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Hiihtoloman karatessa yhä pohjoisemmaksi, on syytä katsoa kahvinporoista, millais-
ta talvisäätä tuleman pitää. Päällimmäisenä lienee ky-
symys esityksestä uudeksi tuntijaoksi.  Ja ennustamisen 
lahjoja saaneena ryhdyn toimeen. Ikävänä opettajat pi-
tävät varsin yleisesti sitä, ettei esityksessä lisätä opetet-
tavien minimituntien määrää. Erilaisia mielipiteitä syn-
tyy oppiaineiden lisäämisistä ja vähentämisistä. On tyy-
tymättömyyttä uusien oppiaineiden unohtumisesta, 
mutta on myös tyytyväisyyttä. Ja jälleen kannattaa 
muistaa, että kyseessä on vasta lausuntokierrokselle 
lähtevä esitys. Kantansa saa ja kannattaa ilmaista. Erot-
tamaton osa vaikuttamista. Se tulevaisuuteen katsomisesta,  
ainakin tuntijaon suhteen.  
 
Yhteistä opettajuutta Vantaalla toteuttaa myös OAJ Vantaan paikallisyhdistys. On 
hienoa, että me näennäisesti hyvinkin erilaisissa tehtävissä toimivat lukioiden ja pe-
rusopetuksen opettajat tapaamme muiden opettajaryhmien edustajia. Voimme tu-
kea toisiamme ja oppiakin kokemuksistamme. Olisiko nyt kuuntelemisen paikka? 
Päästetäänpä vieras ääneen… 
 
Kuulumisia varhaiskasvatuksen puolelta… 
Vantaan Varhaiskasvatuksen budjetti on vedetty vuodelle 2012 erittäin tiukaksi. 
Käyttömäärärahojen (materiaalirahojen) osalta leikkaus on ollut valtava. Varhais-
kasvatuksessa huolta herättää erityisesti se, että myös esiopetuksen ja erityisvar-
haiskasvatuksen osalta materiaalirahat on poistettu lähes kokonaan.  
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Varhaiskasvatusyksiköt painiskelevat nyt erinäisten 
kysymysten äärellä: Mistä rahat esiopetuksen kir-
joihin? Mistä rahaa kirjoihin ja peleihin? Mistä ra-
haa rikkinäisten lelujen uusimiseen? Mistä rahaa 
uusiin oppimisvälineisiin? Ostoksia ei tänä vuonna 
juuri tehdä, mikäli budjettiin ei lisäyksiä saada.  
 
Henkilöstömenoihin ei varhaiskasvatuksessa onnek-
si ole kajottu, paitsi avustavan henkilökunnan ja 
sijaisrahojen osalta. Erityistä huolta herättää kui-
tenkin henkilökunnan ”painostus” palkattomien va-
paiden pitämiseen. Johtajia on ohjeistettu siten, 
että mikäli johtaja saa henkilökuntansa pitämään 
3,5 palkatonta päivää/henkilö toimintavuoden ai-
kana, rahaa palautetaan sijaisrahojen kassaan. 
 

Huolta ja kummastusta herättää myös konsultoiville erityislastentarhanopettajille 
suunniteltu kannustuslisäjärjestelmä, jossa tehostettua ja erityistä tukea saavien las-
ten määrää pyritään radikaalisti vähentämään. Mikäli kannustusjärjestelmän mu-
kaiset ehdot täyttyvät, keltoille (konsultoiva erityislastentarhanopettaja) maksetaan 
kannustuslisää x prosenttia vuotuisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. Pohdittavaksi 
jää, kenen etu järjestelmän avulla täyttyy? Lasten? Tuskinpa vain. 
 
Varhaiskasvatus on ennaltaehkäisevää toimintaa monessakin mielessä. Varhaiskas-
vatuksessa voidaan puuttua moniin asioihin, ennen kuin ne koulumaailmassa puh-
keaisivat valtaviksi ongelmiksi. Tähän ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan kuiten-
kin osaamista, resursseja ja myös rahallista panostusta. Ilman niitä laadukasta var-
haiskasvatusta on vaikeaa toteuttaa! 
 
Mm. näitä yllä mainittuja asioita selvittelemme tällä hetkellä ja pyrimme niihin yh-
dessä OAJ:n Vantaan Opettajien Paikallisyhdistyksen kanssa vaikuttamaan. 
Vantaan Lastentarhanopettajayhdistyksen puolesta,  
Leena Toivonen, puheenjohtaja 
 
Kiitän Leenaa ja kumarran. Olisiko niin, että kaikkien opettajaryhmien kannattaisi 
jatkossakin olla selvillä mitä ”niiden toisten” tontilla tapahtuu? Kukaan ei kai väitä, 
etteikö erilaisilla ratkaisuilla olisi heijastusvaikutuksia? 
 
