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Taitaa olla oikeasti kevät. Ainakin yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 
14.3.2012 uutuuttaan hohtavassa Kanniston koulussa. Koulun rehtori Helena 
Jauho esitteli meille Vantaan uusinta koulua ja täytyy sanoa, että moni meistä 
olisi voinut tuntea perustellusti pientä kateutta hienoja tiloja katsellessaan. 
Onneksi me opettajat emme ole luonteeltamme kateellisia. Ja kiitokset koulun 
rehtorille myös kevätkokouksen puheenjohtajana toimimisesta. Uuden koulun 
haasteistakin saimme kuulla, joten ei kannata kuvitella, että olisivat 
valmiiseen pöytään sielläkään uudet opettajat päässeet. 
Työtä se uusikin teettää.  Itse ajattelin myös 
kuinka oma poikani katse- lee uutta kouluansa 
tokaluokkalaisen silmin.  
 
Rakentamisessa huomioitaneen sisäilman laatu aiempaa 
tarkemmin. Ja syytä onkin. Aivan liian moni opettaja ja op-
pilas on pakotettu vuosi toisensa jäl- keen kamppailemaan sisäil-
maongelmien aiheuttamien haittojen kanssa. Ongelma on maan 
laajuinen ja tulee vaatimaan erittäin kalliita korjauksia. Korjaa-
matta jättämisen hintaa en edes tohdi arvioida. Asiaan palatta-
neen, sillä syytä ainakin olisi.  
 
Hallitus sai tilintarkastajien puoltamana vastuuvapauden menneen vuo-
den taloudenhoidosta. Ylijäämää oli liki 90 000€ ja se on todella paljon 
se! Vaikka entisen Itä-Uudenmaan piirin varoja Vantaa saikin yli 20 000 €, on 
tarkka taloudenpito jatkunut. Talkootyötä ei ole vierastettu. Ja siitäkään ei kai 
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käy moittiminen? Yhdistyksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole yhdistyslain mu-
kaan voiton tuottaminen, joten miten asia on selitettävissä? Talkootien toimis-
totila on vanha, ja vaikka julkisivuremonttia ei muutamaan vuoteen tulekaan, 
on remonttikustannuksiin hyvä varautua jo nyt. Lisäksi yhdistykselle tulee kus-
tannuksia, jos yhdistykselle saadaan palkattua toimistonhoitaja. Viimeinkin! 
 
Sisätilojen ajanmukaistaminen - maltilla ja säästäväisyydellä - palvelisi jäseniä, 
joille tilaa annetaan yhä maksutta käyttöön. Jäsenetu, jota kannattaa käyttää. 
Jos tarvitset tilaa, olethan yhteydessä yli kuukautta ennen ajattelemaasi ajan-
kohtaa. Tärkeä huomioida, jotta valittu ajankohta saadaan sovitettua kalente-
riin mahdollisimman hyvin, olettaen, että tilassa ei ole tällöin muuta toimintaa.   
 
Pohdiskelin tuossa ihan vahingossa kuntaliitosasioita ja huomasin pohtivani 
tilannetta, jossa pääkaupunkiseudusta olisi luotu yksi suurkunta. Kuinka sitten 
toimittaisiin, jos opettajan tunnit suurkunnan itäosissa vähenisivät, mutta siel-
lä suurkunnan läntisimmässä koulussa tarvetta opettajan ammattitaidolle löy-
tyisi? Ja me kai tiedämme, minkä toimenpiteen virkamieslaki tilanteessa mah-
dollistaisi.  

 
Perusopetuksen toimenpideohjelman toteuttamisessa lähdettiin liikkeelle 
aluksi kaavailtua maltillisemmin, joten henkilöstövaikutukset tulevat myö-
hemmin olemaan alkua merkittävämmät. Yhdistyksen tulee olla asiassa aktiivi-
nen, joten työtä tulee riittämään. Eikä tuo TURPO:n seurantaryhmäkään saa 
huomaamatta ohi mennä. Ei mene. Olkaa yhteydessä.  
Seuraavalla kerralla sitten taloudesta enemmän. 
 
Uusiseelantilaisin terveisin, 
 
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja 
050 4096456 
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TERVEISIÄ OAJ:STÄ 
 

Suomalaiseen opettajaan  
luotetaan 
 
Minulla oli mahdollisuus toimia 
puheenjohtajamme Ollin sijaisena 
järjestyksessään toisessa opetus-
alan huippukokouksessa Education 
Summitissa pari viikkoa sitten. Yhdysvaltojen järjestämään koulutusta 
edistävään konferenssiin oli jälleen kutsuttu 24 johtavasta koulutusmaas-
ta opetusministerit ja järjestöjen puheenjohtajat. Olin keskustelupöydäs-
sä yhdessä opetusministeriön valtiosihteeri Tapio Kosusen (kuvassa) kans-
sa.  
 
