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Pääkirjoitus
Tuntuuko teistä, että uutiset ovat nykyään pääasiassa huonoja? Lomautuksia, irtisanomisia ja
talouden madonlukuja. Jo Kuopiossa 16 suurimman kaupungin tapaamisessa saattoi kuulla
suunniteltavista tai jo osin toimeenpannuista lomautuksista ja muista leikkauksista. Sopivasti tapaamisen kuluessa
Sami Markkanen
julkistettiin poikkeuksellisen hyytäviä suunnitelmia KouVOAY:n puheenjohtaja
volan suunnalta. Ja sama linja on jatkunut tuonkin jäl050 409 6456
keen. Jälleen on monilla paikkakunnilla palattu vanhoille
”lomautukset tai lomarahat”-linjoille. Elämme siis vaikeita aikoja, eikä Vantaallakaan ole syytä valppaudesta luopua.
Ja sitten erääseen toiseen Kuopiossakin käsiteltyyn asiaan - työaikakokeiluihin. Olen saanut
kuulla levitettävän huhua, että laaja-alaisten erityisopettajien työaikakokeilu leviäisi ”ihan
kohta kaikkia laaja-alaisia erityisopettajia koskevaksi ja pakolliseksi.” Ei tule tapahtumaan!
Huonoina aikoina huhut leviävät helposti. Sen ymmärrän. Mutta tällaisten väitteiden kohdalla on pakko pohtia, ketä paniikin lietsonta palvelee? Työaikakokeiluiden vastustamisesta
saisi kyllä oivallisen vaalilauseen… Itse haluaisin nähdä kokeiluilla saatavan tietoa, jonka
avulla voidaan kehittää nykyistä opetusvelvollisuustyöaikaa, sillä siitä ei todellakaan epäkohtia puutu. Onko joku erimieltä?
Yhteysopettajakoulutus suuntautui tällä kertaa Viroon, ja kyselyiden perusteella tapahtumaa
voidaan pitää onnistuneena. Suuret kiitokset tässä kuuluvat Arja Kaarrolle! Kiitoksia myös
pääluottamusmies Pirita Hellbergin ja OAJ:n varapuheenjohtaja Kari Kinnusen osallistumisesta. Kaikki talous- ja velkaohjelman todellisuuden jakavat olivat yhtälailla huolestuneita
tulevista vuosista. Mistä leikataan kun ei ole mistä leikata? Toivottomuuden tunnelmista ei
silti merkkejä näkynyt.
Synkistelyllä ja huhuilulla ei kuitenkaan tulevaisuutta rakenneta. Ja tulevaisuuteen on olosuhteista huolimatta pyrittävä. VOAY palkitsi
Laulasmaalla vuoden luokanopettajan, aktiivisen blogistin ja vahvan mielipidevaikuttaja KaiAri Lundellin yhdistyksen standaarilla. Ansaittu oli myös standaari, jonka sai pitkän uran
päätteeksi ansaitusta eläkkeestä nauttiva luokanopettaja, pitkäaikainen yhteysopettaja, luottamusmies ja ammattiyhdistysaktiivi Ville Valkama. Asiantunteville, rakentavan-kriittisille
ajattelijoille on tarvetta ja löytyy tehtäviä jatkossakin.
Koulujen ja lukioiden asiat ovat jälleen yleisen kiinnostuksen kohteena. Olenkin erittäin
iloinen, että vantaalaiset opettajat ovat päässeet tiedotusvälineisiin viestiä viemään. Onnis-

tunutta on ollut myös OAJ:n toiminta opetuksen ja koulutuksen resurssien puolustamisessa.
Mediankin kautta kannattaa vaikuttaa.
OAJ on the Road tapahtuma oli Vantaan Jumbossa eilen ja paikalla oli OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Viesti meni yleisölle hyvin perille; tulevaisuudesta ei kannata leikata.
Iltatilaisuudessa lausutulla tavalla voinen todeta: tulevaisuus pitää tehdä! Tulevaisuudesta on
kyse VOAY:N mahdollisten puheenjohtaja- ja hallitusvaaleissa, työsuojeluvaaleissa, OAJ:n
valtuustovaaleissa ja luottamusmiesvaaleissa. Kaikki kuluvan lukuvuoden aikana. Tekemistä
riittää.
VOAY:n toiminnassa ja etenkin sen hallituksessa on entistä selkeämmin korostuttava aktiivinen edunvalvonta. Mitä se on? Se on vaikuttavien keinojen löytämistä. Jäsenten tulee olla
yhteydessä epäkohdista. Yhteydenotot ja Laulasmaan luottamusmiestilaisuuden kaltaiset
tapahtumat ovat arvokkaita tiedonkulun kannalta. Mutta! Vaikuttavien keinojen löytäminen on koko hallituksen tehtävänä ja vastuuna: aktiivista pyrkimystä julkisuuteen asia kärjessä, esitykset SITO-VOAY-tapaamisiin, edunvalvonnalliset esitykset VOAY:n hallitukselle…
Hallituksessa on oltava tekemisen meininki. Jatkossakin! Periksi antaminen ja toivottomuus
palvelisivat tulevina vuosina liiaksi muita kuin vantaalaisia opettajia ja oppilaita perheineen.
Siis vastatkaa jatkossakin aktiivisesti kyselyihin.
Syksyisin edunvalvontaterveisin,
Sami

