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VOAY:N NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNESTYS 

HALLITUKSEN JÄSENISTÄ 
 

 
Voay:n hallitus- ja puheenjohtajavaalin ehdokasasettelu päättyi keskiviik-
kona 26.9.2012. 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 haluk-
kaita reilusti, joten hallituksen jäsenien osalta järjestetään neuvoa-antava 
jäsenäänestys 8.-10.10.2012. Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä vali-
taan kuusi hallituksen jäsentä erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.   
 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt esittäytyvät tässä 
ekstralehdessä. 
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PIRJO ”PIRRE” HAIKKA 
 

 

Olen ollut aktiivisesti mukana edunvalvonnas-
sa yli kymmenen vuotta.  
Sinä aikana olen toiminut paikallisesti ja alu-
eellisesti mm. seuraavissa tehtävissä: 

- VOAY:n hallituksen puheenjohtaja         
- edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja 
- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksen va-

rapuheenjohtaja ja jäsen 
- JUKO/OAJ:n varaluottamusmies  

Vantaalla 
- Pääkaupunkiseudun alueverkoston jäsen 

 
Tällä hetkellä toimin AKAVA Uudenmaan aluetoimikunnassa jäsenenä ja 
tiedottajana sekä sen työvaliokunnassa että työhyvinvointityöryhmässä 
jäsenenä, OAJ:n PKS alueyhdistyksen ysi-jaoston jäsenenä, OAJ:n Vantaan 
paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja VOAY:n hallituksessa jäsene-
nä. Olen myös JUKO/OAJ:n luottamusmies Vantaalla. 
 
Vahvuuksiani ovat tehtäviini sitoutuminen, hyvä organisointikyky ja huo-
lellinen perehtyminen valmisteilla oleviin asioihin. 
 

 

Kokemusta, tarmoa ja toimintaa! 
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MARJO JUNKA  
  
 
Olen valmistunut luokanopettajaksi Ka-
jaanista -92 ja erityisopettajaksi Jyväsky-
lästä -98. Tulin Vantaalle Seutulan koulun 
erityisopettajan virkaan 2002 ja siitä läh-
tien olen toiminut koulumme yhteysopet-
tajana, paria välivuotta lukuun ottamatta. 
 
Olen toiminut Voay:n hallituksen vara-
jäsenenä, mutta aktiivisemmin mukana 
vuodesta 2011 hallituksen varsinaisena 
jäsenenä. 
 
Harrastuksenani on monipuolinen liikun-
ta, mutta innostun myös matkailusta, kulttuurista ja hyvästä seurasta! 
 
Ay-toiminta on edunvalvontaa, yhteisten etujen ajamista sekä tiedonväli-
tystä. Tässä toiminnassa haluaisin olla jatkossakin mukana. Edukseni luet-
takoon yhteistyökyky sekä kiinnostus ammattiyhdistystoimintaa kohtaan. 
Muutokset koulumaailmassa kuormittavat ja puhuttavat, puheiden lisäksi 
tarvitaan myös toimintaa.  
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TIMO JÄRVENPÄÄ 
 
 

Olen 30-vuotias matematiikan ja fysiikan 
lehtori. 
 
Olen työskennellyt Hämeenkylän koulussa 
vuodesta 2007. 
 
Olen ollut partion kautta mukana yhdistys-
toiminnassa paikallis-, alue- ja piiritasolla 
nuoresta asti.  
 
Vuodesta 2007 lähtien olen toiminut  
MAOL-Vantaa ry:n hallituksessa. 
 
Olen kiinnostunut edistämään vantaalais-
ten opettajien asioita! 
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KARI KASTU 
 
 
- Lukion ja peruskoulun yht. van-
hempi lehtori 
- Filosofia, uskonto, elämänkatso-
mustieto 
- 18 vuotta opinto-ohjaajana 
 
- JUKO:n luottamusmies, (aiemmin 
varaluottamusmiehenä) 
 
- Toimintaa VOAY:n hallituksessa 
(1988->): 
Palkka- ja kouluasiaintoimikunnan puheenjohtajana, edunvalvontatoimi-
kunnan puheenjohtajana, isäntänä, asuntoasiamiehenä, VOAY:n hallituk-
sen varapuheenjohtajana ja järjestöasiaintoimikunnan puheenjohtajana 
 
- OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksessa, koulutusvastaava 
(aiemmin tiedottajana, taloudenhoitajana) 
- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksessa piirin lopettamiseen asti (ai-
emmin isäntänä) 
- OAJ:n valtuuston 1. varavaltuutettuna (Itä-Uudenmaan piiri) Vantaalla 
- Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen ja YSI-jaoston jäsen 
2011, nykyisin PKS/hallituksen varajäsen 
 
Oikeudenmukaisen, syrjimisestä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan 
puolesta 
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ANNAMARIA KOLARI 
 
 
Olen ollut opettajana Vantaalla 
20 vuotta, joista Peltolan koulun 
biologian ja maantiedon opetta-
jana syksystä 1994.  
 
