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Kohta alkavan kevään parhaisiin uutisiin kuu-
luu epäilemättä se, että luokanopettajaliitto 
on valinnut Kai-Ari Lundellin vuoden luo-
kanopettajaksi. Julkiset onnittelut! Kai-Arin 
blogia (www.properuskoulu.net) ”Enkelipor-
sas” kannattaa ajatuksella lukea ja muillekin 
suositella. Niin kollegoille kuin vanhemmille.  
 
Ja myönteistä on sekin, että kunta10 kyselyn 
tuloksia käsitellään laajasti kouluissa toimin-
nan arvioinnin ja kehittämisen kannalta. On työntekijöiden ja työnantaji-
en etu, että toiminta ja kehittäminen tapahtuvat tiedon pohjalta. Eli toi-
vottavasti kyselyn tulokset saavat kouluissa ansaittua huomiota. Muussa 
tapauksessa voi lähestyä sähköpostilla sami.markkanen@opettaja.fi. 
Eteenpäin kerrotaan tarvittaessa. 
 
Vaikka vaarana on yltiömyönteisyys stressin keskellä, otan riskin ja iloit-
sen Vantaan kaupungin saamasta rahoituksesta koulutuksen tasa-arvon 
edistämiseksi ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi. Ja jotta 
ei menisi liian myönteiseksi, kehotan kysymään millaista viestiä yhteys-
opettajille on tässä lehden numeroiden välisenä aikana tullut lähetettyä. 
Toivottavasti tieto kulkee yhteysopettajien välityksellä. 

mailto:toimisto@voay.fi
mailto:tiedotus@voay.fi
http://www.properuskoulu.net/
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Toiselle osastolle. Kun nyt elämme talouden tasapainottamis- ja velkaoh-
jelman aikaa, on syytä muistuttaa yläkoulun opettajia edeltä käsin TET-
tuntien suhteen. Koska ne syksyllä eivät ole mukana palkkaperusteessa, 
eivät jäsenet luonnollisestikaan sijaista tai otoile korvauksetta. Ja talkoi-
luun taipuvaisia on seikasta muistutettava. Tarvittaessa useastikin.  
 
Ja sitten…. Toistonkin uhalla muistutan jäseniä siitä, kuinka tärkeää on 
jatkuvasti palata niihin asioihin, joiden suhteen emme ole tyytyväisiä. Ku-
ten esimerkiksi nuo TET-tunnit, alkuopetuksen leikkaukset ja lukiota koh-
dannut giljotiini. Meillä ei voi olla varaa vain jättää jo päätettyjä asioita 
taaksemme ja keskittyä tuleviin haasteisiin - niihinkin ajan saisi kyllä ku-
lumaan. Järkevää se ei silti olisi.  
 
Jo nyt ilahduttavan moni perusopetuksen opettaja on vastannut yhdistyk-
sen kotisivuilta löytyvään TURPO-kyselyyn. Vielä ehtii, jos jäänyt arjen kii-
reiden keskellä huomaamatta. Ja saadun tuloksen perusteella on lupa 
odottaa asiaan kuuluvaa toimintaakin. Eli aktiivisuuta kaikille! Lisää kyse-
lyitä voisi keksiä helposti. Keksisitkö sinä? Saa ehdottaa! 
 
Vantaan Opettajaan kaivataan lisää laadukkaita kirjoituksia. Vastoin luulo-
ja ja toisinaan esitettyjä väitteitäkin, julkaisematta jättäminen on aina liit-
tynyt esimerkiksi täysin virheellistä tietoa sisältäneeseen kynäilyyn.  Eli 
huoli pois ja kirjoittamaan! Aiheena voi olla vaikkapa edunvalvonta tai 
koulun arki. Läheltä löytyvät parhaat aiheet. 
Tässäkin luotan jäseniin. Myös palautetta leh-
destä ja jutuista voi lähettää vaikkapa osoittei-
siin tiedotus@voay.fi tai toimisto@voay.fi. Yk-
sittäisten juttujen laatuakin saa kommentoida. 
Voisi tulla jopa tarpeeseen. 
 
