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Opetusalan koulutustapahtuma Net 

Forum järjestettiin jälleen Wanhassa 

satamassa. Tapahtuma oli kaksipäi-

väinen to-pe 14.-15.9.2017. Itselläni 

oli mahdollisuus osallistua torstain 

ohjelmaan. Tapahtuman teemoina 

olivat tänä vuonna tutor-opettajat, 

arviointi ja teknologia. Tapahtuman 

järjestäjien tavoitteena oli tarjota 

vinkkejä ja verkostoitumista tutor-

opettajille, esitellä monipuolisia ar-

viointitapoja sekä tuoda esiin ope-

tusta palvelevia teknologiaratkaisu-

ja. 

 

Torstain ohjelman alkuun oli Van-

taan sivistystoimi tilannut oman lu-

ennon, jolle osallistuivat vantaalaiset 

tutor-opettajat, rehtorit ja koulujen 

johtoryhmien jäseniä. Aamun luento 

olikin omasta ja monen tapaamani 

kollegan mielestä torstain parasta 

antia. Puhujana oli tohtori Zachary 

Walker, joka työskentelee National 

Institute of Educationissa, Singapo-

ressa. Hän piti selkeän, käytännönlä-

heisen ja toiminnallisen kokonaisuu-

den. Hän kertoi erilaisista työtavois-

ta, joilla helposti ja luontevasti saa 

hyödynnettyä teknologiaa opetuk-

sessa. Keskiössä oli työtapojen help-

pous ja oppilaiden osallistaminen. 

Moni asia saattoi olla kuulijoille jo 

tuttuakin, mutta Walker oli hyvin 

innostava puheenvuorossaan. 

 

Hän kiteytti aihettaan hyvin otsikol-

la 3 R's, jotka olivat Relevance, Ri-

gorous ja Relationship. Eli on tärke-

ää pitää opetus ja opiskeltavat ai-

heet merkityksellisinä (relevance), 

jotta oppilaat löytävät syyn ja hyö-

dyn miksi asiaa opiskellaan.  

Opiskeltavan aineksen tulee antaa 

sopivasti haasteita (rigorous), jotta 

into opiskeluun säilyy. Tärkeä osa 

opetus- ja opiskelutilanteita on vuo-

rovaikutus ja hyvän suhteen luomi-

nen (relationship). Kun oppilaalla 

on positiivinen suhtautuminen joko 

opettajaan tai opiskeltavaan ainee-

seen tai mieluiten molempiin, hänen 

opiskelunsa sujuu paremmin. Walker 

esittelee tarkemmin eri työtapoja ja 

vinkkejä kirjassaan Teaching the Last 

Backpack Generation: A Mobile 

Technology Handbook for Seconda-

ry Educators. 

 

Päivän mittaan tutustuin myös mm. 

Helsingin kaupungin tapaan toteut-

taa teknologian hyödyntämistä ope-

tuksessa ja kuulin miten naapurikau-

pungissa on tutor-opettajuus järjes-

telty. Teknologiaa esittelevistä tuot-

teista keskityin tällä kertaa tutustu-

maan erilaisiin robotteihin, joita oli 

tarjolla tutustuttavaksi useampia. 

Lisäksi oli mielenkiintoista kuulla mi-

ten on lähtenyt käyntiin  uuden 

opetussuunnitelman mukaisten Wi-

kikirjojen teko. Tavoitteena on saa-

da kattavat ja ilmaiset materiaalit 

kaikkien saataville verkkoon. Yksi 

hankkeen aloittaneista henkilöistä 

on vantaalainen luokanopettaja 

Markus Humaloja.Koulutuspäivät 

ovat piristävä lisä opettajan työn 

arjessa. Toivottavasti jokainen kou-

lutukseen haluava vantaalainen 

opettaja pääsee tänä lukuvuonna 

itseään kiinnostavaan koulutukseen. 

 

Innostunein koulutusterveisin, 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY:n puheenjohtaja 
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Yhteissuunnitteluajasta 

Vaikka pääluottamusmiehen tehtä-

vänä onkin lähinnä moittia työnan-

tajaa, lienee kohtuullista tehdä joita-

kin positiivisia havaintoja roolin ra-

joittamatta. Kuluneen syyslukukau-

den aikana ei ole tullut yhteydenot-

toja ys-ajan suhteen aikaisempien 

vuosien tapaan. Ys-ajan tarkastelun 

ollessa vuotuista, on mahdollista ja 

mielestäni kovin järkevääkin käyttää 

tuota 126 tunnin resurssia huomioi-

den vuosikellon eri vaiheen tarpeet. 

On siis enemmän kuin uskottavaa, 

että sidottua ys-aikaa on käytetty 

lukuvuoden alussa enemmän kuin 

sitä tullaan rauhallisemmissa vaiheis-

sa käyttämään.  Toivon kovin, että 

ys-ajan järkevä suunnittelu, käyttä-

minen, seuraaminen, sekä koulujen 

ja oppilaitosten sisällä käytävä avoin 

keskustelu mahdollistavat runsaat 

kiitokset kevään kiirevaiheessa. Eten-

kin tuon avoimen keskustelun mer-

kitys nousee tulevina sateisina ja pi-

menevinä kuukausina esille. 

 

Harkinnanvaraiset virkavapaudet 

Ei ole täysin poissuljettua, etteivätkö 

jotkut jäsenistä pohtisi vakavasti 

syysloman pidentämistä palkatto-

man virkavapauden avulla. On syy-

tä muistaa, että harkinnanvaraiset 

virkavapaudet ovat nimensä mukai-

sesti harkintaan perustuvia ja ohitta-

mattoman edullisen hotellivarauk-

sen tekeminen vaikkapa syyslomaa 

edeltävälle viikolle sisältää sen riskin 

hyväksymisen, että virkavapautta ei  

 

tultaisi myöntämään. Tällaisista pal-

velutasetta heikentävistä suunnitel-

mista on hyvä keskustella etukäteen 

esimiehen kanssa. 

