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Pääkirjoitus 

Kevät tuntuu tulleen etuajassa, vaikka takatalven 

riskiä ei kannata perusteettoman optimismin val-

lassa unohtaa. Talvisen tuulahduksen tuokoon 

ystävällismielisenä lintuna yleisemmin tunnettu pingviini, josta Sofia Fernandes, 

Eeva Lohela ja Ulla Puukangas kirjoittivat Vantaan Opettajassa 26.3.2013. Leh-

ti löytyy osoitteesta www.voay.fi ja kaupunkitasoista kirjahankintaa pohtiville 

vanhan kertauksesta ei ole kuin hyötyä. Tästä lehdestä 

löytyy myös enkeliporsaan kommetteja asiaan. Kannattaa 

siis lukea! 

 

Allekirjoittanut on valittu OAJ Pääkaupunkiseudun 

alueyhdistyksen YSI-jaoston puheenjohtajaksi. Vaikka ai-

kaisemminkaan varsinaisia vapaa-ajan ongelmia ei juuri 

ole päässyt muodostumaan, on alueellinen yhteistyö tu-

levaisuutta. Jo aikaisemminkin me pääkaupunkiseudun yleissivistävien koulujen 

– lukiot ja perusopetus – opettajat olemme jakaneet tietoa ja pohtineet yhteis-

tä toimintaa tilanteessa, jossa myös alueen työnantajat toimivat tiiviissä yhteis-

työssä. Toiminta ilman tietoa ei ole käsittääkseni mahdollista, joten yhteyden-

otot allekirjoittaneeseen saavat jatkua. Lisääntyäkin. 

Työtä ei tule puuttumaan yhteysopettajiltakaan, joten tässä toivotan jaksamis-

ta kevään urakoihin. 

Ja jos se flunssa käsihygieniasta huolimatta iskee, muistetaan ettei työhön raa-

hautuminen ole järkevää. Lepoa, kun sen aika on! 

 

Lumettomin terveisin! 

Sami Markkanen 

 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja 

050 409 6456 

 



Luottamusmies tiedottaa 

”Vantaan kaupungin työntekijät ovat epätasa-

arvoisessa asemassa Diacorin nettiajanvarauksen 

suhteen: 

Vaikka työntekijä haluaisi varata lääkäriajan yksityiskäynnille (maksaisi itse) ei 

se netin kautta on-nistu, koska Diacorin tietojen mukaan ajanvaraajan tulisi 

neuvotella ensin hoitajan kanssa. Tämä hankaloittaa elämää, sillä ajan saisi 

helpommin varattua netistä itse eikä niin että on sidottu ajan-varausaikoihin ja 

puhelimessa jonottamiseen. Mielestäni työssäkäyntipaikkani ei saisi rajoittaa 

omia henkilökohtaisia toimintojani.” 

Viime aikoina on tullut jonkin verran muitakin yhteydenottoja uusiutuneen 

järjestelmän takia. Toivottavasti nämä vaikeudet huomioidaan työnantajan ja 

palveluntarjoajan tulevissa neuvotteluissa ja asiaan saadaan korjausta. 

Lukioiden opiskelijahuollon käsikirjaa ollaan päivittämässä kevään aikana. Kä-

sikirjassa määritellään aineenopettajien, ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien 

toimenkuvia ja vastuualueita. Lisänä on myös sosiaali- ja terveyspuolen työn-

tekijöiden vastuualueita.  Tärkeää on huolehtia siitä, että kaikki tehtävät tulee 

hoidetuksi mutta myös välttää päällekkäisyyksiä tehtäväkuvauksissa. Käsikirja 

on verraten tuore mutta siitä voi olla jo erilaisia kokemuksia. Jos olet havain-

nut ongelmia käsikirjan ja käytännön tehtävien hoidon suhteen, olisitko ystä-

vällinen ja viestittäisit kokemuksistasi allekirjoittaneelle maaliskuun loppuun 

mennessä, mielellään sähköpostilla? 

OAJ:n valtuustovaalien sähköinen ennakkoäänestys on päättynyt ja varsinai-

nen uurnavaali on edessä (ma-ti) 24-25.3.2014. Olisi erityisen suotavaa, että 

jokainen opettaja käyttäisi äänioikeuttaan ja antaisi äänensä omasta mielestään 

parhaalle edunvalvojalle. Seuraavat neljä vuotta eletään sitten uusien päättäji-

en johdolla valtakunnallisessa edunvalvonnassa ja voi olla, että paljon keskus-

telua synnyttävä työaikakysymys tulee esille päätöksenteossa. Jotkut arvosta-

vat nykyistä, tehokkaan pelin, työaikajärjestelmää, josta opettajia kadehditaan 

edelleen ja toiset ovat kiinnostuneita muutoksesta ja siirtymisestä jonkinlaiseen 

vuosityöaikaan tai kokonaistyöaikaan. Tärkeitä kysymyksiä opettajan edunval-

vonnan kannalta. 

Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta. 

Kari Kastu 
Luottamusmies 

0400 703204 



 

OAJ valtuustovaalit 2014 

OAJ:n valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Val-

tuusto valitaan jäsenäänestyksellä aina neljäksi vuo-

deksi kerrallaan.  

Valtuustovaalien äänestys järjestetään keväällä 2014 

seuraavasti: Uurnavaali 24. – 25.3.2014 kouluilla ja 

VOAY:n toimistolla (niiden jäsenten osalta, joilla ei 

omaa koulua ole). Vaalipäivystys on toimistolla uurnavaaliin liittyen 24.-

25.3.2014 klo 10-18. 

 

VOAYn hallitus on päättänyt palkita äänestysaktiivisimmat koulut. Kaikki kou-

lut, joissa äänestysprosentti on 85% tai enemmän palkitaan täytekakulla. Ää-

nestystuloksen vahvistuttua olemme yhteydessä kouluihin ja nämä koulut voi-

vat hankkia kakun omatoimisesti vantaalaisesta leipomosta ja lähettää kuitin 

ostosta VOAYn toimistolle. 

Vaalissa ovat ehdolla seuraavat vantaalaiset opettajat:  

2 Sami Markkanen, peruskoulun lehtori (historia ja yhteiskuntaoppi) 

3 Harun Osmani, peruskoulun tuntiopettaja (albanian kieli ja kirjallisuus) 

4 Kai-Ari Lundell, luokanopettaja 

5 Kari Kastu, lukion ja peruskoulun lehtori (filosofia, elämänkatsomustieto, us-

konto) 

6 Pirjo Haikka, luokanopettaja 

7 Tiina Pesonen, kaksoiskelpoinen luokanopettaja 

8 Matti Jussila, lukion lehtori (historia ja yhteiskunta-

oppi) 

9 Kari Kinnunen, työsuojeluvaltuutettu, erityisopettaja 

10 Pirita Hellberg, pääluottamusmies, erityisopettaja, 

kieltenopettaja 

 

 



Yykaakoo 3 - Vantaan uudet  

oppikirjamarssiaskeleet 

Markkinaoikeus: 

Vantaan kaupungin hankintakeskuksen va. hankintajohtaja on 27.2.2013 te-

kemällään hankintapäätöksellä 14/2013 valinnut perusopetuksen 3. luokan 

suomenkielisten matematiikan perusoppikirjojen sekä niihin liittyvien eriyttä-

mismateriaalien osalta joko oppikirjaan sisällytettynä tai erillisinä painettuina 

julkaisuina Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille BTJ Finland Oy:n tarjouksen ja 

sen tarjoaman Edukustannus Oy:n kustantaman Yykaakoo 3 -kirjasarjan. 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön il-

moituksen mukaan ollut 360.000 euroa. 

Piipahdin hankintakeskuksen sivuilla. Oppikirjojen tuotevastuualueesta vastaa 

hankinta-asiantuntija Lisa Hartikainen. 

Kaupungin opettajille ei ole juuri informoitu, että kolmansien luokkien mate-

matiikan oppikirjat on kilpailutettu. Kaikille yhteiseksi oppikirjaksi on valittu  

Edukustannuksen Yykaakoo 3 -kirjasarja. Olen kuullut, että kirjasarjaa hankin-

takeskuksen lisäksi on ollut valitsemassa jonkinlainen opettajaryhmä, jonka jä-

senistä en tiedä yhtään mitään. En tiedä, kuka on valinnut ko. ryhmän. 

 Tätä ennen oppikirjat on aina valittu koulun tasolla. Valinta on voinut olla 

koulun opettajien yhteinen päätös, luokka-asteen opettajien yhteinen päätös 

tai yksittäisen opettajan päätös.  

En ole kuullutkaan, että missään joku hankintakeskuksen hankinta-asiantuntija 

olisi päättänyt oppikirjavalinnoista korkeasti koulutettujen opettajien puolesta.  

Kilpailutus alkaa saada ällistyttäviä piirteitä. 

Oppikirjat oheistuotteineen ovat opettajien työkaluja. Suomessa opettajuuteen 

on aina kuulunut autonomia, mikä osaltaan on pitänyt suomalaisen perusope-

tuksen tason hyvänä. Vantaalla opettajien autonomia on saanut vuotavan pis-

tohaavan.  

En halua, että joku kaupungin hankinta-asiantuntija tai kukaan muukaan päät-

tää puolestani, millä kirjasarjalla opetan oppilaitani.  