Kevätkiireisin terveisin! 
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja / 050 409 6456 
 

mailto:tiedotus@voay.fi
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OAJ:N VARAPUHEENJOHTAJALTA 
 
 
 

 
Kuten uutisista kuulitte, yritykset keskitetyn työmarkkinaratkaisun synty-
miseksi keskusjärjestöjen ja työnantajien välillä kaatuivat.  
 
Neuvotteluihinhan lähdettiin lähinnä maan hallituksen toiveesta saada 
aikaan työllisyyttä ja yhteiskuntarauhaa tukeva yhteinen ratkaisu. Käy-
tännössähän kaikki sopimukset ovat voimassa joko ensi syksyyn tai jopa 
ensi vuoden kevääseen. Keskusjärjestöt AKAVA mukaan lukien yrittivät 
ratkaisua tosissaan, mutta neuvottelut kaatuivat lähinnä työnantajajärjes-
tö EK:n haluttomuuteen sopia edes maltillisista palkankorotuksista seu-
raaville kahdelle vuodelle.  
 
Nyt tilanne on se, että palataan ns. normaaliin päiväjärjestykseen. Voi toki  
olla, että syksyllä yritetään keskitettyä ratkaisua vielä uudelleen. Toden-
näköisempää on kuitenkin se, että seuraavat neuvottelut käydään liitto-
kohtaisesti. Tuolloin opetusalan neuvottelut käytäisiin siis lähinnä OAJ:n 
ja kuntatyönantaja KT:n välillä. Keskusteluyhteys osapuolten välillä on 
onneksi hyvä ja jatkuva. OAJ-YSIn eli peruskoulun ja lukioiden osalta 
olemme tehneet tavoiteasettelua aktiivisti sekä lyhyen että pitemmän ai-
kavälin tavoitteiden osalta ja tuo työ jatkuu. Voimassaoleva sopimus jat-
kuu helmikuuhun 2014.  Pöydässä tulee olemaan myös työelämän laa-

tuun liittyviä asioita. 
 
Yksi isompi laatuun liittyvä asia on maan 
hallituksenkin esille nostama työurien 
pidentäminen. Tästä minulla oli mahdol-
lisuus keskustella myös pää- ja valtiova-
rainministerin kanssa. OAJ:ssä näemme, 
että eläkeiän korotus on keinona viimei-
nen. Edellisen eläkeratkaisun vaikutuk-
sethan alkavat opetusalalla näkyä vasta 
nyt eläkeikien asteittain noustessa. 
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

Porkkanana on myös omaan eläkkeeseen vaikuttaminen työuraa piden-
tämällä. Tärkeimpänä pidämme sitä, että työuria saadaan pidennettyä 
alusta, keskeltä ja lopusta. Tällä hetkellä Suomessa on n. 110 000 alle 30-
vuotiasta, joilla ei ole lainkaan ammatillista tutkintoa. Koulutusuria kohti 
ammattitutkintoa ja työllistymistä tulee siis tehostaa. Työhyvinvoinnilla 
on keskeinen merkitys koko työuran osalta. Jokaisen työnantajan ja työ-
paikan tulee kiinnittää huomiota työhyvinvointiin, joka on jaksamisen 
edellytys. Työuran varrella tulee olla riittävästi joustoja esim. työn ja per-
heen yhteensovittamiseen. Uran loppupäässä tulisi olla myös joustoja ja 
mahdollisuus esim. työn keventämiseen Norjan ja Islannin mallin mukai-
sesti.  
 
Toivotankin virkeitä työpäiviä kohti kevättä! 
 