 

Toivottavasti mahdollisimman mo-

net jäsenet ovat jo saaneet tiedok-

sensa sen, että säästövapaat 

(jatkossa STÖ-vapaat) eivät tule jat-

kumaan 1.1.2018 alkaen. Kuten var-

masti muistamme, STÖ-vapaiden 

suhteen ongelmana on ollut se, että 

sijaista ei ole voinut palkata. Tämän 

vuoksi järjestön suhtautuminen mo-

nien opettajajäsenten kiitoksia saa-

neeseen virkavapauskäytänteeseen 

ei ole ollut erityisen myönteinen. 

Yksittäisille jäsenille STÖ-vapaa on 

mahdollistanut virkavapauden esi-

merkiksi viikonlopun palkkaa me-

nettämättä. Mutta nyt tuo mahdolli-

suus poistuu. Onkin siis erityisen tär-

keää, että jäsenet huomioivat virka-

vapauksia suunnitellessaan ratkai-

suidensa taloudelliset vaikutukset. 

 

Lyhyiden lomien kohdalla on jäsen-

ten syytä muistaa OVTES:n mää-

räykset palkattomaan virkavapau-

teen liittyen: 

OVTES, osio A, yleinen osa, V luku 

37§, 2 mom. Jos opettaja on ollut 

palkattomalla virkavapaalla eikä ole 

hakenut sitä koulun/oppilaitoksen 

loma-ajaksi (syys-, joulu-, urheilu- ja 

pääsiäisloma) hänellä ei ole oikeutta 

loma-ajan palkkaan. 

 

Syysterveisiä pääluottamusmieheltä,  

          eiku pääluottamushenkilöltä... 
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On hyvä muistaa, että virkavapaus 

myönnetään kuten se on haettu, tai 

sitten virkavapautta ei myönnetä. 

Lisäksi, myöskään myönnetyn virka-

vapauden perumisen varaan ei kan-

nata laskea. Esimerkiksi hurrikaanin 

raunioittama matkakohde ei riittäne 

myönnetyn virkavapauden perumi-

sen syyksi.   

 

Suosittelen kovin lämpimästi hake-

maan palkattoman virkavapauden 

riittävän ajoissa, mahdollisten ongel-

mien vuoksi.  Mikäli virkavapauden 

järkevän hakemisen suhteen on ky-

symyksiä, suosittelen olemaan etu-

käteen yhteydessä omaan luotta-

musmieheen.  

 

 

Lopuksi 

On jälleen käynyt erittäin selväksi, 

kuinka ikävällä tavalla uusien opet-

tajien palvelussuhteen alku vasta en-

simmäisestä veso-päivästä vaikuttaa. 

Jo nyt monet opettajat ovat olleet 

yhteydessä maksetun palkan vähäi-

syyden suhteen. Ja moniko on yllät-

tynyt yhteydenoton seuraamatta? 

Uusia opettajia rekrytoitaessa on 

erittäin tärkeää, että pääkaupunki-

seudulle muuttava ruuhkavuosiaan 

elävä opettaja tietää, mitkä periaat-

teet vaikuttavat palkanmaksuun aina 

lokakuun palkkaan saakka. 

 

Hyvää syksyn jatkoa toivottaen, 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 050-3145131 

 

Harkinnanvaraisen palkattoman virkavapaan myöntäminen 

 

Virkavapauden sisältämät työpäivät            Virkavapaus voidaan hakemuk-  

        sesta myöntää 

 

Yksi työpäivä                                      Ko. työpäivä 

(esim. perjantai)                                        (esim. perjantai) 

Kaksi työpäivää                            Ko. työpäivät 

(esim. torstai-perjantai)                              esim. torstai-perjantai) 

Kolme työpäivää                                       Ko. työpäivät ja yksi vapaapäivä 

(esim. keskiviikko-perjantai)                       (esim. keskiviikko-lauantai) 

Neljä työpäivää                              Ko. työpäivät ja kaksi vapaapäivää 

(esim. tiistai-perjantai)                               (esim. tiistai-sunnuntai) 

Viisi työpäivää                                          Ko. työpäivät ja kaksi vapaapäivää 

(esim. maanantai-perjantai) 

 

Ns. arkipyhäviikolla noudatetaan myös edellä olevaa ohjetta. 
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Työhyvinvoinnin kannalta 

mielenkiintoinen syksy 

 

Parhaillaan meneillään oleva kau-

pungin budjetin valmistelu tuo toi-

vottavasti lisää voimavaroja sisäil-

maongelmien hoitamiseen. Meille 

työhyvinvoinnin parissa työskentele-

ville on tullut valitettavan selväksi, 

kuinka kuormittunut tilanne Van-

taan kaupungin tilakeskuksessa on 

sisäilma-asioista vastaavien henkilö-

resurssien suhteen. Kun Jyväskylässä 

sisäilma-asiantuntijoita on kaupun-

gilla viisi, on Vantaalla täytynyt hoi-

taa asia kahden henkilön voimin. 

Tämä työvoimapula ei ole suinkaan 

helpottanut työsuojeluvaltuutettujen 

tehtävää muun muassa ilmanpuhdis-

timien hankintaprosesseissa. Asiaan 

on saatava muutos. Käsittääksemme 

kaupunginjohtaja ehdottaa budjetti-

esityksessään lisää rahaa tilakeskuk-

selle sisäilman hoitoon, sekä henki-

löresursseihin että tilojen korjauksiin 

ja kunnossapitoon. Toivottavasti 

määrä on riittävä helpottamaan nyt 

lähes kestämätöntä tilannetta. 