Luottamusmies tiedottaa

Kari Kastu

Kiitän kaikkia niitä yhteysopettajia, jotka todella välittivät
Luottamusmies
jokaiselle koulunsa opettajalle (jäsen)kyselyni yhteysopetkari.kastu@vantaa.fi
tajakoulutusta varten. Kiitos myös kaikille niille opettajille,
(839)35647 tai 0400-703204
jotka joko suoraan minulle tai yhteysopettajan kautta välittivät kokemiaan edunvalvonnallisia kysymyksiä/teemoja
koulutustilaisuutta varten. Seuraavat teemat nousivat yhteysopettajakoulutuksen ryhmäkeskusteluissa vahvasti esille.
TET (työelämään tutustuttaminen) puhututti paljon. Tässä joitakin lainauksia…

”Luettuani em. viestin Wilmasta ilahduin, että on sittenkin vielä joku taho, jolle saatamme
viestiä opehuoneessa ihmettelemämme asian eli tänä vuonna suoraan palkasta pois otettavat TET-tunnit. Vielä viime vuonna näin tilapäisesti tuntien vähennettyä – kuten joka vuosi
tapahtuu – meille tarjottiin sijaistamista pitämättä jääneiden TET-tuntien määrän verran, nyt
tämä vaihtoehto ei ollut tarjolla. Helsinki ja Espoo eivät ota palkasta pois TET-tunteja. Pohdimme siis …… onko laki sittenkin erilainen eri kunnissa.”
”haluaisin tietää seuraavista asioista: TET-tuntien palkanpidätys: miksi se on laillista? Jatkuuko käytäntö ensi vuonna?”
” ---- koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtyminen aiheuttaa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan asteittaiseen vuorolukuun siirtymistä ja yläkoulun tuntien siirtymistä välille

10(11) – 17(18). Onko tasapuolista, että vain jossain koulussa joudutaan tällaisiin työaikoihin? Onko olemassa mitään säädöksiä siitä. mihin aikaan opettajan tunnit sijoittuvat? Ja
voiko opettajan työpäivä olla esim. klo 8-18, siinä välissä ehkä useitakin hyppytunteja?
Näinhän voi käydä, jos opettaa alaluokkia ja yläluokkia, kuten meillä moni tekee.”
”Voay:llä ei tunnu olevan mitään aseita puolustaa opettajia, tästä esimerkkinä TET-tuntien
poisto, joka todellisuudessa ei tuo säästöä, mutta on palkanalennus aineenopettajille. ----Siis turhautunutta väkeä alkaa olla Voayn jäsenistö.”
Yllä olevat lainaukset kertovat ainakin sen, että huolestuneisuutta on opettajien keskuudessa. Luottamusmiesryhmässä saimme kuulla, että Voay on tehnyt kaikkensa tässä asiassa.
Voinemme kuitenkin olettaa, että vaikuttaminen jatkuu edelleen ja positiivisia tuloksia voidaan vielä saada aikaan näissä asioissa.
Lukion YT-aika, koeviikko, kurssien vähimmäisopiskelijamäärät ja prosenttikurssit
Todettiin, että pääsääntöisesti yt-aika toimii hyvin, ilman hankaluuksia, poikkeukset kenties
vahvistavat tämän pääsäännön.
Koeviikolla ne opettajat, joilla ei ole aineessaan kokeita, pitävät kokeen sijasta oppitunteja.
Esim. liikunnassa on aivan samanlainen koepäivä kuin muissakin aineissa. Sinä päivänä ei siis
tehdä paperikoetta vaan liikutaan. Kaikilla jakson kursseilla on se oma koepäivä ja esim.
liikunnassa liikutaan sinä päivänä. Mitään vääristymiä ei synny. Asia oli ollut esillä 16 suurimman kaupungin neuvottelupäivillä.
Kurssien alimmat opiskelijamäärät, joilla kurssi toteutetaan, vaikuttavat olevan hyvin samansuuntaisia eri lukioissa. Jos kurssi toteutetaan alle sovitun alimman opiskelijamäärän,
opettaja saa vain osapalkan (prosenttikurssi), ja opettaja pitää lähiopetusta vastaavasti vähemmän.
Avoimen tiedottamisen ja syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan puolesta