Kari Kinnunen 
040-8276561 
kari.kinnunen(at)opettaja.fi 
 

 
 

 
 
Seuraavaa sopimuskierrosta koskevia ratkaisuja odotellessa me paikalliset 
toimijat olemme talven kuluessa neuvotelleet viime kierroksella sovittu-
jen paikallisten erien kohdentamisesta. Helmikuussa maksetun yleiskoro-
tuksen lisäksi oli OVTES -sopimuksen osalta paikallisesti neuvoteltavana 
0,3 % suuruinen paikallinen erä. Erä lasketaan opetusalan palkkasummas-
ta ja tarkoittaa Vantaalla reilua 23 000 euroa. Summa on siis melko pieni, 
kun se suhteutetaan opettajien määrään.  
 
Neuvottelut ovat nyt loppusuoralla. Vaikka lopullista neuvottelutulosta ei 
vielä ole hyväksytty OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksessa, 
näyttää siltä että tämän kierroksen painopiste tulee jälleen olemaan hen-
kilökohtaisissa lisissä. Ammattiyhdistys haki, kuten edellisilläkin kierroksil-
la korotuksia ensisijaisesti tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja viime kierroksen 
tapaan myös koulukohtaisiin kehittämisrahoihin.  Työnantaja puolestaan 
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on nähnyt henkilökohtaiset lisät keskeisenä palkitsemisen muotona ja on 
halunnut palkita hyvistä työtuloksista. Tämä trendi on selkeästi näkyvissä 
kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Vantaalaisista opettajista noin joka 
kolmas saa henkilökohtaista lisää hyvien työsuoritusten perusteella. 
Summat vaihtelevat pääsääntöisesti sadan euron molemmin puolin, mut-
ta suurempaakin vaihtelua toki on. 
 
Vantaalla on kuluneen lukuvuoden aikana ollut käynnissä työaikaan liitty-
vä kokeilu, jossa on mukana 48 laaja-alaista erityisopettajaa kahdesta-
kymmenestä koulusta. Kokeiltavana on vuosityöaika ja kokonaispalkkaus. 
Tähän mennessä kokeilu on sujunut pääasiassa hyvin. Toki joitakin työ-
ajan kirjaamiseen ja etukäteissuunnitteluun liittyviä ongelmia on ollut, 
mutta koska kysymys on kaksivuotisesta kokeilusta, uskomme että ensi 
lukuvuosi sujuu jo tältä osin helpommin. Kokeilu, jota toteutetaan lähes 
samalla mallilla myös Kuopiossa, on herättänyt myös valtakunnallisesti 
laajaa mielenkiintoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kahden vuo-
den määräajan jälkeen kokeilu automaattisesti jatkuisi tai laajenisi. Tar-
koitus on nyt kerätä tietoa ja kokemuksia siitä, miten työaikamuotoja ke-
hittämällä pääsisimme opetusalalla työaika ja palkkausjärjestelmään, joka 
vastaisi tämän päivän tarpeita.  
 
Yksi asia kokeilussa on kuitenkin jo tullut esiin ja on kaikkien opettajien 
hyödynnettävissä. Työajankäyttösuunnitelman laatiminen on erittäin tär-
keä osa kokeilua. Työajankäyttösuunnitelma on myös työkalu, jonka avul-
la kaikki opettajan tekemä työ saadaan näkyväksi. Suosittelen lämpimästi 
työajankäyttösuunnitelman laatimista mm. yhteissuunnitteluajasta, jota 
virkaehtosopimuksen mukaan on esim. jokaisella päätoimisella peruskou-
lun opettajalla 3 tuntia viikossa ja 114 tuntia vuodessa. 
 
Aurinkoista kevättä toivottaen 
 
Pirita Hellberg, 
pääluottamusmies Juko/OAJ 
pirita.hellberg@vantaa.fi 
0503145131 

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 
 
 
 

Lukiopuolen terveisiä 
 
Luottamusmiehet kokoontuivat 4.-5.3. valtakunnallisille luottamusmies-
päiville. Lukion suhteen oli monenlaisia uutisia. Ylioppilastutkinnon uudis-
tus herättää luonnollisesti monenlaista keskustelua. Toisaalta jo yli 150 
vuotta vanhan tutkinnon kokonaisuudistus nykyajan tarpeiden mukaiseksi 
on sinänsä tervetullut, kaivattukin. Keskustelua herättää se, että opetus-
suunnitelmien valmistelu on aikalailla kesken, ja toteutuksen alku viimeis-
tään vuoden 2016 keväällä asettaa opettajat ja opiskelijat haastavaan 
asemaan jo ensi syksynä, talouden tilanteen ollessa heikohko.  
 