 

Kaupunkiimme on perustettu sisäil-

ma-asioiden neuvottelukunta. Tällä 

poliittisesti valitulla elimellä ei ole 

suoranaista päätösvaltaa, vaan sen 

tehtävänä on kuunnella asiantunti-

joita, keskustella ja miettiä ratkaisuja 

ongelmakohtiin. Varsinaiset esitykset 

viedään tekniseen lautakuntaan käsi-

teltäviksi. Neuvottelukuntaan on 

valittu eri puolueiden aktiivisimmat 

sisäilmatoimijat ja sen rooli tulee 

varmasti olemaan julkisuudessakin 

hyvin näkyvä. Vaikka päätösvalta 

neuvottelukunnalta puuttuukin, on 

virkamiesten ja poliitikkojen toden- 

näköisesti erittäin vaikea olla otta-

matta huomioon sen esityksiä. 

 

Uusi opetuslautakunta on aloittanut 

työnsä aktiivisesti. Opettajien työhy-

vinvoinnin kannalta erittäin positii-

vista on havaita, että tulevan vuo-

den talousarvioesitykseen lautakunta 

lisäsi muun muassa seuraavat koh-

dat: ”Lausuma 1: Sisäilmasta oireile-

vien lasten ja henkilökunnan oikeus 

terveelliseen työympäristöön tulee 

varmistaa tarvittaessa erityisjärjeste-

lyillä ilman tarpeetonta viivettä. 

Lausuma 2: Sivistystoimen tulee kar-

toittaa erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden integroinnissa havaittuja 

ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toi-

menpiteisiin ongelmien ratkaise-

miseksi.” Sisäilmaongelmien lisäksi 

lautakunnan jäsenet tiedostavat siis 

myös lähikouluperiaatteen muodos-

tamat ongelmat koulunkäynnissä ja 

vaativat sitä helpottavia toimenpi-

teitä. Juuri tätä VOAY on vaatinut 

koko lähikouluperiaatteen olemassa-

olon ajan. Toivottavasti asiaan saa-

daan helpotusta. 

 

Voimia työssäjaksamiseen,  

tukekaa toisianne syksyn pimetessä. 

Marja-Leena Jämsen- Mässeli ja  

Jukka Mölsä 

työsuojeluvaltuutettunne 
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“Olin niin innoissani,  

että pussasin pyörääni.” 

 

Tällä erään 3. luokkalaisen lausah-

duksella alkoi Etelä-Suomen aluehal-

lintoviraston järjestämä koulutus 

“Oppiminen ‒  opettaminen ja arvi-

ointi”, joka pidettiin Heurekassa 11.-

12. syyskuuta. Koulutus oli suunnat-

tu rehtoreille ja koulujen arviointi-

työstä vastaaville opettajille. Koulu-

tus antoi eväitä koulun arviointikult-

tuurin tarkasteluun ja kehittämiseen 

sekä arvioinnin jäsentämiseen niin, 

että se tukee oppimista ja opettamis-

ta. Kouluttajina toimivat Leena 

Nousiainen (KM, työyhteisö-

kehittäjä, työnohjaaja, psykodraa-

maohjaaja CP) ja Najat Ouakrim-

Soivio (tutkijatohtori/ KT, FL). 

 

Koulutuksessa painotettiin tavoittei-

ta arvioinnin lähtökohtana. Tavoit-

teet eivät välttämättä ole selviä 

opettajille, vaan ne sekoitetaan sisäl-

töihin. Sen vuoksi koulutuksessa har-

joiteltiin arviointipolun rakentamis-

ta. Jaksosuunnitelmien rinnalla tär-

keää on myös arvioinnin kuljettami-

nen. Sisältöjen lisäksi on tärkeää, 

miten arvioidaan. Tämä puolestaan 

edellyttää erilaisten oppimiskäsitys-

ten tiedostamista ja niihin sopivan 

arviointitavan löytämistä. 

 

Koulutus herätti paljon ajatuksia, 

kuten kuinka opettajan oma koke-

mus vaikuttaa hänen tekemänsä ar-

viointityön taustalla. Tutkimuksen 

mukaan taustalla vaikuttavat esim. 

opettajan kokemus, miten häntä it-

seään on kouluaikana arvioitu sekä 

mitä opettaja on oppinut arvioinnis- 

 

ta opettajakoulutuksen aikana. 

Muistatko sinä, kuinka sinua on kou-

luaikana arvioitu? Muistatko, mitä 

koulutusta olet arviointiin saanut 

opettajakoulutuksessa? 

 

Arviointi ei ole erillinen toiminto 

koulun arjessa, vaan se kulkee käsi 

kädessä oppimisen ja opettamisen 

kanssa. Sen vuoksi arvioinnista tulisi 

käydä keskustelua koulun arjessa 

muulloinkin kuin vain jouluna ja ke-

väällä. Käydäänkö sinun koulussasi 

arvioinnista ammatillista keskustelua 

säännöllisesti? Jos käydään, niin mis-

sä yhteydessä? Mitkä eri toimijoiden 

(rehtori, opettajat, oppilaat, huolta-

jat, sidosryhmät) tehtävät ja vastuut 

ovat koulussanne tehtävässä arvioin-

tityössä? 

