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Lämpenevää kevättä luvassa  
 
En usko kovinkaan monen Vantaalla työskentelevän opettajan yllättyneen 
uutisesta, jonka mukaan pääkaupunkiseudulla omakotitalotontit ovat 
huomattavasti kalliimpia kuin ruuhkasuomen ulkopuolella. Pääkaupunki-
seudun opettaja saa maksaa jopa kaksinkertaisen hinnan suomalaiseen 
unelmaan ryhtymisestään. Talouden nousun joskus alkaessa hinta ja ero 
muuhun Suomeen tulevat saman uutisen mukaan vain kasvamaan. Ja en-
tä ne pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat?  Tolkullinen asu-
minen ei saa olla poissuljettu vaihtoehto vain siksi, että on opettaja ja 
työskentelee muutoinkin erityisen vaativissa olosuhteissa kansainvälisty-
vässä ja kasvavassa osassa yhteistä isänmaa-
tamme.  
 
Tuntuukin erittäin kummalliselta, että pe-
rusopetuksen puolelle kaavaillaan ylitunti-
kattoa, joka olisi alustavasti esiteltynä pro-
senttiosuus opettajan opetusvelvollisuudes-
ta. Tuo prosenttiosuus kattona sitten onkin 
ainoa hyvä puoli muutoin allekirjoittaneelle 
käsittämättömäksi jäävässä kaavailussa. Jul-
kilausuttuna tavoitteena on pedagogisen laadun turvaaminen. Hieno 
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päämäärä, joka tällä toimenpiteellä jäisi saavuttamatta. Itse asiassa tilan-
ne huononisi nykyisestä. Päätöksen tuntien jaon suhteen on luonnollisesti 
tehnyt koulun rehtori, jota en ihan helpolla lähtisi syyttämään pedagogi-
sen laadun unohtamisesta kun hän on koulun toimintaa oppilaiden par-
haaksi suunnitellut. Mihin muuhun rehtori on pyrkinyt kuin laadukkaa-
seen opetukseen pohtiessaan tuntien määrää?  
 
Ja vielä siitä opettajan jaksamisesta: On hienoa kun moistakin pohdintaa 
on esitetty. Ihan lämmittää mieltä aktiivinen välittäminen! Vai lämmittää-
kö sittenkään… Jospa koulussa onkin opettaja, joka esimerkiksi erityisen 
haastavan elämäntilanteensa vuoksi tekisi mieluusti pelkän opetusvelvol-
lisuuden ja kollega taas olisi valmis enempiin tunteihin, olisi joustamaton 
ylituntikatto rehtorin työn, opettajien jaksamisen ja pedagogisen laadun 
turvaamisen kannalta tarpeeton ja jopa vahingollinen. 
 
Vantaalla kun olemme, ei taloudellisuus ja säästäväisyys liene meille täy-
sin vierasta. Eivätkö ne ylitunnit olleet ainakin vähän aikaa sitten työnan-
tajalle niitä halvempia oppitunteja? Jos joku on kuullut ylituntikaton yh-
teydessä puhetta vantaalaisille kouluille tulevasta lisärahasta, saa olla al-
lekirjoittaneeseen yhteydessä – sami.markkanen@opettaja.fi  
 
VOAY:n kielteisen kannan tultua lukijalle toivon mukaan ilmeiseksi, uskal-
taudun ehdottamaan mielestäni parempaa lähestymistapaa ylituntikysy-
mykseen. Antakaamme nykyisen rehtoreiden ja opettajien arvosteluky-
kyyn luottavan käytännön jatkua. Seurata saa ja jopa kannattaa, kun niitä 
epäilyksiä vaikuttaa olevan. Olisiko sittenkin niin, että ylitunnit ovat 
merkki joustavasta ja tilanteen tuntevasta johtamisesta, joka käsittääkse-
ni on kaiken pitkäjänteisen ja onnistuneen  toiminnan edellytyksenä. Kan-
nattaisiko vielä tarkoin harkita, kuinka paljon rehtoreiden ja koulujen kä-
siä halutaan ehdottomilla määräyksillä ja rajoituksilla sitoa, kun Vantaan 
koulujen laadun pelastusta ei ole löydettävissä kaupunkien oppilaskohtai-
sen rahoituksen vertailuista ja muista talouden tunnusluvuista? Köyhän 
pitää olla kekseliäs. Ei keskusjohtoinen! 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

Ongelmana on pikemminkin ylituntien puute. Talouden tasapainottamis- 
ja säästöohjelmahan leikkasi jo pienimpien oppilaiden tunnit minimiin. Ja 
se heijastuu luokanopettajien tuntimääriin ja siis palkkaan. Kaikki tämä 
pääkaupunkiseudulla, jossa asuminen ja eläminen on muuta maata kal-
liimpaa.  
 