Ilahduttavaa on, että Vantaalla sivistystoimi on uudistuksen suhteen erit-
täin hyvin hereillä ja valmiina. Tämä kävi ilmi VOAY:n ja sivistystoimen 
johdon tapaamisessa jokin aika sitten. Uudistuksen läpiviemistä varten 
perustettaneen lähiaikoina työryhmä. Tässä on opettajilla tärkeä vaikut-
tamisen paikka. Meidän on aktiivisesti osallistuttava asian valmisteluun, 
huolehtien siitä, että opettajien ja opiskelijoiden tarpeita kuunnellaan riit-
tävästi. On aina helpompi olla uudistuksen etujoukossa kuin tulla perässä 
vedettävänä muiden laatimaa uudistusta toteuttaen. Tikkurilan lukiolla 
aiemmin pidetyssä tilaisuudessa lukio-opettajien innovatiivisuus oli vah-
vasti näkyvillä, moni on jo pidemmän aikaa toteuttanut sähköisiä koejär-
jestelyitä.  Nyt vain opettajien osaaminen ja luovuus käyttöön, korvausta 
tietenkään unohtamatta! 
 
Uudistuksen menestyksekäs to-
teutus on äärimmäisen kriitti-
nen asia vantaalaisten lukioiden 
vetovoimaisuuden ja menesty-
misen kannalta.  Tässä suhtees-
sa on tarkkaan ja hieman huo-
lestuenkin seurattava Vantaan 
kaupungin talouden tasapainot-
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tamis- ja velkaohjelman (TVA) jatkoa lähivuosina. Viime vuonna toteute-
tun lukion 5 %:n kurssileikkauksen kaltainen säästö veisi ensi syksynä 
aloittavilta opiskelijoilta hyvät edellytykset uuteen tutkintokokeeseen 
valmistautumiselta. Koko lukioaika on valmistautumista kokeeseen, varsi-
kin, kun peruskoulun puolella vastaavaa koetta ei ole. Toivomme päättä-
jiltä tässä suhteessa malttia ja pitkänäköisyyttä, uudistus on Vantaalle 
mahdollisuus, jota ei tule vaarantaa lyhytnäköisellä säästöpolitiikalla. 
 
Vielä yksi lähitulevaisuudessa seurattava asia on uusi kuntastrategia. Vii-
me syksynä valittu valtuusto hyväksynee uuden strategian vuosiksi 2013-
2016 tämän vuoden aikana. Mitä tuo strategia tulee sisältämään koulu-

tusta koskien? Toivottavasti saamme kun-
nallispäättäjät ymmärtämään koulutuksen 
olevan se paras strategia, jolla yhteiskunta 
ja pääkaupunkiseutukin kehittyvät. 
 
Valtakunnallisesti meille on hyviäkin uutisia 
– ehkä. Valtionosuusjärjestelmää ollaan 
uudistamassa. Yleisesti on tiedossa, että 
nykyisestä jakojärjestelmästä kärsivät Van-
taan kaltaiset kaupungit. Toivomme var-

masti jokainen, ettei pääkaupungin ja Vantaan kehittymisen edellytyksiä 
vaaranneta osittain menneiltä vuosikymmeniltä peräisin olevilla aluepo-
liittisilla periaatteilla.  Lisäksi yhteinen ”isoveljemme” EU antaa uudessa 
rakennerahastokaudessaan 2014-2020 koulutuksen, yrittäjyyden ja työ-
elämän yhteyksien kehittämiseen rahaa. Myös maahanmuuttajien huo-
mioiminen ja etäopetuksen kehittäminen on tavoitteissa selkeästi. Inno-
lukion kaltaisiin projekteihin osallistuminen, sekä etälukio-opetuksen ke-
hittäminen on siis edelleen merkittävää vantaalaisille. On hyvä varmistaa, 
että osa tuosta rakennerahastovirrasta kulkeutuisi lopulta myös Vantaal-
le. 
 