 

Laura-Maria Wirkkala, Anni Jansson, 

Kukka Ahokas ja Tiina Pesonen 

Pähkinärinteen koulu  
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Suurten kaupunkien neu-

vottelupäivät Turussa  

14.-15.9.2017 

 

Kävimme neljän hengen voimin 

edustamassa Vantaan opettajien am-

mattiyhdistystä syksyisessä suurten 

kaupunkien ammattiyhdistysten ta-

paamisessa Turussa. Tapaaminen oli 

kaksipäiväinen ja ohjelmaan oli va-

rattu aikaa luennoille, mutta myös 

vapaammalle ajatustenvaihdol-

le.  Nämä tapaamiset ovat tärkeitä 

kaupunkien kuulumisten ja käytän-

teiden jakamisen kannalta. 

 

Turun sivistystoimen tämän päivän 

tilanteesta oli kertomassa toimiala-

johtaja Timo Jalonen. Esiin nousivat 

tilakysymykset, alueellisesta eriar-

voistumisesta johtuvat haasteet, lähi-

kouluperiaate ja yhteinen digihan-

kinta. Turku ei tee poikkeusta tilojen 

sisäilmaongelmien suhteen, vaan re-

montoitavaa riittää sielläkin. Alueel-

lista eriarvoistumista on huomioitu 

tarjoamalla koulutusta henkilökun-

nalle mm. yliopiston ja suojelupolii-

sin taholta sekä ohjaamalla  resurssia 

alueen oppilaitoksille. Turun koulu-

verkko on päivitetty, jolloin koulu-

jen hallinnollista määrää on saatu 

laskettua lähes puoleen. Myös eri-

tyiskoulut on purettu lähikouluperi-

aatteen nimissä. Digihankinnoissa 

kaupunki on tehnyt päätöksen hank-

kia iPadit kaikille nelosluokkalaisille 

ja miniläppärit kaikille seiskoille. 

 

Turun normaalikoulun rehtori Veli-

Matti Hakanen puolestaan nosti esil-

le ajatuksia johtamiskulttuurista tuo-

reen väitöstutkimuksen  

(Johtamiskulttuuri – toiveiden, teko-

jen ja tulkintojen tihentymä, Mäki 

2017) sekä tietysti oman johtajuu-

tensa pohjalta.   Mäen mukaan 

opettaja kääntyy usein esimiehen 

puoleen päästäkseen keskustelemaan 

ideoistaan. Opettaja ei kaipaa rehto-

rilta valmiita vastauksia, vaan hän 

kaipaa sparraajaa omille ideoilleen. 

Hakasen rehtorikokemuksen mu-

kaan johtajan tehtävä on tukea, 

kannustaa ja estää. Hakanen nosti 

esiin myös luottamusmiesten ja reh-

torien yhteisen roolin uuden tiedon, 

yhteisten pelisääntöjen ja ristiriitati-

lanteiden tulkitsemisessa sekä hiljais-

ten viestien välittämisessä. Pohjim-

mainen tavoite on kaikilla osapuolil-

la sama, mutta tulkinnat voivat mat-

kan varrella vaihdella. Hakanen on 

jäsenenä myös Suomen rehtorien 

yhdistyksessä ja toivoi jäsenmäärän 

siinäkin lisääntyvän. 

 

Eri kaupunkien kuulumisten vaihta-

miseen oli varattu tällä kertaa run-

saasti aikaa. Esille nousivat kaupun-

kien puheissa YS-ajan suunnittelu 

sekä seuranta, arviointi ja opetuslau-

takunnat. Kaupungeissa oli liikkeellä 

erilaisia ohjeistuksia YS-ajan suunnit-

telusta ja seurannasta. Toisaalta YS-

aikaa seurataan, mutta samaan ai-

kaan suostutaan tekemään tehtäviä 

ilman korvausta.  
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Oman ongelmansa muodostaa YS-

aikaan sisältyvien tehtävien tulkin-

nat. Arvioinnissa puhutti uuden ope-

tussuunnitelman korostama formatii-

vinen arviointi. Vaasassa oli jo viime 

lukuvuonna käytetty Wilman forma-

tiivista työkalua, jota on testattu 

vantaalaisissakin kouluissa. Vaasassa 

ei oltu pohdittu etukäteen sitä kuin-

ka monessa oppiaineessa jatkuvaa 

arviointia työkalun avulla suorite-

taan ja kuinka montaa osa-aluetta 

kerralla arvioidaan, siksi työkalun 

käyttö oli koettu raskaaksi. Monissa 

kaupungissa oltiin iloisia opetuslau-

takuntiin valituista opettajataustaisis-

ta valtuutetuista. Opetuslautakun-

nan roolin uskotaan nyt kasvavan 

monissa kunnissa.  

 

Perjantaina päivän aloitti OAJ:n 

neuvottelujohtaja Petri Lindroos. 

Hän puhui teemalla kehitystavoit-

teet yleissivistävässä koulutuksessa.  

Opettajan työnkuvaan ovat vahvasti 

vaikuttaneet teknologian kehittymi-

nen, työelämän ja tiedon luonteen 

muutokset sekä lasten ja nuorten 

kasvuympäristön muutokset. Lisäksi 

median ylläpitämät teemat perus-

koulusta puhuttavat koulumaailmaa. 

Saako opettaja opettaa vai onko 

opettaminen kouluissa kiellettyä? 

Voiko opettaja vaatia asioiden ul-

koa opettelua vai pitääkö kaikki asi-

at omaksua tutkivan oppimisen 

kautta? Ääripäiden tarkastelu herät-

tää aina keskustelua ja keskustelun 

pohjalta jokaisen on hyvä miettiä 

omia ajatuksiaan tämän päivän 

opettajuudesta. 

