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Varapuheenjohtajan puheenvuoro 

 

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! 

VOAY:n piirissä syksy on alkanut muutamien 

henkilövaihdosten merkeissä. Puheenjohtajam-

me Sami Markkanen on 1.8.2014 alkaen siirtynyt 

hoitamaan pääluottamusmiehen tehtävää. Näin 

ollen hän on estynyt hoitamasta puheenjohtajan 

tehtävää. Tästä johtuen hoitaa varapuheenjohtaja 31.12.2014 asti puheen-

johtajan tehtävät. Sami Markkasen tavoittaa luottamusmiesasioissa numeros-

ta 050-314 513. Muistattehan, että kouluille on nimetty myös omat luotta-

musmiehet, joihin kannattaa olla ensin yhteydessä ja vasta tarvittaessa asian 

hoito siirtyy pääluottamusmiehelle. Luottamusmiesten yhteystiedot löytyvät 

VOAY:n nettisivuilta. (www.voay.fi). Yhdistyksen toimintaa koskevissa asi-

oissa ota yhteyttä varapuheenjohtaja Annika Arstila-Aaltoseen puh. 050-409 

6456 tai 050-409 6457. 

Tulevana lukuvuonna VOAY:n hallitus tulee seuraamaan ja tarpeen mukaan 

aina reagoimaan ainakin seuraaviin asioihin:  

- OPS-työ peruskoulussa. Kouluissa on valittu työryhmät OPS-työtä var-

ten ja työryhmien jäsenille on luvattu palkkaakin tehtävästä. Jos työn 

edetessä rupeaa näyttämään, että maksettava korvaus ja työn määrä 

eivät kohtaa, ottakaa ihmeessä yhteyttä hallitukseen jäseneen tai luot-

tamusmieheen. 

- Lukiossa sähköisten ylioppilaskirjoitusten valmistelu jatkuu. Miten työ 

etenee, tuleeko vastaan pulmakohtia? 

- Uusi perusopetuksen oppilashuoltolaki vaatii myös totuttelua uusiin 

toimintatapoihin. Seuraamme lain jalkautumista koulujen arkeen ja 

Annika Arstila-Aaltonen 
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annika.arstila-

aaltonen@eduvantaa.fi 

050-409 6456 

 

 

http://www.voay.fi/


kuulemme mielellämme, miten YHR:n toiminta eri kouluilla käynnis-

tyy. 

Yhdistyksen tehtävänä on palvella jäseniä, mutta kaikkialle ei meidänkään 

tarkat korvat yllä eli ottakaa rohkeasti yhteyttä vastaan tulevissa pulmatilan-

teissa. Mielellään kuulemme myös onnistumisista ja hyvistä käytänteistä 

vaikkapa jäsenen kirjoittamana Vantaan opettaja-lehdessä. Sana on vapaa 

kaikille jäsenillemme! 

Syysterveisin,  

Annika  

 

PS. Lokakuussa järjestetään VOAY:n hallitus- ja puheenjohtajavaalit. Lähdet-

hän sinäkin ehdolle! 

 

 

Pääluottamusmiehen puheenvuoro 

Lukuvuodesta 2014 -2015 näyttää tulevan am-

mattiyhdistystoiminnan kannalta sangen haas-

teellinen vuosi ja tämä pitää paikkansa myös 

luottamusmiestyötä koskien. Luottamusmies-

toiminnan kohtaan uudesta näkökulmasta, sillä 

Pirita Hellberg on siirtynyt varapääluottamus-

mieheksi ja palannut opetustehtäviin. Kiitän mahdollisuudesta nähdä am-

mattiyhdistystoimintaa toisenlaisesta näkökulmasta, pääluottamusmiehenä. 

Eli pääluottamusmiestä tavoittelevat olkoon yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Kiitän vastuusta ja pyrin toimimaan edeltäjieni Marjatta Vasaran ja Pirita 

Hellbergin viitoittamalla tiellä. He ovat luvanneet auttaa, ja jo auttaneetkin. 

Kiitos heille. 

Elokuu on alkanut vilkkaana. Kouluvuoden alkaessa julkaistu, hieman epä-

selväksi jäänyt mielipidekirjoitus, jossa mielestäni syyllistettiin opettajia siitä, 

että he eivät hoida sairaita oppilaita sai OAJ:n Nina Lahtiselta ansiokkaan 

vastineen. Nina Lahtinen korosti, ettei sairaanhoito ole opettajan tehtävä. 

Samalla hän toi selvästi esille, että hätäensiavun antaminen on jokaisen vel-

Sami Markkanen 

JUKO/OAJ  
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vollisuus osaamisensa puitteissa. Osaaminen ei synny tyhjästä, joten OPS-

työnkin lomassa tähän on syytä varata aikaa. Kannattaa lukea vielä kerran 

Nina Lahtisen kirjoitus osoitteesta www.hs.fi ja hakusanaksi ”Koululaisen 

lääkehoito ja hätäensiapu kaksi eri asiaa” Asian vaivatessa ole yhteydessä 

omaan luottamusmieheesi. 