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja/ puh:numero 

 

p.s. Esittelen itseni seuraavassa lehdessä! 
 

 
 

 
 
 
 Laiton ketjuttaminen 

 
Opettaja on ollut vuosia saman työnantajan 
palveluksessa. Tehtävät ovat olleet määräaikaisia, sijaisuuksia ja avoimen 
viran hoitoa. Virkaa ei ole laitettu avoimeen hakuun erilaisiin syihin vedo-
ten. Opettajalla on oikeus saada tietää ne perusteet, millä jatkuva ketjut-
taminen käytännössä tapahtuu. Laittoman ketjuttamisen ei tulisi olla 
mahdollista. Opettajan kannattaa tällaisissa tapauksissa olla ensisijaisesti 
yhteydessä omaan luottamusmieheensä.  
 
Aiemman työuran hyödyntäminen henkilökohtaisen lisän vuosisidon-
naisen osan määrittämisessä 
 
Opettajalla on ollut aiemmalla työurallaan sellaisia tehtäviä, joita hän ky-
kenee hyödyntämään nykyisessä tehtävässään. Näistä kokemuksista on 
siis todistettavasti välitöntä ja oleellista hyötyä nykyisessä tehtävässään. 
Opettaja ei saa kuitenkaan huomioitua näitä tehtäviä palvelulisiin oikeut-
tavaan aikaan. Asioista voidaan keskustella, kirjelmöidä, neuvotella. 
Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus tulkita näitä tilanteita ja tehdä 
etukäteen tiedossa olevien kriteerien pohjalta omat ratkaisunsa. Asiallista 

LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 
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UUSI HALLITUS ESITTÄYTYY (OSA1) 

olisi, että työntekijä saa suoraan työnantajalta ilmoituksen näistä päätök-
sistä eikä välikäsien kautta tai itse useita kertoja kyselemällä. Edunvalvo-
jat selvittävät näitäkin tilanteita niiden osalta, jotka kuuluvat järjestöön. 
 
Sijaistamisen maksuperuste 
 
Jos hoidat (1.8.2012 alkaen) toisen opettajan tunnin, palkkio määräytyy 
opettajan oman ylituntipalkkion perusteella. Erikseen on sitten oman 
toimen ohella hoidettavat tunnit, jolloin palkkaus määräytyy entisenkal-
taisesti prosenttiperusteisesti. 
 
Avoimen tiedottamisen puolesta, 
 
Kari Kastu, luottamusmies 
kari.kastu@vantaa.fi 
839(35647) tai 0400 703204 
 
PS   Henkilökunnan maksuton uintiviikko Vantaan uimahalleissa on 
( 11-17.3.2013, viikko 11 ). Tieto kannattaa tarkistaa esim. Avaimesta! 
 

 
 

 
 

Annika Arstila-Aaltonen 
 
Olen Voay:n hallituksen varapuheenjohtaja. Aloitin vuonna 
2000 Voay:n hallituksen varajäsenenä yhden kaksivuotis-
kauden verran ja siitä eteenpäin olen ollut varsinaisena hal-
lituksen jäsenenä. 

 
Koen ammattiyhdistystoiminnan mielekkäänä ja palkitseva-
na, kun saan olla mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin. 
Ay-toiminnan lisäksi harrastan muutakin yhdistystoimintaa 
sekä tanssia. Opettajana olossa on mielestäni parasta nähdä 
lasten aito oppimisen ilo. 
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Sofia Fernandes 
 
Nimeni on Sofia Fernandes. Olen ol-
lut VOAY:n hallituksessa vuodesta 
2012. Tällä hetkellä tehtäväni halli-
tuksessa on jakaa tiedottajan tehtä-
vät Eeva Lohelan kanssa.  
 