Tilaisuuden teemana oli koulujen johtaminen ja opettajankoulutus. Ta-
pahtuman aluksi esiteltiin OECD:n analyysi viimeaikaisista tutkimuksista 
aiheeseen liittyen. Suomi näytti olevan edelleen tutkimustulosten valossa 
koulutuksen ehdottomia kärkimaita. Johtamiseen liittyen käytin Suomen 
puheenvuoron, jossa toin esille sen vahvuutemme, että suomalaiset reh-
torit ovat poikkeuksetta opettajia ja jatkavat opetustehtävää myös esi-
miehenä toimiessaan. Tehtäväkuva ja sen vastuut ovat toisaalta laajentu-
neet liikaa, koska he ovat vastuussa pedagogiikan lisäksi myös taloudesta, 
kehittämisestä, turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja jopa seinistä. Koulut 
ovat mukana opetussuunnitelmatyössä. Kouluilla ja opettajilla on mahdol-
lisuus itse päättää keinoista, joilla opetussuunnitelman tavoitteisiin pyri-
tään. Vahvuutena nostin lopuksi sen, että rehtoreiden johtamat opettajat 
ovat korkeasti koulutettuja osaajia.  
 
Toisessa teemassa avasimme valtiosihteerin kanssa opettajankoulutuksen 
nykytilaa. Toimme esille sen, että Suomessa opettajat suorittavat ylem-
män korkeakoulututkinnon ja vain reilu 10% hakijoista pääsee koulutuk-
seen. Opettajan ammatti on siis vetovoimainen ja yhteiskunnallisella ta-
solla edelleenkin arvostettu. Omassa puheessani lisäsin kuitenkin, että ti-
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lanne ei näytä olevan pysyvä. Arvostuksen pitää näkyä myös palkkaukses-
sa. Lentäväksi lauseeksi taisi jäädä eräs toteamani palkkaustutkimuksen 
otsikko: ”If you pay peanuts, you get monkeys”. 
 
Päällimmäisenä jäi mieleen konferenssissa käydyistä sekä virallisista että 
käytäväkeskusteluista se, että suomalaisen koulun ja opettajan kohtuulli-
sen itsenäistä asemaa ja luottamusta opettajiin ihailtiin. Samaten ihme-
teltiin opettajankoulutuksen vetovoimaisuutta ja tasoa. Aivan toisin on 
esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, joissa koulutukseen ei ole haluk-
kuutta ja opettajistakin päteviä on vain noin puolet. Myös vaihtuvuus 
ammatissa on ihan toista luokkaa kuin meillä.  Tapaamisten jälkeen jokai-
nen delegaatio pohti, mitä yrittää kehittää seuraavaan kertaan mennessä 
omassa maassaan. Meillä kehittämiskohteeksi valikoitui ”collaborative 
leading, teaching and learning”. 
 

Konferenssin jälkeen järjestet-
tiin paikallinen Educa. Olin 
tuossa yhteydessä paneelikes-
kustelussa USA:n suurimman 
ammattijärjestön puheenjohta-
jan Dennis van Roekelin ja 
muutaman opetusministerin 
kanssa keskustelemassa ope-
tukseen ja oppimiseen käytet-
tävästä ajasta. Tässä sain selvi-
tellä ja perustella sitä, miten on 
mahdollista, että Suomi menes-

tyy oppimisvertailuissa, vaikka opetukseen käytetään lähestulkoon vähi-
ten aikaa. ”Less is more”, totesin Pasi Sahlbergia mukaillen ja kerroin asi-
an toisaalta johtuvan tehokkuudesta ja toisaalta koulutusjärjestelmämme 
tasa-arvoisuudesta. Selvittelin myös oppilaan ja opettajan koulupäivän 
rakennetta. Kuvassa USA:n suurimman opetusjärjestön NEA:n pj. Dennis 
van Roekel ja USA:n opetusministeri Arne Duncan. 
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Konferenssin jälkeen vedin henkeä syvään. Valmistautuminen oli kestänyt 
useamman viikon ja omasta kouluenglannistanikin koin epävarmuutta. 
Onneksi sillä maailmalla näyttää kohtuullisesti pärjäävän, kun on vain 
rohkeutta avata suunsa.  Tilaisuus oli myös omia ajatuksia herättävä: 
meillä on hyvä peruskoulu ja sen resursseja ei ole varaa leikata senttiä-
kään.  
 