 

Yhteenvetona voi sanoa, että haas-

teita on edessä, mutta toisaalta mo-

nessa asiassa ollaan päästy neuvotte-

lemalla hyvään tai vähintäänkin sie-

dettävään lopputulokseen. Se on 

selvää, ettei edunvalvonnassa ole 

varaa tuudittautua hetkeksikään hy-

vänolontunteeseen, vaan työrukka-

set on pidettävä tiukasti kädessä. 

 

Syysterveisin,  

Antti Karetie, Mika Koskinen,  

Sami Markkanen ja Tiina Pesonen   
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Uudistunut Hämis 

 

Vantaalaisen Hämeenkylän koulun 

elonkaari on ollut kuin monivivah-

teisesta elokuvasta. Koulu on vuo-

sien varrella tullut tunnetuksi hyvistä 

hetkistään, jolloin se on kahminut 

lukuisia palkintoja koulumaailman 

kilpakentillä, mutta myös koulura-

kennukseen liittyvistä aallonpohjis-

taan, jolloin rakennusta on korjattu 

ja laastaroitu sisäilmaongelmien 

vuoksi. Viimeisimpänä episodina 

vaikeassa sisäilmasodassa koulura-

kennus päätettiin purkaa ja oppilaat 

siirtää väistötiloihin. 

 

Koulun siirtyminen toisiin tiloihin on 

avannut myös aivan uudenlaisia 

mahdollisuuksia toteuttaa oppimista 

uusien pedagogisten ajatusten poh-

jalta. Hämeenkylän koulu sai käyt-

töönsä 7-9-luokille tilat Vantaankos-

kella sijaitsevasta toimistotalosta, 

Sanomalasta. Koulun alemmat luo-

kat toimivat väistötiloissa Varistossa 

ja Tuomelassa. Hämeenkylän koulu 

on näin jakaantunut useampaan toi-

mipisteeseen, joista juuri Sanomala 

on tarjonnut mitä herkullisimman 

lähtökohdan toteuttaa uusia ajatuk-

sia oppimisesta perinteisestä koulu-

rakennuksesta poikkeavassa tilassa. 

Koulussa lähdettiinkin rohkeasti uu-

distamaan tapaa opiskella ja oppia 

niin, että uuden opetussuunnitelman 

hengessä oppilaat olisivat mahdolli-

simman paljon keskiössä ja keske-

nään tekemisissä. 

 

Koulun uudet tilat ovat suuria ja 

avaria, väliseiniä on vähän mutta 

kerroksia paljon. Oppilaat liikkuvat 

kuudessa eri kerroksessa sukkasillaan 

oppimisalueiden välillä, viettäen 

koulupäivän pitkälti toimistomaises-

sa miljöössä istuen tunneilla suurien, 

liikuteltavien ja uudelleen järjesteltä-

vien pöytien ympärillä. Rakennuk-

sen ja kalusteiden lisäksi uudenlaista 

toimintakulttuuria koulun ja oppimi-

sen arkeen tuo yhteisopettajuus. 

Ajatuksen pohjalta on yhdistetty 

kaksi tai kolme luokkaa opiskele-

maan samaan oppimistilaan kahden 

tai kolmen opettajan johdolla. Näin 

oppilaita on yhdellä oppimisalueella 

noin neljästäkymmenestä lähes yh-

deksäänkymmeneen, oppiaineesta ja 

tunnista riippuen. 

 

Yhteisopettajuus ja yhdistelmäluokat 

tuovat oppilaiden lisäksi myös opet-

tajia entistä tiiviimmin yhteen. 

Opettajat viettävät tavallista arkea 

kollegan kanssa toimien samassa ti-

lassa ja samoilla opetustunneilla päi-

västä toiseen. Tunteja suunnitellaan 

yhdessä, ne toteutetaan yhdessä ja 

lisäksi arviointia tehdään kollektiivi-

sesti. Näin yhteisöllisyys ainakin eri 

ainetiimien sisällä kasvaa hyvin tii-

viiksi. Opettajien kokemukset yhteis-

opettajuudesta ovat olleet tähän 

mennessä pääsääntöisesti positiivisia. 

Hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemi-

nen lisäävät työn mielekkyyttä ja 

kouluelämän välillä raskastakin ristiä 

voi kantaa jonkun kanssa yhdessä, 

ihan päivittäin. Opettajien omat lau-

sunnot yhteisopettajuudesta ovatkin 

olleet iloista luettavaa. Pyydetyistä 

kommenteista paistaa ilo tehdä työ-

tä kollegan kanssa entistä tiiviimmäs-

sä yhteistyössä. Loppuun on kerätty 

eri oppiaineita opettavien opettajien 

kommentteja. Näiden lausuntojen 

sanoma on yksimielinen.  
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Yhteisopettajuus hyödyttää niin op-

pilaita kuin opettajiakin. Yhteisopet-

tajuudesta saadut positiiviset koke-

mukset tiivistyvät hyvin eräältä kou-

lun opettajalta saatuun kommenttin: 

”Vaikka kaiken muun uuden ohella 

yhteisopettajuutemmekin tulee epäi-

lemättä tämänkin vuoden aikana 

kehittymään vielä valtavasti, tuntuu 

jo nyt, ettei vanhaan systeemiin ha-

luaisi enää palata.” 

