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Tätä kirjoittaessani on päällimmäisenä jännittynyt odotuksen tunne kuin 

lapsella aatonaattona. Mutta tuoneeko huominen risuja? Yhdistyksen lausunto 

valmistui ajoissa ja tyytyväisenä kiitän laatimiseen osallistuneita VOAY:n 

hallituksen jäseniä ja yhteydessä olleita opettajia arvokkaasta panoksesta 

haasteellisessa tilanteessa. Enkä unohda erikseen 

kiittää lukuisia meikäläisiä aktiiveja keskusteluista 

ja yhteydenotoista.  

Vaikka ”TURPO” koskee pedagogisen tuen 

kehittämistä peruskouluissa, väitän, etteivät sen 

vaikutukset tule rajoittumaan perusopetukseen 

kuin vähäisellä viiveellä ysiläisessä kentässämme.  

Tämä on lukioissa ymmärretty hienolla tavalla.  
 

Vuosikellon mukaan yhteysopettajat ja nyt myös 

varayhteysopettajat osallistuivat aktiivisesti perinteiselle yhteysopettajien 

koulutusristeilylle 21.-23.10. Luottamusmiesten ja hallituksen lisäksi mukana 

oli sivistystoimesta Ilkka Kalo, joka kertoi työnantajan näkemyksiä TURPO:sta. 

Kuuntelimme tarkasti. Huolemme ja epäilyksemme ovat työnantajan tiedossa. 

Samoin kuin ne mahdollisuudet, joita näemme asiaan liittyvän. Kiitän Kaloa 

osallistumisesta mielelläni. Rohkeus on hyvä ominaisuus. On parempi, että 

jatkossakin työnantaja ja työntekijät voivat aidosti keskustella. Vaikuttaminen 

on pysyvästi VOAY:n tavoitteena.   

Valitettavasti emme voi taata, että OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen voisi 

osallistua jatkossakin koulutusristeilylle vaikka mielellämme hänet jatkossakin 

mukaan ottaisimme. Osallistujille kävi täysin selväksi, että OAJ:n 

mailto:toimisto@voay.fi
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puheenjohtaja osaa asiansa ja keskustelee mielellään. TURPO:stakin 

puheenjohtaja tuntui jo ennakolta tietävän. Olisikohan niin, että OAJ:n 

varapuheenjohtajanakin tunnettu Kari Kinnunen oli asiasta jo aikaisemmin 

keskustellut? Huoli siitä, ettei OAJ:ssä tiedetä Vantaan tilanteesta riittävästi, tuli 

mielestäni hienosti aiheettomaksi osoitettua. Kiitokset siis Kari Kinnuselle ja 

Olli Luukkaiselle! Vaikka alkuaan savolaisia ovatkin. Toivottavasti järjestömme 

on mainittujen puheenjohtajien näköinen. Siihen on ainakin pyrittävä. 
 

Ja sitten olen ihan oikeasti sitä mieltä, että meidän Vantaalla kannattaa tukea 

meikäläiset olosuhteet tuntevia sopivia ja päteviä opettajia jatkossakin niille 

paikoille, joissa he voivat toimia mahdollisimman hyvin kaikkien opettajien 

puolesta. Toivottavasti tulevaisuus tuo mainittuja mahdollisuuksia eteemme 

runsaasti! 
 

Mutta sitten TURPO. Huomenna 2.11.2011 julkaistaan 

versio, jonka pohjalta laaditaan esitys 

opetuslautakunnalle. Ihan aluksi luemme version 

mahdollisimman tarkasti ja sen pohjalta tulemme 

toimimaan. VOAY:n hallituksen halukkaat osallistuvat 

asian käsittelyyn 3.11. tapaamisessa Lautakunnan 

kokous onkin sitten jo 7.11.2011. Yhteysopettajien 

kautta välitämme tietoa mahdollisimman nopeasti. Ja 

sähköpostihan toimii tunnetusti kahteen suuntaan.  Ja sen uskallan ainakin 

itselleni luvata, ettei 7.11. tule merkitsemään missään tapauksessa kansien 

sulkemista ja lepoon vetäytymistä.  
 