Tulin ammattiyhdistystoimintaan 
puoli vahingossa, vaikka olenkin ollut 
järjestöaktiivi jo opiskeluajoista läh-
tien. Lyhyt urani VOAYn hallituksessa 
alkoi Rajatorpan koulun opettajainhuoneen kahvipöydästä, jossa kollegani Ville Val-
kama pyysi minua ehdolle. Askel SOOL-meiningeistä OAJ:n puolelle on ollut taval-
laan pieni, mutta vuoden aikana olen oppinut myös erittäin paljon, tutustunut mah-
taviin ihmisiin ja huomannut mikä minua kiinnostaa ammattiyhdistystoiminnassa. 
Vaikka ammattiyhdistystoiminnassa on useita tärkeitä osioita, minun cup of teani on 
edunvalvonta. 
 
 Olen aina halunnut opettajaksi eikä todellisuus lyhyen työurani aikana ole minua 
säikäyttänyt. Minä rakastan tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa ja olla osa pienten 
oppilaideni arkea joka päivä. Tänä vuonna olen saanut erityistä voimaa kollegiaali-
suudesta, minun ikiomasta tiimistäni ja työpareistani, koulunkäyntiavustajasta ja 
erityisluokanopettajasta. Suosittelen kaikille pienten hetkien, ilojen, surujen ja töi-
den jakamista kollegojen kanssa !  
 
Pirjo Haikka 
 
- VOAYn hallituksen jäsen 
- luottamusmies 
- alueyhdistyksen YSI-jaoston jäsen 
Ammattiyhdistystoiminta on lähellä sydäntäni. Jokai-
nen jäsen on tärkeä ja koen palkitsevana sen, että 
saan auttaa ja neuvoa jäseniämme heidän pulmati-
lanteissaan. Mielestäni tyhmiä kysymyksiä ei ole ole-
massakaan vaan jokainen kysymys voi avata uusia 
näkökulmia aiheeseen kuin aiheeseen. 
Mielestäni opettamisessa on parasta se, kun saa to-
distaa lasten hyvää mieltä, iloa ja intoa oppimisesta. Onnistumiset palkitsevat niin 
opettajaa kuin oppilaitakin, joiden itsevarmuus ja rohkeus kasvavat onnistumisten 
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myötä. Nautin myös kaikenlaisesta luovasta toiminnasta oppilaiden kanssa.  Vapaa-
ajallani kasvatan westejä ja skotteja. 
 
Marjo Junka 
 
Olen Marjo Junka, erityisopettaja Seutulan koulusta. 
Toimin Voay:n hallituksessa emännän roolissa sekä 
järjestöasiaintoimikunnassa. Aloitin hallituksessa 2011-
2012, nyt olen toisella kaudella. 
Ammattiyhdistystoiminta on yhteiskunnallista 
osallistumista ja vaikuttamista, opettajien etujen ja 
oikeuksien ajamista. Muutokset koulumaailmassa 
kuormittavat ja puhuttavat, puheiden lisäksi tarvitaan 
myös toimintaa. Voay on hyvä väylä tähän. 
 
Harrastukseni ovat melko perinteisiä; monipuolista 
liikuntaa vuodenaikojen ja mielihalujen mukaan, 
lukemista, maalailua ja matkailua. Jos ystävien seurassa viihtyminen ja maailman 
parantaminen luetaan harrastukseksi, mainittakoon myös tämä. 
 
Opettajan työssä parasta on nähdä oppilaan onnistuvan, saavuttavan tavoitteensa, 
voittavan itsensä. Työ pitää vireänä, kiitos oppilaiden. 
 