Varhaisen puuttumisen terveisin, Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja, 050 409 6456 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 
 
  

 
 
Epäilyt siitä, että Vantaalla ei noudateta Opetusalan virkaehtosopimusta, ovat vähin-
täänkin liioiteltuja. Uusi valtakunnallinen virkaehtosopimus merkitsi joillekin aine-
ryhmille selkeää parannusta esim. opetusvelvollisuuden suhteen, mutta epäkohtia 
korjattaessa ja oikeudenmukaisuutta lisättäessä jotkut aineryhmät joutuivat tyyty-
mään pienempään korvaukseen tiettyjen palkkioiden suhteen. 

Myöskään kaikki opettajat eivät saaneet kertakorvausta, jos tietyt reunaehdot eivät 
toteutuneet. Tämä on valitettavaa, mutta sopimusta tehneet osapuolet ovat joutu-
neet tekemään erilaisia kompromisseja ja aina ei reunaehdoille löydy loogista perus-
tetta. 

Uusi sopimus mahdollistaa erilaisia kokeiluja. Ketään ei pako-
teta osallistumaan sellaiseen kokeiluun, joka selvästi heikentää 
nykyisiä työehtoja. Hyviä ja toimivia käytänteitä löytäneitä 
opettajia ja esimiehiä ei tule pakottaa suostumaan sellaisiin 
periaatteisiin, joilla pyritään takaamaan kaikille mahdollisim-
man hyvät perusolosuhteet työehdoissa, mutta jotka heiken-
tävät heidän työehtojaan.  

Vaikuttaa siltä, että melkoisia säästötavoitteita on edessäpäin. On tärkeää, että täl-
laisissa asioissa työntekijöiden mahdollisimman tasapuoliseen kohteluun kiinnite-
tään erityistä huomiota. Luottamusmiesten perustehtäviin kuuluu valvoa, että työ-
ehtosopimusta noudatetaan ja jäseniä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Luottamus-
miehet toivovatkin jäsenistöltään aktiivisia yhteydenottoja mahdollisissa ongelmati-
lanteissa. Mikäli jäsenet eivät aktiivisesti pidä yhteyttä luottamusmieheen, voi syn-
tyä helposti ymmärrys, että asiat sujuvat työpaikoilla kohtuullisen hyvin.  

PKS-alueyhdistys ja sen YSI-jaosto  järjesti tilaisuuden, jossa keskusteltiin ja pohdit-
tiin opettajien työaikaan liittyviä kysymyksiä. Ilmeisesti pikaisia muutoksia nykytilan-
teeseen ei ole tulossa ja saanemme kuulla tilaisuuden annista vielä lisää myöhem-
min. 

Kari Kastu, luottamusmies 
0400 703204 tai (839) 35647 

PS.  Henkilökunnan ilmainen uintiviikko Vantaan uimahal-
leissa on taas 5-11.3.2012.   Polskutellaan! 
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HALLITUKSEN JÄSEN TIEDOTTAA 
 

 

 
 

Yhteysopettajakoulutusristeily suuntaa tänä vuonna Pietariin 
 
VOAY:ssä puhaltavat uudet tuulet. Niin kauan kuin kukaan (ainakaan minä) jaksaa 
muistaa on perinteikäs yhteysopettajien koulutusristeily suunnannut länsinaapu-
rimme pääkaupunkiin Tukholmaan. Helmikuun kokouksessa VOAY:n hallitus kuiten-
kin päätti, että risteily suuntaa ensi syksynä kohti loistokasta Pietaria.  

 
VOAY:n hallitus toivoo Pietariin suuntautuvan ris-
teilyn houkuttelevan yhä useampia yhteysopetta-
jia sekä varayhteysopettajia mukaan. Risteily, jon-
ka ajankohta on 5-7.10.2012, tarjoaa hyvän koulu-
tusannin lisäksi mahdollisuuden tutustua Pietarin 
nähtävyyksiin ja tunnelmaan joko pienissä ryhmis-
sä tai isommallakin joukolla.  
 
Pietari on maailman pohjoisin miljoonakaupunki ja 
se sijaitsee Suomenlahden pohjukassa, Nevan 
suistossa. Pietari on täynnä mielenkiintoisia mu-
seoita, kuten yksi maailman merkittävimmistä tai-
demuseoista, Eremitaasi. Pietari on myös arkki-
tehtuurisesti ainutlaatuinen, joten päivä saattaa 
siellä helposti kulua vain ihastellessa kaupungin 
kauneutta.  

 
Jos et ole aiemmin käynyt Pietarissa, vierailustasi on jo aikaa tai muuten vain haluat 
kokea Pietarin uudelleen, nyt sinulla, yhteysopettaja, on siihen oiva tilaisuus. Mat-
kustaessa Pietariin risteillen, sinun ei tarvitse huolehtia edes viisumista. Ilmoittau-
tumiset risteilylle alkavat elokuussa, joten ole tarkkana. Nähdään siellä! 
 