VOAY:n toiminnassa olen ollut 
aktiivisesti mukana kohta kuusi 
vuotta: hallituksen jäsenenä on 
menossa kuudes ja sihteerin 
hommissa viides vuosi. Olen 
myös OAJ:n Vantaan paikallisyh-
distyksen hallituksessa varajäse-
nenä. 
 
Olen kokenut ay-toiminnan mielekkäänä ja hyödyllisenä. Tällä hetkellä 
elämme keskellä muutosten aikaa. Itseäni mietityttää erityisesti se, kuin-
ka paljon opettajien työmäärää voidaan lisätä korvauksetta vetoamalla 
opettajuuden muutokseen. Kolmiportainen tuki ja Vantaalla käynnistynyt 
toimenpideohjelma teettävät yhä enemmän töitä niin luokan-, aineen- 
kuin erityisopettajillekin. 
 
Töitä edunvalvonnassa siis riittää ja jatkaisin mielelläni hallituksen jäse-
nenä ja sihteerinä tulevanakin kaksivuotiskautena.  
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PÄIVI KOSKINEN 
   

Olen vauhdikas 41-vuotias luokanopetta-
ja Itä-Hakkilan koulusta. Olen työskennel-
lyt Vantaalla opettajana 12 vuotta. Tänä 
vuonna olen ollut aktiivisesti kehittämäs-
sä koulumme Avointa alkua. Olen ollut 
aina innokas järjestötoimija ja olen ollut 
mukana hyväntekeväisyysjärjestöissä hal-
lituksen jäsenenä sekä rahastonhoitaja-
na. Tällä hetkellä olen koulumme VOAY:n 
varayhteysopettaja. 
 
Haluan olla mukana vaikuttamassa. Olen 
kiinnostunut opettajien jäsenasioista se-
kä edunvalvonnasta. Viimeaikoina olen 
pohtinut myös kouluihin suuntautuvia 
säästöpaineita sekä luokanopettajien työssäjaksamista. 
 
Harrastan monipuolista liikuntaa. Uusimman ahaa-elämykseni olen koke-
nut astangajoogassa. Rentoudun kirjojen parissa, taidenäyttelyissä sekä 
matkoilla maailmalla.  
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TIINA PESONEN 
 
Tervehdys kaikille! 
 
Olen Tiina Pesonen ja asetun ehdokkaaksi 
Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen 
hallitukseen. Koulutukseltani olen luokan-
opettaja ja liikunnan aineopettaja. Työs-
kentelen Vantaalla Pähkinärinteen koulus-
sa viidettä lukuvuotta luokanopettajana, 
tällä hetkellä opetan 6. luokkaa. 
 
Ammattiyhdistyksemme hallituksessa olen 
ollut mukana yhden kauden. Tehtävänäni 
on hoitaa yhdistyksemme taloutta, jäsenasioita sekä urheilutoimintaa. 
Olen kokenut toiminnan tärkeäksi ja mielekkääksi, joten haluaisin jatkos-
sakin antaa oman panokseni yhteisten etujen ajamiseen ammattiyhdis-
tyksessämme. Muutosten tuulten puhaltaessa Vantaalla, on tärkeää, että 
pystymme pitämään yhdistyksemme jatkossakin tehokkaana edunvalvon-
tayhdistyksenä. Opettajien jaksamista haluamme tukea myös tarjoamalla 
monipuolisia vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Aistimalla aktiivisesti 
kentän tapahtumia sekä pitämällä korvat auki, pystymme yhä paremmin 
palvelemaan jäsenistömme tarpeita. 
 
Vapaa-aikani vietän pääosin liikkuen. Pallopelit ovat lähellä sydäntäni ja 
luonteeltani olenkin sosiaalinen sekä helposti lähestyttävä joukkuepelaa-
ja. En myöskään pelkää tarttua uusiin haasteisiin. 
 
Syysterveisin, 
Tiina Pesonen 
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ULLA PUUKANGAS 
 
Syysaurinkoinen tervehdys kaikille, 
 

olen 36-vuotias erityisluokanopettaja Jokivarren 
koulusta. Olen osallistunut aktiivisesti Vantaan 
OAY:n ja Itä-Uudenmaan OAY-piirin toimintaan 
vuodesta 2005 alkaen sekä hallituksen jäsenenä 
että koulutusvastaavana (VOAY) ja piirin koulu-
tussihteerinä. Parin viime vuoden aikana olen 
toiminut VOAY:n jäsenasiainhoitajana ja webbi-
vastaavana. Olen myös VOAY:n edustajana tule-
vaa yhteistä veso-koulutusta suunnittelevassa ja 
järjestävässä työryhmässä. 
 
Ammattiyhdistystoiminnassa keskeisimpiä asioita mielestäni ovat tiedon-
välitys ja hyvä yhteistyö sekä eri ammattiryhmien ja koulumuotojen edus-
tajien, että työntekijöiden ja työnantajaosapuolen välillä. Samassa (tällä 
hetkellä kovin keikkuvassa) veneessä olemme kaikki!  
 