Matti Jussila 

 
Hei, olen Matti Jussila, 39-vuotias historian 
ja yhteiskuntaopin lehtori Sotungin lukiosta. 
Vapaa-aikana (kun sitä on!) pidän liikunnas-
ta ja musiikista. VOAY:n yhteysopettajana 
aloitin 2010, mutta toimenkuva hieman laa-
jeni! Olen ollut VOAY:n hallituksessa vuo-
desta 2011 alkaen, samoin luottamusmie-
henä. Lisäksi olen 2012 alkaen ollut OAJ:n 
pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toi-
minnassa.   
Nykyisin keskityn VOAY:n ja luottamusmies-
toiminnan ohella kehittämään yhteistyötä 

muiden lukiotaustaisten luottamusmiesten kanssa, peruskolun opettajien asiaa 
unohtamatta, onhan jäsenistöstä suurin osa ala- ja yläkoulun opettajia.  
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Edunvalvonta koostuu lukemattomista paikallisistakin asiakysymyksistä, vaatien pal-
jon tekijöitä ja jatkuvaa ideointia. Kannustankin vantaalaisia opettajia osallistumaan 
ja ottamaan meihin yhteyttä rohkeasti, ammattiyhdistyksen voima on lopulta aktiivi-
sissa jäsenissä. 
Minulle parasta opettajuudessa on jatkuva mahdollisuus kehittyä ja opiskella itsekin, 
lisäksi työtämme rikastuttavat värikkäät ihmissuhteet. Toivon, että moni meistä voi 
kokea samoin. 
 
 
Kari Kastu 
 
- hallituksen jäsen 
- työskenteleminen 
-opettamisessa on parasta se, että saa olla avittamassa 
nuoren kehitystä 
 
 
 
 
 

Annamaria Kolari 
 
Nyt alkoi seitsemäs vuosi VOAY:n hallituksessa, kii-
tos äänestäneille! Sihteerinä alkoi kuudes vuosi, eli 
esityslistojen ja pöytäkirjojen teko jatkuu. 
Tällä hetkellä ammattiyhdistyksellä on paljon päh-
käiltävää mm. toimenpideohjelman ja kaupungin 
säästöohjelman tiimoilta. Valitettavasti tulokset ei-
vät aina tyydytä, mutta teemme parhaamme. Halli-
tustyöskentely on mielestäni antoisaa, varsinkin nyt 
kun hallitukseen on saatu innokkaita jäseniä ja toi-
mijoita vaalien perusteella. 
 
Päätyöni teen Peltolan yläkoulussa biologian ja 
maantiedon opettajana. Koulumme yli 500 oppilasta 

ovat jatkuva hämmästyksen ja innoituksen aihe. Opettajana olossa on parasta nuor-
ten kanssa touhuaminen ja maailman ihmeellisyyksien hämmästeleminen. 
Vapaa-ajalla luen, liikun ja matkailen. Ja harrastan tietysti ammattiyhdistystä. Jäsen-
ten yhteydenotot ja ehdotukset toiminnasta ovat aina tervetulleita. 
Yhdessä olemme enemmän! 
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Tiina Pesonen 
 

- taloudenhoitaja ja urheiluvastaava sekä varaluot-

tamusmies 

- aktiivinen toimija vuodesta 2011 lähtien 

- ammattiyhdistystoiminnan koen tärkeäksi ja 

mielekkääksi toiminnaksi opettajien edunvalvon-

nan hyväksi. Toiminnan kautta olen saanut tutus-

tua moniin uusiin ihmisiin. 

- harrastukset: monipuolinen liikunta ja matkailu  

- parasta opettajan työssä on työpäivien sisällön 

vaihtelevuus sekä oppilaat. Ja kukapa ei tykkäisi 

opettajien kesästä! 

 
 
 
Maarit Salo 
 
 
Tehtävä hallituksessa: Hallituksen emän-
tä ja järjestöasiaintoimikunnan jäsen. 
Hallituksessa 2. vuotta. 
Harrastukset: lentopallo, seuratyö ja 
matkustelu. 
Parasta opettajana olemisessa on se, 
että saa työskennellä nuorten kanssa. 
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UUSI HARRASTUSTOIMENSIHTEERI ESITTÄYTYY 
 
 

  
  
 
Hei kaikki jäsenet! 
 