Jäsenasia-uutisia

Ulla Puukangas
VOAY:n jäsenasiainhoitaja

Ensin pari vastausta esille nousseisiin kysymyksiin:
jasenasiat@voay.fi
- Jäseneksi liittyminen ja vastaavasti jäsenyyden päättäminen hoidetaan OAJ:n kautta. VOAY hyväksyy kokouksessaan jäsenrekisterin ilmoittamat uudet jäsenet VOAY:n jäseneksi. Erillistä hakemusta VOAY:n
jäsenyyteen ei tarvita. Toistaiseksi meillä ei valitettavasti ole riittänyt resursseja lähettää
vahvistusta jäsenyyden hyväksymisestä, mutta pyrimme korjaamaan asian mahdollisimman
pian. OAJ:n jäsenrekisteri lähettää meille myös koosteen jäsenyydestä eronneista, joten sitä
ei ole välttämätöntä ilmoittaa VOAY:lle. Erotessa kannattaa kuitenkin asiasta ilmoittaa itse(kin) palkanlaskentaan, jotta jäsenmaksun perintävaltuutus päättyy.
- Nykymallilla jäseneksi liittyminen kannattaa ehdottomasti hoitaa OAJ:n nettisivujen kautta. Paperihakemusten päätyminen toimistolla oikeaan paikkaan on vähintäänkin epävarmaa, josta seuraa, että hakemuksen käsittely voi viivästyä kohtuuttomasti. Harras toiveem-

me on myös, että hakemuksia EI lähetettäisi kotiosoitteisiimme, osin samasta syystä. Pyrimme käymään toimistolla n. kahden viikon välein hoitamassa jäsenasioita.
- Osa jäsenistä hoitaa OAJn jäsenmaksun itse ja siihen on täysi oikeus. Mikäli kuitenkin maksun laskeminen ja tilittäminen vaihtelevansuuruisista palkoista tuntuu hankalalta, voi työnantaja hoitaa laskemisen ja tilittämisen puolestasi. Tällöin jäsen valtuuttaa OAJ:n toimittamaan jäsenmaksun perintävaltuutuksen työnantajalle.
OAJ:n valtuustovaalit järjestetään ensi vuoden maaliskuussa. Valtuustovaaleihin mennessä
jokaisen jäsenen työpaikka-, työnantaja- ja yhdistystietojen on oltava kohdallaan, koska ne
vaikuttavat siihen missä vaalipiirissä ja missä työpaikassa kukin jäsen äänestää. OAJ:n tarkoituksena onkin saada kaikki OAJ:n jäsenet kirjautumaan Jäsensivuille ja tarkistamaan sekä
tarvittaessa korjaamaan jäsenrekisterissä olevat tietonsa. Kaikille niille jäsenille, jotka eivät
ole kirjautuneet OAJ:n Jäsensivuille heinäkuun viimeisen päivän jälkeen, lähetetään uusi
salasana. Käyttäjätunnuksena toimii OAJ:n jäsennumero. Tämä tehostettu jäsentietojen keruu jatkuu marraskuun loppuun saakka. Sähköposti/kirje asiasta lähtenee kaikille jäsenille
lokakuun puolivälissä.
VOAY perinteisesti pyytää syksyisin yhteysopettajia päivittämään oman koulunsa jäsenluettelon. Päivitetty jäsenluettelo toimitetaan kouluille ja sitä käytetään tarvittaessa mm. vaaliluettelona. VOAY:n jäsenasiainhoitajat voivat päivittää jäsenille uuden koulun, mikäli se on
tiedossa. Virkasuhteen yms. tiedot jokaisen tulee itse päivittää OAJ:n nettisivuilla, niitä emme toimistolla päivitä. VOAY:llä on tälläkin hetkellä jäseniä, jotka ovat tyystin toisessa kunnassa töissä ja vastaavasti vantaalaisia opettajia on muiden kuntien yhdistysten jäseninä.
Jäsenasianhoitajat eivät pääse näkemään, saati muuttamaan muiden yhdistysten jäsenten
tietoja. Olisi siis erittäin suotavaa, että nämä jäsenet päivittäisivät omat tietonsa OAJ:n Jäsensivuilla mahdollisimman pian.
Lisää tietoa OAJ:n jäsentietojen päivitysprosessista Opettaja-lehdestä 39/2013, s. 33, jota
käytettiin tämänkin tekstin lähteenä.