Seuraavalla viikolla Dennis van Roekel tuli käymään vierailulla Suomessa.  
Hän tutustui opettajien koulutukseen ja minä vein hänet käymään Länsi-
mäen koulussa.  Dennis oli silminnähden innostunut kouluvierailusta. Op-
pilaat olivat hänen mielestään ”positively open minded” ja kävivät keskus-
telua englanniksi. Eräässä luokassa Dennis kyseli oppilailta suomalaisesta 
koulusta yhtä asiaa, joka hänen kannattaisi viedä Suomesta omaan koti-
maahansa. Kahdeksasluokkalaisen pojan vastaus ilahdutti meitä: ”High 
quality of teaching”.  
 

 
 
Kari Kinnunen 
OAJ:n varapuheenjohtaja 
kari.kinnunen(at)opettaja.fi 
040-8276561 
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VOAY HAKEE HARRASTUSTOIMEN SIHTEERIÄ TAI HAR-
RASTUSTOIMEN TIIMIÄ 

 
Pitkäaikaisen harrastustoimensihteerimme Mar-
juskan jäädessä erittäin ansioituneena ansaitulle 
eläkkeelle myös harrastustoimen sihteerin teh-
tävistä, tarvitsemme uutta verta jäsenistön har-
rastustoimintaa koordinoimaan. Aikaisempaa 
toimintaa ovat olleet mm. erilaiset matkat, teat-
teri- ja muut esitykset, mutta uudet ideat ovat 
myös erittäin tervetulleita.  

 
Uudella harrastustoimen sihteerillä tai harrastustoimen tiimillä on vapaat 
kädet suunnitella ja toteuttaa toimintaa hallituksen antamien raamien 
puitteissa. Tehtävän hoidossa saat/te toki apua ja tukea hallitukselta. Teh-
tävän hoidosta maksetaan palkkio. Tehtävä alkaa vuoden 2013 alusta, 
mutta toki aiemminkin saat/te tehtävään perehtyä. 

 
Joten, jos olet 

 vantaalainen opettaja 

 VOAY:n jäsen 

 innostunut harrastamaan ja järjestämään muille 
harrasteita (esim. varaamaan matkoja tai  
teatteri- yms. esityksiä tai mitä keksitkään) 
 

älä epäröi, vaan ota rohkeasti yhteyttä:  
toimisto@voay.fi  

 
 
 
 
Tehtävään voi hakea joko valmis tiimi tai useammista 
hakijoista voidaan muodostaa heidän niin  
halutessaan tiimi. 
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LIIKUNTAVASTAAVAT TIEDOTTAVAT 
 

HARRASTUSTOIMEN SIHTEERI TIEDOTTAA 

 
 

 
Muista palauttaa hiihtokampanjakorttisi! Kampanja loppuu 
maaliskuun loppuun, jonka jälkeen kortit voi palauttaa sisäi-
sessä postissa Pähkinärinteen koululle Tiina Nissisen tai Kai-
Ari Lundellin nimellä. Kortit kannattaa ehdottomasti palaut-
taa, sillä palkintojen voittajat arvotaan kaikkien osallistunei-
den joukosta. 

 
 
Tiedoksi tuleva VOAY:n järjestämä paritanssikurssi, 
joka tullaan toteuttamaan toukokuussa muutami-
en arki-iltojen puitteissa jollain Vantaan koululla. 
Tarkempaa infoa sekä ilmoittautumisohjeet tule-
vat seuraavassa lehdessä. 
 

 
Terveisin,   
VOAY:n liikuntavastaavat Kai-Ari Lundell ja Tiina Nissinen 
 
 

 
 
 

 
Tarkemmat tiedot alla olevista tapahtumista ja ilmoittautuminen VOAY:n 
nettisivuilla: www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta 
 
MATKAT 
 
BERLIINI-DRESDEN 8.-11.6.2012   
Matkan hinta  
360 e VOAY:n jäsenille,  
425 e ulkopuolisille 
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TEATTERIT 
 
KAUPUNGINTEATTERI 
 
KUNINKAAN PUHE 

To 19.4. klo 19 
Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 
Liput VOAY 28 e, ulkopuoliset 30 e  

 
Terveisin Marjuska     
Marja-Liisa Kuronen    
040-7172463 
VOAY 050-5221808 

 
 
 

VOAY toivottaa kaikille jäsenilleen 

hyvää ja rauhallista pääsiäistä! 
 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
ke 2.5.2012 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