Eli paljon on tehtävää: ylioppilastutkinto uudistettava, mietittävä uutta 
opetussuunnitelmaa sekä torjuttava kaikkein vahingollisimmat säästötoi-
menpiteet. Ja se arkikin olisi vielä pyöritettävä. Ollaan silti toiveikkaita. 
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UUSI HALLITUS JA MUUT TOIMIJAT ESITTÄYTYVÄT (osa 2) 

Ainakin allekirjoittaneen paimentamat abit osoittivat olleensa sivistyneitä 
ja luovia vantaalaisia. Se on hyvä kevään merkki talouskriisin pakkasluke-
missa. 
 
Voimia kaikille kevään kiireisiin! 
 
Matti Jussila 
VOAY:n hallituksen jäsen 
OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen yleissivistävän jaoston jäsen 
Luottamusmies 
matti.jussila@eduvantaa.fi 
p. 050-3800383 
 

Sami Markkanen 
 
Olen ollut VOAY:n hallituksessa vuodesta 2004 
– jos muistelen oikein. Aloitin varajäsenenä saa-
tuani vakuutuksen, ettei varajäsenen tarvitse 
tehdä juuri mitään. Puheenjohtajana olen nyt jo 
viidettä vuotta. Lisäksi olen luottamusmies. 
Muitakin tehtäviä on, esimerkiksi Pääkaupunki-
seudun alueyhdistyksen hallituksessa. Tulevai-
suudessa meidän onkin yhä enemmän toimitta-
va pääkaupunkiseudun tasolla omaa vantaalais-
ta pelikenttää laiminlyömättä.  
 
Ammattiyhdistystoiminta on keskeisesti vaikut-
tamista opettajien ja oppilaiden edun puolesta. 

Kun muistaa, ettei vaikuttaminen onnistu yksin ja ettei kukaan ole kor-
vaamaton, säilyy tarvittava nöyryys ja halu tehdä työtä opettajien ja oppi-
laiden hyväksi. Tehtävä ei ole helppo mutta se on äärimmäisen tärkeä. 
Siksi se on vienyt koko kämmenen. 

mailto:matti.jussila@eduvantaa.fi
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Niin opettaminen, yhdistystoiminta kuin luottamusmiestyö vaativat jatku-
vaa ajattelua, yhteistyötä ja kehittämistä. Vaikka huutelu olisi helpompaa, 
täytyy elämässä olla tekemisen meininkiä. Yhdessä yrittäminen on ainoa 
tie onnistumisiin! 
 
Arja Kaarto 
 

Tehtävä hallituksessa: Koulutusvastaava ja vara-
luottamusmies 
 
Ajatuksia ammattiyhdistystoiminnasta:  Järjestäy-
tyneillä työntekijöillä on paremmat neuvottelu-
asemat työnantajan kanssa.   ’Kuka kissan hännän 
nostaa ellei kissa itse? ’ Meidän täytyy itse pitää 
huolta eduistamme  ja oikeuksistamme.  
 
Olen ollut hallituksessa vuodesta 2010 
 

Parasta opettajana olemisessa ovat  oppilaat sekä kollegat mutta myös 
vaihteleva, mielenkiintoinen työ. Kesäloma on  ... korvaamaton ! 
 
