäivinä annetut äänet) vaalimateriaalin 
mukana tulleeseen vaalikuoreen.
- Vaalitoimitsija lähettää kuoren  sisäisellä postilla tai toimittaa sen mieluiten 
itse suoraan toimistolle, jotta se on määräaikaan mennessä varmasti perillä. 
Äänten on oltava toimistolla VIIMEISTÄÄN pe 7.10.2011. 

Ohje ennakkoäänestyksen toteuttamiseen
Ennakkoäänestys toteutetaan to-pe 29.-30.9.2011 tarvittaessa, jos jotkut 
jäsenet eivät pääse äänestämään varsinaisina vaalipäivinä.
Opettaja täyttää vaalilipun, joka leimataan ja taitetaan. Opettaja sulkee 
vaalilipun omaan tai esimerkiksi koululta saatuun ”kierrätyskuoreen”, jonka 
päälle merkitään 1) Opettajan koulu, 2) Opettajan etu-ja sukunimi, 3) 
sosiaaliturvatunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa TAI OAJ:n jäsennumero. 
Kuori suljetaan huolellisesti. Vaalitoimitsija merkitsee listaan kyseisen 
opettajan äänestäneeksi.
Ennakkoäänet toimitetaan kuorissa niitä avaamatta vaalitoimikunnalle muiden 
annettujen äänien mukana.  Jäsenasiainhoitaja tarkistaa jäsenyyden 
jäsenrekisterin tiedoista ja peittää opettajan nimen- ja tarkentavan 
henkilötiedon. Vaalitoimikunnan edustaja avaa kuoren ja siirtää annetun äänen 
koulun muiden äänten joukkoon.  
Yhteysopettajan tulee antaa kiertävän opettajan tai muun koulun listoilla olevan 
opettajan - joka on jäsen -  äänestää samalla periaatteella kuin koulun muiden 
opettajajäsenten. Yhteysopettaja kuitenkin lisää koulunsa äänioikeutettujen 
listaan kyseisen opettajan. 
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