Sitten muita asioita.  Hallitusvaalit saatiin kuin saatiinkin aikaiseksi jo toista 

kertaa peräkkäin. Ja kuten demokratiassa yleensä on tapana, ehdokkaita oli 

paikkoja enemmän. Ja kaikki ehdolla olleet saivat halutessansa varapaikan 

hallitukseen. Kunpa nämä vaalitkin saisi perinteeksi! 
 

Ja tietynlainen perinne on sekin, että syyskokoukseen olisi mahtunut 

huomattavasti enemmän väkeä. Ainakin jäsenmaksu laski yhteen pilkku 

kahteen prosenttiin. Laskua huimaavat kaksi kymmenestuhannesosaa! 

Kenenkään taloutta tuo ei pelasta, mutta ainakin suunta on oikea. Ja budjetissa 

aikaisempaa suurempi osuus suunnataan urheiluun ja kulttuuriin. Se on hyvä 

juttu se! 
  

Nastarengasterveisin, 

Sami Markkanen  

VOAY:n puheenjohtaja 

sami.markkanen@vantaa.fi 
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OAJ:N VANTAAN PAIKALLISYHDISTYKSEN 

PUHEENJOHTAJA TIEDOTTAA 

 

  

 

  

 

Mikä ihmeen raamisopimus eli ajankohtaista työmarkkinarintamalta 
 

Näin OAJ:läisin silmin on ollut mielenkiintoista seurata työmarkkinasyksyä ja 

nyt osaltaan neuvoteltujen uusien työehtosopimuksien syntyä. Työmarkkinajär-

jestöjen neuvottelut Etelärannassa lokakuun loppupuolella huipentuivat yhtei-

sen keskitetyn raamisopimuksen hyväksymiseen ensimmäistä kertaa sitten vuo-

den 2004 jälkeen. Tämän raamisopimuksen pohjalta neuvotellaan myös meidän 

tulevista työehtosopimuksista. 
 

Aikaansaatu raamisopimus sisälsi paljon työelämän laadullisia kysymyksiä, 

unohtamatta palkansaajien ostovoiman turvaamista. Sopimuksessa sovitussa 

niin sanotussa työelämän laatupaketissa tuli useita parannusesityksiä lakiin kir-

jattavaksi. Näistä mainittakoon isyysvapaan pidennys 54 päivään, parannukset 

työttömyysturvaan sekä lupaus siitä, että vuorotteluvapaan korvauksia koskeva 

muutosesitys perutaan jos raamisopimus saa tarpeeksi suuren kannatuksen liit-

tojen kesken. Sopimuksessa kiinnitettiin huomiota myös ikääntyvien työnteki-

jöiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseen muun muassa paran-

tamalla työntekijöiden kouluttautumismahdollisuuksia. Nämä laadulliset asiat 

sopimuksessa eivät ole merkityksettömiä, vaan niillä vaikutetaan myös jokaisen 

meidän tulevaisuuteen. 
 

Raamisopimuksen ensimmäisen 13 kuukauden jakson sopimuskorotusraami on 

2,4 prosenttia ja tätä seuraavan 12 kuukauden jakson sopimuskorotusraami on 

1,9 prosenttia. Sopimuksessa sovitut korotukset sekä verohuojennukset muo-

dostavat kokonaisuuden, jolla ostovoiman pitäisi parantua. Laskelmien mukaan 

nettoreaaliansiot tulisivat nousemaan kahden vuoden aikana noin prosenttiyksi-

kön verran. Lisäksi sopimuksessa mainittiin myös niin kutsuttu kertaerä, joka 

sopimuksen tultua voimaan toisi myös meille 150 euron kertakorvauksen sopi-

muksen voimaan astuessa. Tämä aikaiseksi saatu keskitetty ratkaisu luo pohjan 

nyt meneillään oleville OAJ:nkin sopimusneuvotteluille. OAJ:n neuvotteluissa 

keskeistä on se kuinka raamisopimuksessa määritelty palkankorotusvara käyte-

tään. Mikä osa korotuksista on yleiskorotusta ja mikä nk. järjestelyerää.  
 