 
 
Päivi Koskinen 
 

Olen Päivi Koskinen, uusi hallituksen jäsen. Teh-
täväni hallituksessa on olla mukana hoitamassa 
jäsenasioita. Mielestäni ammattiyhdistystoimin-
ta on oivallinen väylä vaikuttaa asioihin, jotka 
liittyvät opettajan työhön. Harrastan monipuo-
lista liikuntaa, lukemista, erilaisia kädentaitoja 
sekä vierailen ahkerasti taidenäyttelyissä. Pa-
rasta opettajan työssä on vaihtelevat työpäivät 
sekä oivaltamisen ja oppimisen ilon näkeminen 
oppilaissa. 
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Eeva Lohela 

 
Toimin hallituksessa toista vuotta. Sitä ennen 
olen ollut hallituksen varajäsenenä. Olen 
myös toinen VOAY:n tiedottajista ja kotisivu-
vastaavista. Ammattiyhdistystoiminnassa mi-
nua kiinnostaa eniten olla ajan hermoilla ja 
vaikuttamassa päätöksiin. Vapaa-ajallani har-
rastan ulkoilua ja kotoilua. Parasta opettajana 
toimimisessa on työn monipuolisuus, muka-
vat työkaverit ja erilaiset päivät oppilaiden 
kanssa.  
 
 
 

 
Pirita Hellberg 
 
Pääluottamusmiehenä vastaan vantaalaisten opettajien yleisestä edun-
valvonnasta ja yhteistoiminta-asioista. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa mm. paikallisten 
neuvotteluiden käymistä työnantajan kanssa 
ja opettajien edustamista erilaisissa työryh-
missä. Osallistun myös aktiivisesti Vantaan 
opettajien ammattiyhdistyksen ja OAJ:n Van-
taan paikallisyhdistyksen hallituksen työsken-
telyyn ja toimin tarvittaessa kouluttajana eri 
tilaisuuksissa. Toimin myös luottamusmies-
tiimin vetäjänä. Pääluottamusmiehen tehtä-
vä on päätoiminen ja olen hoitanut sitä pian 
viiden vuoden ajan. Viimeisen vuoden ajan 
olen ollut myös OAJ Pääkaupunkiseudun 
alueasiamies. Taustaltani olen yläkoulun kiel-
tenopettaja ja erityisopettaja. 



VANTAAN OPETTAJA 26.3.2013 

 11 

Kirsti Heiskanen 
 
Varapääluottamusmies, luottamusmies 
Työskentelen Rekolan koululla luokanopettajana ja vararehtorina. Vapaa-
aikaani vietän monipuolisen liikunnan merkeissä. Myös luonto on lähellä 
sydäntäni. Tänä talvena olen nauttinut viikonloppuisin pitkistä hiihtolen-
keistä, joihin Keravan ja Vantaan ladut ovat tarjonneet loistavat mahdolli-
suudet. Pitemmillä lomilla auton nokka kääntyy usein kohti kotiseutua, 

Pohjois-Karjalaa.  
Olen tällä hetkellä yksi VOAY:n edustajista 
OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston hallituk-
sessa. Pyrin käymään mahdollisimman usein 
sekä VOAY:n että OAJ:n Vantaan paikallisyh-
distyksen hallitusten kokouksissa, jotta tun-
tuma ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin 
säilyisi. 
Luottamusmieskoulujani ovat Ilola, Hiekka-
harju, Kaivoksela, Kivistö, Laajavuori, Päivä-
kumpu, Seutula, Simonkallio, Kytöpuisto, Re-
kola ja Kannisto. 

Yhteystietoni ovat: 
kirsti.heiskanen@eduvantaa.fi 
p. 050-5203 977 tai 839 24577 
 
 
Matti Jussila 
 
Olen toiminut syksystä 2011 alkaen 
luottamusmiehenä sekä 2010 alkaen 
VOAY:n hallituksessa. Ensimmäisenä 
kautenani vastaan nyt viiden koulun 
luottamusmiesasioista.  Jatkossa vas-
tuu tullee kasvamaan. 
 

mailto:kirsti.heiskanen@eduvantaa.fi
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Olen kokenut itse tärkeäksi alentaa kynnystä yhteydenottoihin. Vielä ker-
ran tässäkin asiassa rohkaisisin kaikkia opettajia ottamaan yhteyttä luot-
tamusmieheen, jos jokin asia omissa työehdoissa askarruttaa. Pyytäkää 
myös luottamusmies vierailulle kouluun useamminkin.  
 
