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Pääkirjoitus    

Aurinko on paistanut siihen malliin, että OAJ:n val-

tuustovaaleissa saavutettuun tulokseen ei voi olla 

kuin tyytyväinen. Kerrottakoon varuiksi valitut, jos 

joku tiedolta olisi onnistunut välttymään. Valtuute-

tuiksi valittiin Kari Kinnunen, Kai-Ari Lundell ja Pirita 

Hellberg. Joku on jo ehtinyt varmasti huolestua, 

ettei ”oman koulumuodon” ehdokas tullut valituksi. Aiheeton huoli, sillä vali-

tut ovat todellakin sen yhteisen opettajuuden kannalla. He kuuntelevat myös 

yläkoulujen ja lukioiden opettajia, rehtori jäseniämme unohtamatta. Viesti siis 

välittyy, jos se kerrotaan. Kerrotaanhan?  Osoitteet löytynevät menemällä 

www.voay.fi . 

 OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puitteissa toiminta ei rajoitu edes 

meihin yleissivistäviin opettajiin, vaan mukana ovat lastentarhanopettajat, 

ammatilliset opettajat ja ruotsinkieliset opettajat. Onko tässä odotettavissa siis 

korkealentoista pohdintaa ja retoriikkaa, joka ei milloinkaan tule näkymään 

opettajan arkityössä? Kovin konkreettiselta kuulostaa mielestäni tavoite osto-

voiman tasausjärjestelmästä. Eli yksinkertaisemmin pääkaupunkiseutulisä. Kes-

kimääräinen vuokra kun pääkaupunkiseudulla on 16€/neliö. Suomessa keski-

määrin 10€/neliö. Siinä ei paljoa ooppera tai Helsingin metro lohduta ”ylitun-

tivapaata” luokanopettajaa, joka asuu ahtaasti vuokralla tai omistusasuntoa 

pohtiessaan on pakotettu suuntaamaan katseensa Mäntsälän pohjoispuolelle. 

Nopeasti ja helposti saavutettava päämäärä ei ole kyseessä. Mutta sitä kohden 

on kuljettava. JOS talous näet lähtisi nousuun, nousisivat korot, nousisivat hin-

nat. Ja me tiedämme kuntatalouden seuraavan yleistä talouskehitystä muuta-

mien vuosien viiveellä. Miten silloin käy opettajan palkan ostovoimalle? Tämä 

ihan ystävällisenä vihjeenä niille, joiden mielestä opettajien on aina ensimmäi-

sinä rynnättävä kaikenlaisiin säästötalkoisiin.  

Monet korostavat, kuinka heitä on lomautettu ja jopa irtisanottu nyt lama-

aikana. Jos vedät tyytyväisenä henkeä, olet väärässä. Valitettavasti. Kuten 

muistamme, talous- ja velkaohjelma kurittaa Vantaan opettajien kukkaroa joka 
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kuukausi. Lukion kurssien leikkaus, alkuopetuksen tuntien lasku minimiin ja 

TET-tuntien vieminen palkkausperusteista on merkinnyt ja merkitsee palkan 

alennusta. Yläkoulun opettajana en asiaa unohda, koska tilinauhaa on tapana 

tarkastella.  Onneksi näitä ja valitettavan monia muitakin epäkohtia on kor-

jaamassa joukko ammattiyhdistystoiminnan piirissä vapaa-aikansa käyttäviä. 

Onneksi työtä jatketaan, sen vaikeudesta huolimatta. 

Aurinko paistaa, mutta ulkona on koleaa.  

Ammattiyhdistysterveisin  

Sami Markkanen  

PS: Vaikka nyt on vasta kevät, kohta on syksy. Ja ammattiyhdistystoiminnan 

kannalta on äärettömän tärkeää, että uusia jäseniä saadaan mukaan. Hallitus-

vaalit jäivät viime syksynä väliin mutta kaikkemme teemme, jotta kaikista kou-

lumuodoista valinnan varaa saamme. Ja puheenjohtajavaaleistahan vasta aikaa 

onkin! Kiinnostuneet, olkaa yhteydessä!  

 

Luottamusmies tiedottaa 

Kevään yhteysopettajakoulutuksessa Flamingossa 

8.3.2014 luottamusmiesryhmässä tuli esille seuraa-

via näkökulmia eri koulujen opettajilta: 

Peruskoulut: 

- Talouden tasapainottamisohjelma ei ole kaikissa yksiköissä voimakkaasti 

näkynyt.  

- Erityisluokkia on kaikilla luokka-asteilla, integroitujakin on ja avustajia 

tarvitaan.  

- Hyvillä rakenteilla on tärkeä merkitys työn onnistumisen kannalta.  

- Alueellisia erityisluokkia, pienryhmiä ja yhdistettyjä luokkia on joissakin 

yksiköissä.  

- Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma.  

- Tehostetun tuen oppilaille perustetaan pienryhmiä.  