 

Yhteisopettajuuden kerätessä kaikki 

ruusut, joutuvat uudet tilaratkaisut 

tyytymään heikomman glorian lois-

teeseen. Vaikka tilat ovat hyvin pi-

detyt, kalusteet viimeisen päälle laa-

dukkaat ja tekniikkakin ajantasaista, 

koulussa koetut haasteet liittyvät 

suureksi osaksi tiloihin, joita ei alun 

perin ole suunniteltu koulua, vaan 

toimistokäyttöä varten. Koulun avo-

konttoria muistuttava toimistomai-

suus ei pysty eristämään alueita ai-

van riittävästi ja eri oppimisalueiden 

äänimaailma kantaa osittain oppi-

misalueiden yli. Tämä häiritsee var-

sinkin niitä alueita, joilla pitäisi teh-

dä perinteistä hiljaista työtä. Ääni-

maailman monimuotoisuus kuormit-

taa oppilaiden lisäksi osaa opettajis-

ta ja osa koulussa päivittäin työsken-

televä onkin ilmoittanut äänimaail-

man olevan suurin päivittäinen stres-

sinaiheuttaja. Meluhaitta koettelee 

kuitenkin alueita hyvin eritasoisesti 

eikä se vaikuta kaikkiin tiloihin. 

Ongelman taustalla on pääosin ra-

kennukseen ja sen ilmastointiin liit-

tyvät ratkaisut, jotka voidaan uudis-

rakennuksessa välttää rakentamalla 

väliseinät kattoon saakka. Sanoma-

lassa hiljaisuutta kaipaavia varten on 

varattu muutamia niin sanottuja  

”hiljaisia alueita”, joihin oppilaat ja 

opettajat voivat vetäytyä hetkeksi 

rauhoittumaan arjen äänivyöryltä. 

Äänimaailman monimuotoisuudesta 

kärsivät oppilaat voivat myös hel-

pottaa oloaan käyttämällä koululle 

hankittuja kuulosuojaimia. Näin 

koulussa varmistetaan oppilaille 

mahdollisuus työskennellä tunneilla 

runsaan äänimaailman keskellä 

myös hiljaisuudessa. Tästä hyötyvät 

niin ne, jotka tarvitsevat hiljaista 

ympäristöä, kuin ne, jotka tarvitse-

vat ääntä ja ohjausta oppimiseensa, 

tai tahtovat muusta syystä keskustel-

la ryhmissä käsillä olevasta asiasta, 

toisten pohtiessa samaa asiaa kuulo-

suojainten suojassa. 

 

Syksyn edetessä Hämeenkylässä on 

otettu rohkeasti suuria askeleita koh-

ti uudenlaista oppimista ja uudenlai-

seen ajatteluun nojaavia käytänteitä. 

Aika näyttää kuinka hyvin rohkeus 

palkitaan niin yhden koulun, kuin 

laajemmin koko valtakuntaa koske-

vienkin suunnitelmien osalta. Saa-

vatko uudet ops-tuulet ja niiden jal-

kautuminen kuntiin kouluviihtyvyy-

den kasvamaan ja oppimistulokset 

paranemaan? Vai käykö juuri päin-

vastoin? Vielä on liian aikaista arvi-

oida uudistusten kauaskantoisempia 

seurauksia, ainakaan Hämeenkylän 

esimerkin pohjalta. Tarkempien ar-

vioiden aika tulee vasta myöhem-

min. Jo tässä vaiheessa voi kuitenkin 

todeta, että opettajat ovat lähteneet 

mukaan reippain, vaikkakin tervein-

kriittisin-mielin, haistelemaan uusia 

tuulia. Niiden tuoksussa ainakin yh-

teisopettajuuden mukanaan tuoma 

autuus on ollut hedelmäisen kukke-

aa arjen elossa.  
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Samalla kuitenkin kiire, aikaa vievä 

uusien rakenteiden suunnittelu ja 

koulun äänimaailman yltäkylläisyys 

ovat aiheuttaneet painetta niin 

opettajien kuin oppilaidenkin ar-

keen.  

Kun modernisoituvan digi-maailman 

keskellä perinteitä toisintavaa insti-

tuutiota lähdetään veistämään kir-

veellä uuteen muottiin, on hyvä 

muistaa, että koulumaailman muotti 

veistettäisiin mahdollisimman toimi-

vaksi oppilaille. Uudistuksen ainoat 

motiivit eivät saa tulla bisnesmaail-

man ”enkeleiltä”, vaikkei koulu toi-

saalta voi olla oma, muusta yhteis-

kunnasta irtonainen saarekkeensa-

kaan. Vankka pedagoginen ja opet-

tajien ammattitaitoon nojaava asi-

antuntemus on pidettävä uudistus-

ten mukana. Kun eri intressipiirien 

ristiveto saadaan yhteensovitetuksi 

parhaalla mahdollisella tavalla, Suo-

mi voi ylpeänä seistä projektinsa, 

”peruskoulu 2.0” mukana. Sen tar-

koitus on tuottaa autonomisia, osaa-

via ja yhteistyökykyisiä nuoria yhä 

haasteellisemmiksi käyville työmark-

kinoille. Hämeenkylässä jo ollaan 

matkalla kohti päivitettyä versiota 

suomalaisesta peruskoulusta, ja en-

siaskeleet näyttävät haasteista huoli-

matta lupaavilta. Kun joidenkin 

vuosien kuluttua Hämeenkylän uusi 

koulurakennus valmistuu, ovat kou-

lun opettajat toivottavasti uusien 

kokemusten viisastamina teroitta-

neet käyttöönsä sellaiset kynät, että 

niiden kirjoittamat tarinat pystyvät 

kirkastamaan tulevienkin sukupol-

vien koulutietä omatoimisen, mutta 

yhteisöllisen tekemisen autuuteen. 

 

Joonas Hievanen, Hämeenkylä 

 

 

Lopuksi muutamia poimintoja opettajilta 

saaduista kommenteista yhteisopettajuutta 

koskien. 

”Yhteisopettajuus on MAHTAVAA koska 

kemiat toimii kollegan kanssa: suunnittelu-

kin sujuu kivuttomasti.” 