Luottamusmiehen käytännön työstä suuri osa on vastaamista opettajien 
kysymyksiin, sekä neuvotteluihin osallistumista, mikäli selvitetään työnan-
tajan edustajan ja työntekijän erimielisyyttä työehdoista. Luottamusmie-
hen tulee tukea ammattiyhdistyksen jäsentä, mutta toisaalta hänen on 
ylläpidettävä hyvää neuvotteluyhteyttä ja ilmapiiriä työnantajaan päin. 
Arjen keskellä osallistun myös luottamusmieskokouksiin, luottamusmies-
koulutuksiin sekä alueellisiin tai valtakunnallisiin luottamusmiespäiviin, 
joilla saa arvokasta tietoa suoraan OAJ:n konkareilta. Tämän lisäksi olen 
verkostoitunut pääkaupunkiseudun muiden lukiotaustaisten luottamus-
miesten kanssa ja jaan asiantuntemusta ja ideoita edunvalvonnasta hei-
dän kanssaan.  Tapaan myös muutaman kerran vuodessa VOAY:n hallituk-
sen mukana sivistystoimen johtoa. 
 
Käytännössä luottamusmiehenä olo on sitä, mitä nimikin sanoo. Olen 
luottohenkilö, johon on voitava luottaa, oli tilanne ja asia mikä hyvänsä. 
Toivon, että olen ollut ja tulen olemaa sinun luottamuksesi arvoinen. 
 
Matti Jussila 
Tikkurilan lukion, Simonkylän, Länsimäen, Hevoshaan, Kansainvälisen kou-
lun luottamusmies 
 
 
Mika Koskinen 
 
Olen peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Korson koululta. Toimin Askiston, Havu-
kosken, Jokiniemen, Kartanonkosken, Korson, 
Koivukylän, Pähkinärinteen, Tuomelan, Uomarin-
teen, Vantaankosken, Veromäen, Viertolan ja 
Ylästön koulujen luottamusmiehenä.   
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Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut aikaisempina vuosina mukana 
Vantaan opettajissa hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä 
alueellisella tasolla OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksen puheenjohta-
jana. Omaa osaamistani luottamusmiehenä olen voinut kehittää edelleen 
toimiessani vuoden 2011 OAJ:n edunvalvontaosastolla työmarkkina-
asiamiehen sijaisena. Vastuualueeseeni kuuluivat tuolloin mm. uusien 
luottamusmiesten koulutus, jäsenten ja luottamusmiesten sopimusneu-
vonta sekä kunnan opetusalan sopimusneuvotteluihin osallistuminen.  

 
Luottamusmiestoiminnan olen kokenut haastavana ja vaativana, mutta 
myös palkitsevana. Voin toimia opettajana ja tehdä, mitä yhtenä keskei-
senä osa-alueena opetan - kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja vai-
kuttamista. 

 
mika.koskinen@eduvantaa.fi, 050 5276 999 

 
 

Ulla Puukangas 
 
Jäsenasiat ja VOAY:n nettisivut ovat tänä 
vuonna vastuualueinani. Toimin tällä hetkellä 
hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä – vä-
lillä on hyvä väistyä ja antaa tilaa uusille kas-
voille hallituksessa.  
 
Koen, että VOAY:n toiminnassa mukana ollen 
voin vaikuttaa omalta pieneltä osaltani erinäi-
siin opettajien elämään ja työhön liittyviin asi-
oihin. On myös mukava pysyä ajan tasalla 
edunvalvontaan ja muihin ammattiyhdistys-
toimintaan liittyvissä asioissa. Vapaa-ajallani 
harrastan monipuolisesti erilaisia asioita yksin 

ja yhdessä toisten kanssa. On aina innostavaa tutustua uusiin ihmisiin. 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI TIEDOTTAA 

Opettamisessa ovat ehdottomasti parhaita ne hetket, kun saa yhteyden  
oppilaan sisimpään. Ja ne hetket, kun oppilas saa kokea ilon, innostuksen 
ja onnistumisen kokemuksia. 
 