- Vanhempainvartit ovat kestäneet joskus 2.5 tuntia. Oppilashuollon käsi-

kirjan mukaan kaikkien oppilaiden vanhempia on tavattava. Luokanval-

vojat ovat aika kovilla.  

- Käyttäytymisen suhteen haasteelliset oppilaat ohjataan parkkiin. Kolmas 

sektori on osallistunut parkkitoimintaan.  

- Wilma on selvä muutos parempaan, tärkeää on myös myönteinen palau-

te ja vuorovaikutus vanhempien kanssa. 
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- Älypuhelimien pito tunnilla on joskus ongelmallista. Oikeusasiamiehelle 

on tehty kantelu tehtävistä, jotka vaativat älypuhelinta. Kännykkäparkis-

ta ja kännykkäpussukoista on hyviä kokemuksia. 

-  Tietokone sosiaalitoimiston puolesta vähävaraisille.  

- Kielten työkirjoista luopuminen ennen e-kirjoja on ongelmallista.  

- Yläkoulun oppilaat valvomassa/leikittämässä alakoulun oppilaita väli-

tunnilla. 

 

Lukiot: 

- Koulun läppärit ovat ahkerassa käytössä.  

- OPS-muutosehdotukset huolestuttavat.  

- E-kirjat ja omat tabletit tulossa opiskelijoille ja osittain jo käytössä.  

- Ylioppilaskirjoitusten muutokset  esillä keskusteluissa.  

- 18-vuotiaan opiskelijan vanhempien Wilma-yhteys katkeaa (opiskelijan 

niin halutessa) vaikka elatusvelvollisuus (käyt.) jatkuu!!??” 

 

Lukion opiskelijahuollon käsikirjan päivitys jatkuu… 

”OPH on antanut uudet opetussuunnitelman perusteet 3.3.2014 koskien oppi-

las- ja opiskelijahuollon uuden lain toimeenpanoa. Vantaan työryhmä on aloit-

tanut työskentelynsä tavoitteena uusia OHR-käsikirja. Muutokset astuvat voi-

maan 1.8.2014. Muutokset ovat suuria ja koskevat oppilaitoksen koko henki-

löstöä.” 

Otan edelleen mielelläni vastaan opettajien kommentteja. 

 

Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta, 

Kari Kastu 

 

Valtuutettujen kiitokset 

Lämmin kiitos kaikille OAJ:n valtuustovaaleissa äänestäneille ja vaalien järjeste-

lyihin osallistuneille! Erittäin hienoa oli, että vantaalaisten ehdokkaiden Yhtei-

nen opettajuus -vaaliliitto sai kolme paikkaa. VOAY siis nosti valtuustopaikko-

jensa määrän kahdesta kolmeen. Tästä erityiskiitos yhteysopettajille, jotka te-

kivät töitä äänestysaktiivisuuden eteen. 

 



Yhteistyössä ja verkostoitumisessa on voimaa, jota meidän on seuraavan val-

tuustokauden aikana käytettävä. Palkka- ja työaikajärjestelmiä on kehitettävä 

kaikilla opetusaloilla. 

Lomautukset sekä mahdolliset ryhmäkokojen suurentamiset on torjuttava ta-

valla tai toisella. 

 

Koulutusta on puolustettava! Pisa-tulosten parantamiseen tarvitaan riittäviä 

resursseja ja kunnollisia työskentelyolosuhteita. Valtuustossa sitoudumme te-

kemään yhteistyötä kaikkien opettajien hyväksi. 

  

Luottamuksesta kiittäen 

Pirita Hellberg, 

Kari Kinnunen ja Kai-Ari Lundell 

 

 

VOAY kiittää 

Kiitokset ehdokkaille, äänestäjille ja yhteysopettajille  ja muille vaalin järjestäjil-

le sekä ääntenlaskijoille! 

 

 

 

 

 

 

 

Katso VOAY:n kulttuuritarjonta kotisivuiltamme (www.voay.fi).  



Resurssiruno 

 

Ope,  

onko sulla riittävästi resursseja  

ottaa vastaan kaikki se,  

mikä mieltäni painaa?  

En ehkä osaa pukea heti 

ajatuksiani ja tuntemuksiani  

sanoiksi,  

koska olen vasta  

kasvava ihminen.  

 

Ajatukset tulevat  

minusta ulos joskus  

isona möykkynä,  

jäsentymättömänä tunteena  

ja se pelottaa minua.  

 

Tarvitsen sinua, aikuinen.  

 

Onhan sinulle suunnatut resurssit  

sellaiset, että voit elää 

keskeneräisyyteni kanssa?  

 

Ovathan omat voimavarasi 

sellaiset, että kestät kaiken sen,  

mikä minua hämmentää?  

 

Rakas oppija,  

niillä ja näillä mennään.  

Se on vastaus aina.  

Lähettänyt First Class Person   
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