Järjestelyerästä väänsi juuri viime viikolla Metalliliitto työnantajiensa kanssa ja 

joutui turvautumaan myös muutaman päivän lakkoon. Sopimus kuitenkin saa-

tiin aikaiseksi, ja ihan hyvä niin. Onkin nimittäin mielenkiintoista seurata, mi-

ten raamisopimukselle tulee käymään. Jotta maan hallitus voi hyväksyä omalta 

osaltaan sopimuksen voimaantulon ja näin ollen toteuttaa lupaukset lakiin kir-
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 

jattavista asioista ja parannuksista, vaatii se sopimukselta lähes 100 prosentin 

kattavuutta. SAK:laisista liitoista Metalliliitto sai sopimuksen työnantajapuolen 

kanssa aikaiseksi, samoin STTK:lainen toimihenkilöiden ammattiliitto Pro. On 

myös liittoja, jotka ovat jo nyt ilmoittaneet jättäytyvänsä pois raamisopimukses-

ta kuten SAK:lainen Rakennusliitto.  
 

Neuvottelut OAJ:n ja Kuntatyönantajan välillä ovat vielä tätä kirjoitusta kirjoit-

taessani kesken.  Raamisopimuksen kattavuutta tullaan kuitenkin tarkastele-

maan yhdessä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken marraskuun lopus-

sa. Tätä ennen liittojen (myös OAJ:n) tulee saada omat 

neuvottelunsa valmiiksi ja hyväksyttävä raamisopimus 

mahdollisimman laajalti, jotta siinä sovitut yleiset ja 

yhteiset asiat voidaan panna täytäntöön.  
 

Mukavaa loppusyksyä,  

Jukka Mölsä   

OAJ:n Vantaan Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 

 

 

 

Yhteysopettajakoulutuksesta (21-23.10.2011) poimittua 
  

Samasta työstä sama palkka eli luokanvalvojan työn eripalkkaisuus on vuosi-

kausia hiertänyt epäkohta ja se tulisi vihdoin saada samapalkkaisuuden piiriin. 

Ryhmäkoot tietyissä taito- ja taideaineissa voivat olla niin suuria, että käytettä-

vän välineistön takia voi syntyä vaaratilanteita. Palkkausepäkohtina tuli myös 

esille laaja-alaisten ja luokkamuotoisten erityisopettajien palkkaus. 
 

Wilmamerkinnät ja niiden näkyvyys eri opettajaryhmille tulivat myös ryhmä-

työssä esille. Tietosuojakäytänteiden takia jo turvallisuudenkin takia tärkeää 

asiaa saattaa jäädä välittymättä eri opettajille.  
 

Opetusrakenteiden muutos perusopetuksessa aiheutti edelleen paljon keskuste-

lua. Kannettiin huolta erityisoppilaiden sijoittelusta lähikouluihin, pystytäänkö 

kaikkien oppilaiden etu turvaamaan jatkossakin, aiheuttaako muutos imua vai 

pakoa Vantaalta erityisopettajien keskuudessa. 
 

Lukion opettajat toivoivat jatkossa huomioitavan myös (enemmän) lukiota kos-

kettavien kysymysten käsittelyä. Vaikka lukio-opettajia on vain murto-osa 

yleissivistävistä opettajista, voisi jokin teema, vaikka sitten rinnakkaisena oh-

jelmanumerona, olla koulutuksessa mukana. 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 

Ensimmäisestä koulutuspäivästä ja erityisesti Ola-

vi Sydänmaalakan esityksestä annettu palaute oli 

myönteistä. Paneelikeskustelu oli myös hyvä idea 

ja toteutus olisi voinut olla pituudeltaan laajempi-

kin.  
 