Vaikka oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksista on kouluissa tarkoin toi-

vottavasti tiedotettu, ei liene haitallista, jos käyt katsomassa OAJ:n sivuilta 

opetusvideon aiheesta. Seuraamisen arvoista tämäkin.   

Toivon suoria yhteydenottoja, jos sinulla on kysymyksiä tiettyjen lukioiden 

hyväksyttyjen arvosanojen korotukseen tai alakoulujen oppilaskunnan oh-

jaavan opettajan tehtäviin liittyen.  

Tärkeää! Tarkista ja muista tarvittaessa hakea vuosisidonnaista lisää, ensim-

mäistä aina. Älä luota pelkästään siihen, että ainoastaan ensimmäistä vuo-

sisidonnaista on haettava itse ja loput tulevat automaattisesti. Oma tarkkaa-

vaisuus kannattaa ehdottomasti.  Vuosisidonnaisen lisän määräytyminen: 

Palvelusaikasi mukaan rehtorina, opettajana tai tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisessä tehtäväs-

sä, saat vuosisidonnaisen osan prosenttikorotuksia seuraavasti: 

Prosentteihin tuli muutoksia 1.1.2012 alkaen. 8 vuoden korotuksista 1 % peruskoulussa ja 2 %:a lukiossa 

siirrettiin peruspalkkoihin. Rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden 5. ja 8. vuoden korotukset siirrettiin perus-

palkkoihin. Niitä korotettiin yhteensä 7 %:lla yleiskorotuksen lisäksi. 

 5 v.  8 v.  10 v.  15 v.  20 v. 

Rehtori ja apulaisrehtori    

 5 %  5 %  10 % 

Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja, 

erityisopetuksen opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja 

 4 %  5 %  6 %  6 %  6 % 

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorinviran haltija 

 2 %  4 %  5 %  11 %    

Esiluokanopettaja ja vastaava päätoiminen tuntiopettaja  

 6 %  4 %  9 %  6 %  6 % 

Lukion/ aikuislukion aineenopettaja ja päätoiminen tuntiopettaja 

 6 %  3 %  10 %  4 %  6% 

http://www.hs.fi/


Korotukset lasketaan korkoa korolle periaatteella: Vähintään 10 vuotta mutta alle 15 vuotta opetustyössä 

olleelle peruskoulun (tai peruskoulun ja lukion) aineenopettajalle on kertynytkolme korotusta. 

1,05*1,08*1,1 = 1,2474, joten hän saa vuosisidonnaista lisää, joka on 24,74 % peruskoulun aineenopetta-

jan peruspalkasta.   

Vuosisidonnaista lisää haetaan edelleen vanhan käytännön mukaan. Paperinen lomake toimitetaan palkan-

laskijalle. Korvausta on haettava kirjallisesti viimeistään 2 vuoden kuluessa siitä, kun oikeus vuosisidonnai-

seen lisään on syntynyt. Jos myöhästyt tästä, saat rahat takautuvasti vain yhden vuoden ajalta. 

Työnantaja saattaa vaatia todistuksia muun työnantajan palvelusajoista. 

Vain täydet kuukaudet lasketaan, kun määritetään oikeutta vuosisidonnaiseen lisään. Myös 30 päivää kes-

tänyt yhtäjaksoinen palvelussuhde katsotaan yhdeksi kuukaudeksi. Palvelussuhteen tulee olla myös päätoi-

minen. 

Lähde: OVTES 

Jos herää kysymyksiä vuosisidonnaisen lisän suuruudesta tai siihen oikeutta-

van ajan laskemisesta, ota yhteys luottamusmieheen tai palkanlaskijaan.  

Kysymys virkavapauksista neuvolakäyntien yhteydessä on ollut ajankohtai-

nen pitkään.  Tulen lähestymään jäseniä yhteysopettajien kautta tässäkin asi-

assa. 

Jatkan pääluottamusmiehen tehtävästä huolimatta OAJ Pääkaupunkiseudun 

hallituksen jäsenenä ja YSI-jaoston puheenjohtajana. Odotan paljon esim.  

Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun laajuiselta yhteistyöltä vanhempainyh-

distysten kanssa.  

Hyvää alkanutta lukuvuotta ja tilanteen vaatimaa valppautta kaikille jäsenil-

le! 

Sami 

 

Luottamusmies tiedottaa 

Uudet opettajat!  Muistakaa hakea ensimmäistä 

ns. ikälisää, kun sen aika tulee. On käynyt ilmi, 

että ensimmäinen ns. ikälisä on unohtunut ha-

kea ja sitä saa takautuvasti vain rajallisen ajan. 

Seuraavat lisät tulevat automaattisesti, ilman 

erillistä hakemusta. Myös työnantajaa vaihtaessa kannattaa olla palkanlas-

Kari Kastu 

luottamusmies              

kari.kastu@vantaa.fi 

(839)35647 tai  

0400-703204 
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kentaan yhteydessä ja tarkistaa tilanne. Lisätietoa on tarjolla mm. OAJ:n ko-

tisivuilla, Vantaan opettajassa ja yhteysopettajakoulutuksissa. 