Properuskoulu.net: OAJ on the Road
Vantaan Jumbossa
OAJ jalkautui ympäri Suomea järjestön 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. OAJ on the Road
käväisi myös Vantaan Jumbo-ostoskeskuksessa. Tarjottiin shoppaajille kahvia ja pinssejä.
OAJ on the Road on ideana hauska ja toimiva, tuodaan opettajat toreille ja ostareille.
Haastateltiin ihmisiä pilke silmäkulmassa, shoppailijat saivat kertoa mm. omista koulukokemuksistaan.
Olin mukana vantaalaisten maikkojen yhtenä edustajana, tällä kertaa Vuoden luokanopettajan ominaisuudessa. Aluksi tuntui oudolta vastailla kysymyksiin ostarin torilla ihmisvilinässä,
mutta pian siihen tottui. Myös OAJ-TV haastatteli minua muiden ohessa, minulta kysyttiin,
mikä on vantaalaisen koululaitoksen vahvuus.
Painotin tasalaatuisuutta, koulujen erot ovat pienet ja tulokset ovat olleet hyviä. Vantaalla
oppilaiden ei tarvitse sompailla pitkin kaupunkia hyvän koulun perään, lähikoulu on riittävän hyvä. Kaiken lisäksi vantaalainen koulutus on erittäin kustannustehokasta, nyt tosin liikutaan kustannustehokkuuden äärirajoilla. Jos säästöruuviin laitetaan vielä lisää kierroksia,
toimivat rakenteet alkavat murtua.
Päivä päättyi Flamingon isoon kokoustilaan, jossa dosentti ja tulevaisuuden visionääri Kaisa
Kautto-Koivula ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tutkailivat tietä tulevaan. Perussanoma oli, että opettajat tulevat entistä vahvemmin olemaan tulevaisuuden tekijöitä, jotta
Suomi menestyisi
Terveisin,
Enkeliporsas

VOAY:n sääntömääräinen syyskokous (kutsu)
ti 22.10.2012
Paikka: VOAY:n toimisto
Talkootie 7, 01350 Vantaa
Tilaisuuden aikataulu:
klo 18.00 pizzaa ja virvokkeita
klo 18.30 varsinainen syyskokous
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen §16 mukaiset asiat.
Ilmoittautuminen ke 16.10.2013 mennessä maarit.salo@eduvantaa.fi

VOAY tarjoaa jäsenilleen matkoja
Itsenäisyyspäivänä Tarttoon
Lähtö pe 6.12.
klo. 07.30 Tallink M/S Superstar lähtee kohti Tallinnaa. Saapuminen Tallinnan D- terminaaliin klo.09.30 josta matka jatkuu kohti Tarttoa. ( Tallinna – Tartto väli on n. 190 km) Eestin
puolella bussikuljetus Tallinnan sataman ja hotellin välillä.
Majoitus

Dorpat Hotel ***

Paluu su 8.12.
Lähtö Tallinnan D– terminaalista Tallink Superstar klo.19.30 Saapuminen Helsinkiin
klo.21.30 . Kotimatkalle Vantaalle tämän jälkeen.
Matkan hinta
100 euroa/hlö jäsen ja muut 180 € / hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 2 vrk
120 euroa jäsen ja muut 220 € / hlö yhden hengen huoneessa 2 vrk
Hintaan sisältyy
- laivamatkat yllä mainituilla vuoroilla kansipaikoin
- majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 2 vrk
- aamiainen hotellissa
- tulopäivänä ruokailu hotellissa ja lasi kuohuviiniä Suomen itsenäisyyden kunniaksi
Lisämaksusta
- illalliset
- retket

Vaellus Alpeille (1.6-7.6.2014)
Lentoaikataulu:

Helsinki - Zürich AY857 klo 7.55 - 9.40
Zürich - Helsinki klo 19.10 - 22.50.

Matkan hinta:

1348e per henkilö kahden hengen huoneessa,
1hh-huonelisä on 90e per henkilö

katso matkaohjelma:
http://www.temamatkat.fi/Matkavalikoima/Eurooppa/Itavalta/Vaellus-neljassa-maassa/
Ilmoittaudu mahdollisimman pikaisesti VOAY:n nettisivujen kautta. www.voay.fi
Lisätietoa syksyn muista tapahtumista ja tulevista matkoista löytyy VOAYn nettisivuilta
osoitteesta www.voay.fi