Kari Kastu  

luottamusmies  

0400 703204 tai (839) 35647 

kari.kastu@vantaa.fi 

 

 

 

 

 

 

TEATTERIT 

 

KANSALLISTEATTERISSA: 
 

Ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi  

Voit ostaa lippuja itsellesi tai joululahjaksi perheellesi, sukulaisille tai tuttaville. 

Liput eivät ehdi jouluksi koulullesi. Anna lahjaksi kortti, jossa ilmoitat lahjan 

tulevan myöhemmin. Entisessä ravintola Morkussa toimii nykyisin Lavaklubi. 

Illan teatterilipulla pääsee sinne ilmaiseksi jatkoille.  

 

la 28.1.2012 klo 13 SIRKUKSEN POIKA (nukketeatteriesitys)  

Liput kaikille 15 e, aikuisten normaali hinta 17 e  
  

ma 6.2.2012 klo 19 HE EIVÄT ASU ENÄÄ TÄÄLLÄ 

Liput kaikille 25 e, normaali hinta 30 e  
  

ke 29.2.2012 klo 19 KANSANHIIHTO 

Liput kaikille 30 e, normaali hinta 35 e  
 

to 15.3.2012 klo 18.30 FEDJA-SETÄ, KISSA JA KOIRA  

Liput kaikille 15 e, ikäsuositus 3v. aikuisten norm. hinta 17 e  
 

to 29.3.2012 klo 19 13 UPONNUTTA VUOTTA  

Liput kaikille 24 e, normaali hinta 27 e  
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KAUPUNGINTEATTERISSA:  
 

Ks. tarkemmat tiedot www.hkt.fi 

Vuoden vaihteen jälkeen lippujen hinnat nousevat.  

Kaupunginteatteri siirtyy uudenlaiseen hinnoitteluun.  

Sesonkiaikoina hinnat ovat korkeimmillaan. Huhti-toukokuussa hinta laskee. 

Hintaero on 11 euroa riippuen mihin aikaan esitys on.  
 

MEIDÄN POIKA  

To 8.12.2011 klo 19  

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

KAKSI MAAILMAA  

Ke 14.12.2011 19 

Liput kaikille 28 e, normaali hinta 32 e  
 

VAIMONI ON TOISTA MAATA  

Ke 28.12. klo 19 

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

 

Ilmoittautumiset marjaliisakuronen@hotmail.com,  

tilitykset välittömästi ilmoittautumisen jälkeen VOAY 800015-1647912. 

Tiedonannoissa on oltava esityksen nimi ja pvm.  

terveisin Marja-Liisa Kuronen  

 

 

 

 

SUURI NÄYTTÄMÖ 

Eläintarhantie 5  

permanto / parveke 

Etuhinta 

16.4.–

31.5. 

Perushinta 

1.1.–15.1. ja 19.3.–

15.4. 

Sesonkihinta 

16.1.–18.3. 
kesto 

Katri Helena 
45 / 40 

€ 
51 / 46 € 56 / 51 € 2 t 45 min 

Vastanaineet 
32 / 27 

€ 
38 / 33 € 43 / 38 € 2 t 20 min 

Metsä 
32 / 27 

€ 
38 / 33 € 43 / 38 € 

kesto 

avoin 

Kolme iloista rosvoa 
30 / 25 

€ 
36 / 31 € 41 / 36 € 2 t 20 min 

lapset 10 / 5 € 16 / 11 € 21 / 16 €  

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=katr
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=vast
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mets
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=kolm
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ARENA-

NÄYTTÄMÖ 

Hämeentie 2 

Etuhinta 

16.4.–

31.5. 

Perushinta 

1.1.–15.1. ja 19.3.–

15.4. 

Sesonkihinta 

16.1.–18.3. 
kesto 

Lainahöyhenissä  46 € 51 € 2 t 40 min 

PIENI NÄYTTÄMÖ 

Eläintarhantie 5 

Etuhinta 

16.4.–

31.5. 

Perushinta 

1.1.–15.1. ja 19.3.–

15.4. 