 

 
 
 

 
 

Muistuttaisin kaikkia kesäkuun alun matkasta Amster-
damiin.  Minimimäärä on jo lähtijöitä, mutta jos haluat 
vielä mukaan, niin ilmoittaudu minulle mahdollisim-
man pian.  Teen varauksen koko ryhmälle yhtä aikaa.  
Varausmaksu hoidetaan Voay:n tilin kautta. 
 
Laitan vielä alle viimeiset ilmoittautumispäivät teattereihin yms. 
 
Viulunsoittaja katolla  21.3. 
Kolme apinaa 9.4. 
Vappumatinea 16.4. 
Onneli ja Anneli 15.4. 
 
Kaikki tarjonta näkyy Voay:n lehtisessä ja www.voay.fi -sivulla. 
 
Muista, että lähetän liput sisäisessä postissa koululle, joten osoitetiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä minulle. 
 
Jos et ole maksanut vielä Viulunsoittaja katolla, Robin Hood  tai Helsinki 
Spring Light Music-lippuja, niin tee se välittömästi Voay:n tilille FI 30 
8000150 1647912.  Laita tilinumero muistiin tulevia tarpeita varten. 
 
 
 
 
 

http://www.voay.fi/
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TIEDOTTAJIEN KYNÄSTÄ  
 

Yykaakoo – pingviinit on täällä, joo! Eiku… 
 

 
Yhdistyksemme on saanut useita huolestuneita yh-
teydenottoja jäsenistöltämme koskien Vantaan si-
vistystoimen päätöstä ottaa ensi lukuvuonna käyt-
töön kaikilla kunnan 3. luokilla sama matematiikan 
oppikirjasarja. Päätöksen taustalla on ollut tavoite 
vähentää oppikirjoihin käytettävän rahan ja turhien 
väliportaiden käyttöä. Kolmansien luokkien koke-

musten perusteella on ollut tarkoituksena laajentaa keskusjohtoista kir-
jasarjojen hankintaa eri luokka-asteille ja oppiaineisiin.  Edukustannuksen 
Yykaakoo – kirjasarja voitti Vantaalla järjestetyn tarjouskilpailun. 
 
Meitä lähestyneet opettajat olivat huolestuneita siitä, ettei heillä olisi 
enää mahdollisuutta käyttää omaa ammattitaitoaan eri oppilaiden tarpei-
siin sopivan materiaalin valinnassa. Kuitenkin luottamus siihen, että jokai-
nen opettaja tuntee oppilaidensa yksilölliset tarpeet ja pystyy valitsemaan 
ja muokkaamaan jokaiselle oppilaalle sopivaa materiaalia, on ollut perus-
tana laadukkaalle opetukselle. 
 
Uusi erityisopetuslaki ja Vantaan Turpo-ohjelma ovat entisestään lisän-
neet yleisopetuksen luokissa eriyttämisen tarvetta. Enenevä osa oppilais-
ta hyötyy E-materiaaleista. Opettajia mietitytti, onko kilpailutuksessa 
otettu huomioon riittävästi oppijoiden erilaiset tarpeet. Moni myös koki, 
ettei ollut saanut päätöksestä riittävästi tietoa ja että prosessi ei ollut ol-
lut riittävän avoin. 
 
Tällä hetkellä päätös Yykaakoo -kirjasarjan käyttöönotosta koko Vantaalla 
on jäissä, koska eräs kustannusyhtiö on riitauttanut kilpailutuksen. On hy-
vä laajemminkin pohtia, miten kyseistä asiaa tulisi jatkossa hoitaa ja olisi-
ko sittenkin hyvä antaa opettajien käyttää oppilaan- ja aineentuntemuk-
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seen perustuvaa ammattitaitoaan mahdollisimman hyvien oppimistulos-
ten saavuttamiseen jatkossakin. 
 
Sofia Fernandes, Eeva Lohela ja Ulla Puukangas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
29.4.2013 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