Toimiva tiedonvälitys ja hyvä yhteistyö mahdollistavat hyvien, oikeuden-
mukaisten ja tulevaisuudessakin kestävien päätösten tekemisen. Oppilai-
den ja sitä kautta myös ehdottomasti opettajien edunvalvonta laajasti 
ymmärrettynä on lähellä sydäntäni, palkkauskysymyksiä tietenkään unoh-
tamatta.  
 
Pohdin edelleen opettajan ammattietiikkaan, opetuksen ja kasvatuksen 
käytäntöihin, työssä jaksamiseen (ja viihtymiseen!) sekä koulutuspolitiik-
kaan liittyviä kysymyksiä ja keskustelen niistä mielelläni aina sopivan tilai-
suuden tullen, joten tule rohkeasti koputtamaan vaikka olkapäähän, jos 
haluat keskustella aiheista. Pieni varoituksen sana kuitenkin: olen (loppu-
peleissä realistinen) idealisti, joka mielellään heiluttelisi taikasauvallaan 
kaikkien opettajien ja oppilaiden asiat hups-vain kuntoon! Heti.     
               
Vaaliterveisin, Ulla 
 



VANTAAN OPETTAJAN VAALIEKSTRA 26.9.2012 

 10 

 

LEENA RONKAINEN 
 
 
- Valmistunut luokanopettajaksi ja erityisopet-
tajaksi Joensuusta 
- Erityisluokanopettajana Jokirannan (nykyinen 
Viertola) koulussa vuodesta 1999 
- Sitä ennen pitkä kokemus luokanopettajan 
työstä 
- Erityisopetuksen konsultointi lukuvuonna 
2005-2006 
- Erityisopetuksen aluekoordinaattori 2006-
2009 
- Hallinnollisesta työstä useamman vuoden työkokemus vara- ja apulais-
rehtorina sekä rehtorina Jokirannan erityiskoulussa (yhdistyi hallinnolli-
sesti Viertolan kouluun 1.8.2012) 
- Olen toiminut VOAY hallituksen varajäsenenä sekä vaalitoimikunnan jä-
senenä useita vuosia 
 
Viime aikoina olen pohtinut paljon työssä jaksamista, opettajan työnku-
van muuttumista ja siitä johtuvia seurauksia työelämässä ja koulumaail-
massa. Useimmat meistä joutuvat työelämänsä aikana muuntautumaan 
moneksi ja silloin tarvitaan vahvaa pohjaa rakentaa ja olla rakennettava-
na. Hyvä, turvallinen ja jaksava koulu kuuluu jokaiselle. 
 
Vahvuutenani on hyvä organisointikyky sekä sitoutuneisuus siihen mihin 
ryhdyn. 
 
Mottoni on: Älä koskaan jätä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään. 
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CLAS ”KLASU” SALONEN 
 
Vaskivuoren lukion matematiikan opettaja,  
vararehtori 
 
Olen ollut opettajana Vantaalla 30 vuotta. 
 
VOAY:n toiminnassa olin hallituksen jäsenenä 
yli 10 vuotta, viimeksi vuonna 2010. On siis 
aika uudistaa hallitusta ja haluan toimia taas 
jäsenistön edunvalvojana. 
 
Haluan vaikuttaa lukion ja yläkoulun opettaji-
en asioihin ja myös koulun johdon kysymyk-
siin. Lukion lisääntynyt työmäärä on korvatta-
va ja estettävä Sivin suunnittelemat lukiosääs-
töt. Kaikkien opettajien työolot ja työssä jaksaminen ovat minulle tärkeitä 
asioita. 
 
Harrastukset: Liikunta, puutarhanhoito ja ravustus  
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HANNU TAKALA  

Hei! 

Olen Hannu Takala, 40-vuotias erityisluo-
kanopettaja. Olen kiinnostunut ehdokkuu-
desta VOAY:n hallitukseen. Valmistuin Jy-
väskylän yliopistosta kasvatustieteiden 
maisteriksi ja luokanopettajaksi 1998. Tein 
luokanopettajan työn ohessa erilliset eri-
tyisopettajan opinnot 2007.  

Vantaalla olen toiminut Jokivarren, Nikin-
mäen opetuspisteen ja nyt Mikkolan kou-
lun erityisopetuksessa. Olen työskennellyt 
kolme vuotta erityisluokanopettajana ja 
kaksi laaja-alaisena erityisopettajana. Olen osallistunut VOAY:n toimin-
taan hallituksen varajäsenenä. Olen toiminut VOAY:n yhteysopettajan 
tehtävissä ja osallistunut koulutuksiin. Toimin tällä hetkellä VOAY:n tiedo-
tustoimikunnan jäsenenä. 

Olen kiinnostunut myös kuntapolitiikasta ja vaikuttamisesta. Olen ehdok-
kaana valtuustoon kunnallisvaaleissa 2012.  

  

Terveisin: Hannu Takala 

 