Sofia Fernandes 
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LIIKUNTAVASTAAVAT TIEDOTTAVAT 
 

 
 
 

 
Yhdistyksen liikuntatoiminnasta 

VOAY tukee, järjestää ja kehittää jäsenistön urheilutoimintaa. Tukea voivat saada 

etukäteen urheiluvastaaville jätettävällä hakemuksella jäsenet, jotka selkeästi edus-

tavat VOAY:tä tapahtumassa ryhmänä. 

Vuosittain VOAY järjestää mm. seuraavia liikunnallisia tapahtumia: 

1. Syksyn työhyvinvointiviikonloppu Siuntiossa, johon pääsee noin 40 jäsentä 

 

2. Opettajien Kesäpäivät ja muut Koululiikuntaliiton tarjoamat tapahtumat 

- ks. www.kll.fi 

- osallistumismaksut maksetaan joko kokonaan tai osittain 

 

3. Naisten Kympin osallistumismaksut 

- suositellaan, että koulut keräävät joukkueita 

- yhdistyksen toimistolta on saatavissa yhdistyksen omia liivejä 

 

4. Hiihtokampanja 

 

Pyritään järjestämään myös muuta yhteistä toimintaa, kuten  

- tanssikursseja 

- sauvakävelyretki 

- melontakurssi 

 

Saat liikuntatoiminnasta lisätietoa urheiluvastaavilta: 

Kai-Ari Lundell  

kai.lundell (at) jippii.fi 

 

Tiina Nissinen 

tiina.nissinen (at) eduvantaa.fi 

http://www.kll.fi/
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI 
TIEDOTTAA 

 

 
 
 
 

 
Tarkemmat tiedot alla olevista tapahtumista ja ilmoittautuminen VOAY:n nettisivuil-
la: www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta  
 
MATKAT 
 
BERLIINI-DRESDEN 8.-11.6.2012 
Matkan hinta on 360 e VOAY:n jäsenille, 425 e ulkopuolisille. 
 
Varsova-Krakova 6.-10.7. 2012 
(pe-ti: 1 yö Varsovassa ja 3 yötä Krakovassa, retket ja 2 lounasta)  
Hinta on VOAY:n jäsenille 440 e ja ulkopuolisille 510 e. 
 
TEATTERIT 
 
KAUPUNGINTEATTERI 
 
KUNINKAAN PUHE 
To 19.4. klo 19 
Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 
Liput VOAY 28 e, ulkopuoliset 30 e 
  
THERE´S NO HARRI 
Ti 24.4. klo 19 
TEATTERISTUDIO PASILA  
Liput VOAY 20 e, ulkopuoliset 22 e 
 
KANSALLISTEATTERI 
Ks. tarkemmat tiedot www.kansallisteatteri.fi  
Illan teatterilipulla pääsee jatkoille Kansallisteatterin yhteydessä toimivalle lavaklu-
bille.  
 
13 UPONNUTTA VUOTTA  
to 29.3. klo 19  
Liput kaikille 24 e, normaali hinta 27 e 

http://www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta
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Kuka on kaveri?  
La 14.4. klo 18.30 
5-7-vuotiaille 
Willensauna 
Liput kaikille 15 e, normaali hinta aikuisille 17 e  
 
Tumman veden päällä 
Pieni näyttämö  
Pe 27.4. klo 19  
Liput kaikille 27 e, normaali hinta 30 e  
 
CITYSHOPPARI-KORTIT 
 
Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi, 20 e/kpl. 
Kortin normaali hinta on 27 e + postikulut 5 e. 
Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta, palvelua tms. yhden hinnalla tai 
prosenttialennuksia mm. seuraavilta aloilta: 
 

 Kahvilat  

 Ravintolat 

 Kulttuuri&vapaa-aika 

 Muoti&korut 

 Liikunta 

 Kauneus 

 Kampaamot 

 Matkailu 

 Terveys 

 Koti&sisustus&palvelut 

 Lapset 

 Autoilu  
 

Ks. tarkemmat tiedot www.cityshoppari.fi 
Vaikka käyttäisit vuoden aikana vain muutamia etuja, kortti maksaa itse itsensä ta-
kaisin! 
  
Tilaukset marjaliisakuronen@hotmail.com.  
Tilauksissa oltava oma nimi, koulu ja kotiosoite.  
Kortti maksetaan heti tilauksen jälkeen VOAY:n tilille 800015-1647912.
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VOAY JÄRJESTÄÄ 
 
 
 

 
14.3.2012  Kevätkokous 

Kanniston koulu, Kenraalintie 6, 01700 Vantaa 
 
klo 18.00 kahvitarjoilu 
klo 18.15-18.30 koulun esittely, rehtori  
klo 18.30-19.00 ajankohtaisia asioita 
klo 19.00 kevätkokous  

 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 §:ssä mainittujen asioiden li-
säksi vaalitoimikunnan asettamista syyskokouksessa suoritettavista 
henkilövalinnoista. 
 
Tervetuloa! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa 

19.3.2012 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