 



Mielenkiintoista on, että valitussa kirjasarjassa ei ole E-kirjoja ollenkaan, mistä 

erityisopettajat tuskin ovat riemuissaan. 

Tiedekeskus Heurekassa järjestetään tutustumistilaisuus Yykaakoo-Neeviikuu -

sarjaan ti 4.3. klo 14.00-17.00 eli opettajien vapaa-ajalla. En mene paikalle.  

Kustannusosakeyhtiö Otava valitti hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. 

Valitus jätettiin tutkimatta. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. 

Enkeliporsas 

www.properuskoulu.net 

 

Haasta työkavereitasi liikkumaan 

Nyt kannattaa innostaa työkavereita mukaan erilaisiin liikuntatapahtumiin. 

VOAY tukee liikkuvia opettajaryhmiä, jotka edustavat tapahtumassa yhdistys-

tämme. Suosittuja tapahtumia ovat viime vuosina olleet mm. naisten kymp-

pi(25.5.2014), Vantaa maraton (12.10.2014) sekä opettajien kesäpäivät (6.-

7.6.2014). 

Valitse siis tapahtuma, kerää ryhmä eli houkuttele mukaasi ainakin yksi kollega, 

maksakaa ilmoittautumismaksu ja lähettäkää maksukuitista kopio urheiluvas-

taaville. VOAY tukee ilmoittautumismaksuja noin puolella summasta. Tapah-

tuman lähestyessä ryhmät saavat liivit/t-paidat lainaan toimistolta edustamista 

varten. 

Liikunnan iloa toivottaen, 

Tiina Pesonen ja Kai-Ari Lundell 

* * * * * 

Jäikö kukkamekko viime kesänä kaappiin roikkumaan? Olisiko tänä kesänä ai-

ka suunnata lavatansseihin?  VOAY järjestää keväällä 2014 jäsenilleen lavatans-

sikurssin, jos riittävästi kiinnostuneita löytyy. Kurssi olisi tarkoitus pitää Päh-

kinärinteen koulun salissa kolmena tai neljänä lauantaipäivänä huhti-

toukokuussa (1,5h per kerta). Osallistua voi yksin tai parin kanssa. 

Ilmoita kiinnostuksesi: 

tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi 

 



Avantouintia Kuusijärvellä 3.-7.3.2014  

(ma-pe klo 13-20) 

Kaipaatko virkistystä keholle ja mielelle tai apua stressiin? Avantouinnilla on 

myös todettu olevan vaikutuksia verenkierron tehostumiseen, selkä-, niska- ja 

hartiaseudun kipujen lievittämiseen sekä astma- ja nukahtamisvaikeuksien hel-

pottumiseen. Nappaa työkaveri mukaan ja lähtekää yhdessä nauttimaan Kuusi-

järven savusaunasta ja virkistävästä avantouinnista. 

-Kuusijärven sähkösaunat ovat remontissa, joten käytössä tällä hetkellä vain 

pieni ja iso savusauna (vetävät kerralla noin 30-35 saunojaa). Parhaiten sau-

noissa tilaa heti klo15 aikaan, kun iso savusauna avataan. 

-varaudu todistamaan kassalla jäsenyytesi OAJ:n jäsenkortilla niin pääset ilmai-

seksi uimaan ja savusaunaan. 

Lisätietoja: tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi 

 

VOAY tarjoaa: Budapestiin pääsiäisenä (3 yötä) 

Lennot:  Norwegian 

Pakettihinta 548,-/hlö 

Hotelli: Hotelli Central Basilica 

Paketti sisältää: 

- suorat lennot Hel-Bud-Hel 

- matkalaukut ruumaan 

- yöpymiset hotelli Central Basilica, 3-tähteä, kahden hengen huoneissa 

- buffeeaamiaiset hotellissa 

Lisämaksusta: lentokenttäkuljetukset, matkavakuutukset, retket 

Varauksia ei ole tehty, joten saatavuus tarkistettava, kun saan nimet (nimet 

niin kuin ne ovat passissa). Paikkoja on rajoitetusti, suosittelen pikaista varaus-

ta.Varauksen jälkeen, ennakkomaksu välittömästi 370,-/hlö, loppumaksu 

erääntyy kk ennen lähtöä. 

Ilmoittaudu: www.voay.fi 

 

mailto:tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi


 

 

VOAY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 

  

 

Aika: Keskiviikko 19.3.2014 
 
Paikka: Pähkinärinteen koulu, Mante-

likuja 4, 01710 Vantaa 

 

Tilaisuuden aikataulu  
klo 18.00 kahvitarjoilu  
klo 18.15 koulun esittely 
klo 18.30 sääntömääräinen kevätkokous  
 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen §14 mukaiset asiat. 

 