Sesonkihinta 

16.1.–18.3. 
kesto 

Kaksi maailmaa 26 € 32 € 37 € 
kesto 

avoin 

Yökyöpelit 

lapset / aikuiset 
7 / 20 € 13 / 26 € 18 / 31 € 2 t 15 min 

Ihmisen osa 31 € 37 € 42 € 2 t 40 min 

Lämpiö 

Siiri ja kamala possu 
7 € 7 € 7 € 40 min 

TEATTERISTUDIO  

PASILA 

Ratamestarinkatu 5 

Etuhinta 

16.4.–

31.5. 

Perushinta 

1.1.–15.1. ja 

19.3.–15.4. 

Sesonkihinta 

16.1.–18.3. 
kesto 

Ulkomaalainen 26 € 32 € 37 € 
2 t 40 

min 

Kiviä taskussa 26 € 32 € 37 € 
2 t 35 

min 

Teatteribaari 

Club act!one 
18 € 24 € 29 € 2 t 

LILLA TEATERN 

Georgsgatan 30 

Etuhinta 

16.4.–

31.5. 

Perushinta 

1.1.–15.1. ja 

19.3.–15.4. 

Sesonkihinta 

16.1.–18.3. 
kesto 

Omaka par  31 € 36 € öppen 

Vaimoni on toista maata 24 € 30 € 35 € 
1 t 25 

min 

Mies joka kieltäytyi käyt-

tämästä hissiä 
21 € 27 € 32 € 

1 t 30 

min 

http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=zaza
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=kaks
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=yoky
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=ihmi
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=siir
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=ulko
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=katr
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=acti
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=omap
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=vaim
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mies
http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=mies
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VAALIKIITOKSIA 

 

CITYSHOPPARI-KORTTI 
 

Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi, vaikkapa joululahjaksi  

20 e/kpl. Kortin normaali hinta on 24 e + postikulut 5 e. 

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

tai prosenttialennuksia monilta eri aloilta.  

Ks. tarkemmat tiedot www.cityshoppari.fi 

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

takaisin! 
 

Cityshoppari-kortit tulevat painosta joulukuussa. Voi olla, että kortit eivät ehdi 

sisäisessä postissa jouluksi koulullesi. Jos haluat antaa kortin joululahjaksi, an-

na vain tavallinen joulukortti, jossa ilmoitat lahjasta ja toimita varsinainen Ci-

tyshoppari-kortti saajalle joulun jälkeen.  

 

Korttia voi tilata helmikuun loppuun saakka.  

Tilaukset marjaliisakuronen@hotmail.com.  

Tilauksissa oltava oma nimi, koulu ja kotiosoite.  

Kortti maksetaan heti tilauksen jälkeen VOAY:n tilille 800015-1647912.  

 

 

 

 

 

Hei kaikki vantaalaiset kollegat!  
 

Suuret kiitokset kaikille teille luottamuksesta ja tuesta yhdistyksemme hallitus-

vaaleissa. On hienoa jatkaa työtä vantaalaisten opettajien hyväksi tietäen, että 

taustalla on suuri joukko ihmisiä. Tulen jatkamaan tänä syksynä työtä hallituk-

sessa sekä sen järjestötoimikunnassa. Lisäksi olen mukana lukion opinto-

ohjaajien kanssa kartoittamassa heidän työaika-, ja työtehtävätilannettaan. 

Myös lukion oppilashuoltotyön käsikirjaa olen edelleen valmistelemassa, näistä 

kuulumisia vielä myöhemmin lisää. Lisäksi jatkuu työ muutaman koulun luot-

tamusmiehenä, ottakaa rohkeasti yhteyttä, mikäli jokin työmaalla askarruttaa.  
 

Voimia kaikille sumuisen syksyn keskelle! 
 

Terveisin, Matti Jussila 

VOAY:n hallituksen jäsen ja luottamusmies 

 

 

 
Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa 25.11.2011 klo: 12  

mennessä sähköpostilla osoitteeseen: annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

http://www.cityshoppari.fi/
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