”Meistä molemmat ovat toimineet sen ver-

ran kauan opettajina ja on samanlainen 

tyyli opetuksessa muutenkin, joten homma 

sujuu mielettömän hyvin. Tuntien suunnit-

telu tulee toki tehdä yhdessä ja se vie aikaa, 

mutta itse tuntien pitäminen on huomatta-

vasti mukavampaa näin kaksin. Väittäisin 

myös, että oppilaat saavat parempaa ope-

tusta, kun toinen voi täydentää toisen juttu-

ja. Myös tehtäviä tehdessä toisella on aikaa 

auttaa heikompia ja toinen voi kierrellä 

niiden luona, jotka eivät niin paljon tukea 

tarvitse. Nyt ainakin tuntuu vahvasti siltä, 

että mieluummin opettaa kaksin kuin yk-

sin.” 

”Olen positiivisesti yllättänyt, kuinka hyvin 

yhteisopettajuus ja oppimisalueilla tapahtu-

va oppiminen sujuu. Erityisopetuksen re-

surssit saadaan hyödynnettyä tehokkaam-

min kun voi siirtyä helposti yhden oppimis-

alueen sisällä kolmen eri luokan oppilaiden 

välillä. Lisäksi avoimissa tiloissa voi siirtyä 

myös oppimisalueiden välillä, jos yhdellä 

alueella ei ole lisäopettajan tarvetta.” 

”Uudelle tasolle noussut yhteistyö opetuk-

sen suunnittelussa ja kollegan tuki opetusti-

lanteissa on ainakin omalta osaltani vähen-

tänyt stressiä oleellisesti, vaikka työn määrä 

ei olekaan ainakaan vähentynyt. Vaikka 

kaiken muun uuden ohella yhteisopettajuu-

temmekin tulee epäilemättä tämänkin vuo-

den aikana kehittymään vielä valtavasti, 

tuntuu jo nyt, ettei vanhaan systeemiin ha-

luaisi enää palata.” 
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Liikelounaalla 

 

Tässä ravintolassa voit nauttia liike-

lounaan trendikkäässä ja nuorek-

kaassa ympäristössä. Ravintolan asi-

akkaiden keski-ikä on pitkälti alta 

aikuisuuden. Ruokaseurueesi keski-

ikä nousee kuitenkin jyrkästi silloin 

kun viereesi istahtaa ikätoveri, kolle-

ga, tai toinenkin. Samalla huomaat 

myös mielesi virkoavan, kun kolle-

gat aloittavat kanssasi keskustelun. 

Hei, nuo tyypithän puhuvat järke-

viä! Pian jo pohdimme yhdessä koh-

ta alkavaan liikuntatuntiin liittyvää 

ongelmaa. 

 

Liikelounaalla ruoka ei polta suuta 

eikä istuminen puuduta takapuoltasi. 

Saat samaan hintaan liikkuvan liike-

lounaan. Siitä pitävät huolen nuo-

rekkaan asiakaskunnan edustajat:  

- Jonne, joka haluaa lypsää ravinto-

lan peltilehmän kuivaksi käynnissä 

olevan maidonjuontikisan vuoksi;  

- Lissu, joka kaikista ruokavaihtoeh-

doista valitsee lautaselleen kaksi 

porkkanaraasteen suiroa ja lasin vet-

tä; sekä  

- Jaska, joka johtaa kovaäänisenä 

Jonnen ja Maken kanssa käynnissä 

olevaa maidonjuontikisaa. 

 

Jonnelle käyn sanomassa: “ei, et voi 

ottaa enää yhtään lasia maitoa, kak-

sikymmentäviisi lasillista on ihan riit-

tävästi yhdelle”. 

Jaskalle ilmoitan:” ei, et voi huutaa 

etkä juosta ravintolassa. Eikä kukaan 

juontikisaan osallistuneista hae ra-

vintolan seisovasta pöydästä enää 

yhtään mitään nestemäistä”.  

Miettikää Afrikan lapsia, sanottiin 

meille ala-asteella 70-luvulla, kun 

piti rajoittaa tai lisätä syömistä. Nyt 

tyydyn kaksikirjaimisen sanan tak-

tiikkaan toteamalla ensin kuivak-

kaasti: “ei. Tuollainen käytös ei 

käy”. 

Lissulle käyn vaivihkaa tarjoamassa 

mahdollisuutta hakea lisää ruokaa, 

eilinen ruokalautanen näytti yhtä 

puhtaalta salaatinlehden alla kuin 

tänään. Salaatinkin Lissu oli kipannut 

lopulta roskikseen. 

Miten ihmeessä missasin tuollaisen 

maidonjuontikisan. Pitää hankkia 

peruutuspeilit ja virittää ne otsapan-

taan, näkisi paremmin. Oliko se kisa 

juuri sen seitsemän minuutin aikana, 

jolloin ratkaisimme kollegoiden 

kanssa liikuntatunnin ongelman? 

Tunnustan, en syönyt ruokaani lop-

puun. En ehtinyt, kun lopulta muis-

tin, että pitää ehtiä vielä välkkäval-

vontaan. Anteeksi luonto, turhaan 

kuollut kana, keittiöhenkilökunta, 

luonto ja lapset – heitin turhaan 

ruokaa roskikseen. Huomenna yri-

tän selvitä paremmin viidentoistami-

nuutin mittaisesta liikelounaastani – 

syön sen, mitä otan. 

PS. Liikuntatunti koulun kentällä oli 

menestys. Onnistuimme! Lisäksi au-

rinko paistoi ja taivaalla lipui sydän-

pilvi. 