Nimeni on Aune Mejri ja olen aloittanut Marja-Liisa Kurosen jälkeen vir-
kistystoimen/harrastustoimen sihteerinä.  Toimipaikkani on Ylästön kou-
lu, jossa toimin luokanopettajana.  Olen tehnyt jo pitkän uran opettajana 
Ruotsissa ja täällä Suomessa.  Vielä on kuitenkin jäljellä vuosia ja virtaakin 
riittää.   
Olenkin saanut jo teiltä vinkkejä siitä, mitä haluatte kuulla ja nähdä ja 
minne haluatte matkustaa.  Niitä vinkkejä voitte lähettää minulle koko 
ajan.  Jos tiedätte jonkun teatteriesityksen tai konsertin, joka on todella 
hyvä, niin antakaa minun tietää, jotta toisetkin saavat nauttia siitä. Tie-
dän, että olette jo varmaan miettineet ja varanneetkin matkanne tälle al-
kuvuodelle ja kesäksi, mutta lähetän teille vielä joitakin ehdotuksia, kun-
han saan niitä matkatoimistoilta.  Toivon, että matkatoimistot pystyvät 
lähettämään ehdotuksia jo ensi syksyksi ja talveksi. 
Muistakaa myös lähettää palautetta teatterista, matkoista jne.  Sen poh-
jalta voin kehittää toimintaa. 
 
Hyvää alkanutta vuotta teille kaikille! 
 
Aune Mejri 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI TIEDOTTAA  
 

VOAY tarjoaa jäsenilleen  
 
Kaupunginteatterissa 
  
Viulunsoittaja katolla 
Tiistaina 23.4. klo 19.00 (permanto rivi10) 
Hinta : jäsenet 41 euroa, muut 46 euroa (norm. 48 euroa) 
 
Kolme apinaa! 
lauantaina 11.5. klo 19.00 
Hinta:  22 euroa jäsenet, muut 25 euroa (norm. 27 euroa) rivit 8 ja 9 
 
Onneli ja Anneli 
perjantaina 17.5. klo 18.30 
Hinta: aikuiset 18 euroa jäsenet, muut 21 euroa ja lapset 8 euroa. 
 
 
Musiikkitalolla 
 
Vappumatinea 
Keskiviikkona 1.5. klo 15.00 (permanto H, lavan takana) 
Jäsenet 14,50 euroa, muut 18,50 ( norm. 22,50) 
Ilmoittautuminen viimeistään 15.4. mennessä. 
 
 Helsinki Spring Light Chamber Music 
Maanantaina 6.5. klo 19,00.  Hinta : jäsenet 28 euroa, muut 32,50 euroa   
(paikat parvi K rivit 1-2) 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.3. mennessä! 
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Oopperatalolla 
 
Robin Hood 
Torstaina 11.4. klo 19.00  
Lapset pääsevät puolella hintaa eli 27 euroa, mutta silloin emme saa ryh-
mäalennusta aikuisille, koska aikuisia pitäisi olla 30, jotta se toteutuisi. 
Lapsia siis ilmeisesti tulee, niin aikuiset jäsenet maksavat 48 euroa ja 
muut 54 euroa. Paikat ovat permannolla rivit 2-6 ja ensimmäisellä parvel-
la lähellä näyttämöä. (Jos saisimme 30 aikuista, niin voin tilata lisää lippu-
ja ja silloin jäsenet 40euroa ja muut 46 euroa.) 
Ilmoittautuminen viimeistään 9.3. mennessä. 
 
Kun varaat paikat, lähetä nimesi ja tieto siitä, millaisia paikkoja varaat.  
Laita myös koulusi nimi, jotta voin lähettää liput koululle. Kun olet saanut 
minulta vahvistustiedon, maksa liput heti Voay:n tilille (VOAY FI30 
8000150 1647912).  (Vahvistus tulee viimeistään kuukautta ennen esitys-
tä.) 
 
Terv. Aune Mejri puh. 050-5221808  
aune.mejri@eduvantaa.fi 
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Paikka: Seutulan koulu  

Katriinantie 60, 01760 Vantaa 

Tilaisuuden aikataulu 

klo 18.00 kahvitarjoilu  

klo 18.15 koulun esittely, rehtori 

klo 18.30 puheenjohtajan puheenvuoro 

klo 19.00 sääntömääräinen kevätkokous 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen                  
sääntöjen §14 mukaiset asiat. 

 
Ilmoittaudu ennakkoon ( pe 8.3.13  mennessä):  
marjo.junka@eduvantaa.fi 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
25.3.2013 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 

VOAY:n KEVÄTKOKOUS 13.3.2013  
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