 

Minna Varpula 

erityisluokanopettaja 

Mikkolan 

koulu 
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VOAY jäsenedut 

 

Kuusijärven avantouintikampanja 

• 10 kpl sarjalippu sähkösaunaan jäsenhinta 20€ 

• sähkösaunan kausilippu jäsenhinta 40€ 

• savusaunan kertalippu käynnin yhteydessä jäsenhintaan 2€, tämän 

edun jäsen voi käyttää yhden kerran kuukaudessa 

Jäsenhinnat ovat voimassa 1.10.2017-31.1.2018, sarja- ja kausilippuja voi 

käyttää kauden 2016-2017. Edun saa näyttämällä kassalla OAJ:n jäsenkortin 

sekä maksamalla maksun käteisellä, etua ei voi valitettavasti hyödyntää il-

man jäsenkorttia ja käteistä. 

 

Hyvinvointistudio Puro 

Meille olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet, mitä kankeampi sen parem-

pi. Näin kertoi minulle Hyvinvointistudion omistaja Tiina Puro. Yhdistys tar-

joaa jäsenilleen 5xkortin, jolla voit käydä tutustumassa tarjolla oleviin 60min 

viikkotunteihin. Tunnit varataan etukäteen netistä ja 5xkortti on voimassa 

3kk. Hyvinvointistudio sijaitsee Martinlaakson juna-aseman läheisyydessä. 

Etu lunastetaan laittamalla sähköpostia osoitteeseen info@purostudio.com. 

Etu voimassa 1.10.-17.12.2017 ja sen voi hyödyntää yhden kerran.  

 

Prison Island 

VOAY:n jäsenille tarjotaan yksi maksuton käyntikerta Vantaan Flamingon ja 

Helsingin Salmisaaren liikuntakeskuksen seikkailuhuoneisiin. Jäsenetu voimas-

sa 1.10.-30.11.2017. Kerätkää porukka koululta ja lähtekää yhdessä seikkaile-

maan. Varatkaa paikat etukäteen netin kautta tai sähköpostilla. Valittavana 

on 60min, 90min tai 120min seikkailu. http://www.prisonisland.fi/ 

 

Rush-trampoliinipuistoon pomppimaan   

Lähde tutustumaan Tammistossa sijaitsevaan Rush-trampoliinipuistoon. 

VOAY:n jäsenet pääsevät tunniksi pomppimaan yhden kerran marraskuun 

aikana.  

 

Jäsenyydet tarkistetaan aina toimipisteissä OAJ:n jäsenkortista sekä nimilistas-

ta, joten tarkistathan että jäsentietosi ovat ajantasalla. 

 

Lisäksi OAJ:n jäsenetuna 

• Käynti Heurekassa: Veloituksetta, jos luokalle on varattu vierailu. 

Omalle vierailulle opettaja sisään koululaishinnoilla 9€/päivä. 

• Käynti Superparkissa: sisäänpääsy 12 € / hlö. Etu koskee OAJ:n kortin 

haltijaa + yhtä seuralaista. Sopimus voimassa 2018 loppuun. 

• Elixia: jäsenetuna saat 20 prosentin alennuksen Elixian tarjoamista jäse-

nyyksistä. 
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Koulutuskalenteri 

 

Keväällä 2017 tulossa esimerkiksi: 

-          Eläkeiltoja 

-          Yhteysopettajakoulutus 

-          Erityisopetusilta 

-          OAJ:n NOPE-koulutus 

-          Alueyhdistyksen VOPE- ja KOPE –koulutukset 

 

Kannattaa seurata ilmoittelua yhteysopettajien ilmoittelun lisäksi  

Facebookista (esim. Vantaan OAY, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys),  

nettisivuilta (esim. voay.fi, oajpaakaupunkiseutu.fi) ja Opettaja-lehdistä! 

Lokakuu VOAY:n syys-

kokous 11.10.  

jäsenet  VOAY:n toi-

mistotilat, 

Talkootie 7, 

Vantaa 

VOAY 

Marraskuu Yhteysopetta-

jakoulutus 

3.-5.11.17 

yhteysopetta-

jat  

Tukholman 

risteily  

VOAY 

 NOPE-

koulutus  3.-

4.11  

jäsenet, jotka 

ovat alle 35-

vuotiaita tai 

on alle 5 

vuotta työko-

kemusta 

Haikon karta-

no, Porvoo  

OAJ 

 KOPE-

koulutus 4.-

5.11.17  

jäsenet, jotka 

ovat yli 40-

vuotiaita ja/

tai yli 15-

vuotta ope-

tusalalla työs-

kennelleitä  

Tallinna PKS 

 Perhevapaa-

ilta 

(seuraa ilmoit-

telua tarkem-

masta ajasta) 

jäsenet VOAY:n toi-

mistotilat, 

Talkootie 7, 

Vantaa 

PY 
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www.voay.fi 

   

 

VOAY liikuttaa 

VOAY tukee yhdessä liikkuvia ja VOAY:tä edustavia opettajaryhmiä erilaisissa 

liikuntatapahtumassa yleensä noin puolella summalla osallistumismaksusta. 

Tukea on mahdollista anoa kaksi kertaa yhden lukuvuoden aikana.  

Kerätkää ryhmä ja ottakaa yhteyttä tiina.j.pesonen(at)eduvantaa.fi .  

 

VOAY kannustaa jäseniä osallistumaan Koululiikuntaliiton (KLL) järjestämään 

opettajaliikuntaan ja osallistuu osallistumismaksuihin. 

Lisää tietoa tapahtumista: http://www.kll.fi/open-keidas/tapahtumakalenteri 

  www.facebook.com/vantaan.oay 