Ns. hyppytuntien määrästä on taas tänä syksynä tullut palautetta. Jos on 

toistuvasti neljä hyppytuntia ennen seuraavaa työrupeamaa, voi tilanne pit-

kän päälle olla aika kohtuuton. Työjärjestyksen laadinta eri koulumuodoissa 

voi olla erityisen vaativaa, mutta toivottavasti tällaisia tilanteita olisi mah-

dollisimman vähän ja ne eivät toistuisi aina samoille opettajille. 

Syyslukukauden alusta on toisella asteella ollut käytössä uudistettu opiskeli-

jahuoltosuunnitelma. Kaikille opettajille on jaettu tästä erillinen vihkonen ja 

sitä on toivottavasti käsitelty ensimmäisissä koulutuksissa. Jotkut opettajat 

ovat olleet huolestuneita joistakin vihkosen velvoittavista sanamuodoista. 

Jos uusi tilanne synnyttää edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, 

toivoisin yhteydenottoja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys on jälleen tänä syksynä järjestämässä infoti-

laisuuden kaikille uusille opettajille. Toivoisin yhteysopettajien kertovan täs-

tä uusille opettajille, kun tilaisuuden aika ja paikka varmistuu.  

Yhteydenottoja toivoen luottamusmies palvelee… 

Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta,  

Kari  

  

iPads as a Tool to Excite a Desire to Learn 

Olen saanut jatkoapurahan, 4000 dollaria, Vantaan kansainvälisen koulun 

alku-opetusluokkien projektiin ’iPads as a Tool to Excite a Desire to Learn’ 

lukuvuodeksi 2014-2015. Apurahan on myöntänyt Delta Kappa Gamma So-

ciety International –järjestön apurahasäätiö Delta Kappa Gamma Society In-

ternational.  

 

Projektilla on neljä pää-tavoitetta: (1) yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa, 

joita ovat esimerkiksi vanhempainyhdistys Vakka ry, (2) kaksikielinen opetus 



(suomi-englanti), (3) parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota sekä (4) op-

pia käyttämään modernin teknologian ohjelmia ja välineitä, joilla on merki-

tystä alkuopetus-luokkien oppilaiden jokapäiväisessä elämässä.  

 

Suunnitteluvaihe 

 

iPad-projektin suunnitteluvaihe käynnistet-

tiin jo keväällä 2013, jolloin sain ensim-

mäisen apurahan projektia varten. Aloi-

timme projektin aivan tyhjästä ja astuim-

me pois omalta mukavuusalueeltamme. 

Sen vuoksi projekti on vaatinut pitkää 

suunnittelu- ja valmisteluprosessia.  

 

Suunnitteluvaihe on sisältänyt useita eri 

tehtäviä: olemme olleet yhteydessä eri IT-

yrityksiin, konsultoineet Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen opettajia 

ja verkostoituneet heidän kanssaan, tiedottaneet ykkösluokkien oppilaiden 

vanhempia projektista, tehneet iPadien esikokeiluja kakkos-luokkalaisten 

kanssa jo keväällä 2013, lukeneet apps-suosituksia netistä, liittyneet iPad 

koulussa –Facebookryhmiin ja lopulta tehneet päätöksiä projekti-budjetin 

suhteen.  

 

Joulukuussa 2013, Vantaan kansainvälinen koulu osti ensimmäisellä 

DKGEF:n apurahalla sekä Vakka ry:n ja koulun tuella seitsemän mini-iPadia 

ja niihin kuoret, lataus-laitteen, neljä AppleTV:tä ja iTunes lahjakortteja.  

 

Suunnitteluvaiheesta edettiin tammikuussa 2014 toimintavaiheeseen; seitse-

män iPadia jaettiin opettajille, jotka ovat mukana projektissa. Opettajat tu-

tustuivat iPadeihin ns. yksi luokka yksi iPad –periaatteella. Maaliskuussa iPa-

dit muutettiin pienryhmäsetiksi, joka voidaan siirtää luokasta toiseen.  

 

Minun ensimmäinen kokeiluni ykkösluokan oppilaiden ja iPadien kanssa liit-

tyi yhteiseen lelupäiväämme. Teimme yhdessä elektronisen kirjan ’1B-luokan 

lelupäivä’ suomen kielen tunneilla. Oppilaani perehtyivät iPadien käyttöön, 

oppivat ottamaan valokuvia ja editoimaan niitä sekä kirjoittamaan lauseita 

omista leluistaan. Käytimme tähän tarkoitukseen sovellusta A Beautiful Mess.  



Minä yllätyin, kuinka ykkösluokkalaiset aloitti-

vat iPadien käytön niin ennakkoluulottomasti. 

Minun roolini vaihtui opettamisesta oppimis-

prosessin ohjaajaksi. Lisäksi iPad toimi kätevänä 

työkaluna yhteistoiminnallisessa oppimis-

prosessissa. Oppilaat työskentelivät pienryhmis-

sä ja oppivat toinen toisiltaan.  

 

Muita kevään aktiviteetteja on ollut mm. ani-

maatioiden tekeminen, videointi, lukemisen 

nauhoittaminen, qr-koodien käyttö sekä erilais-

ten kielten ja matemaattisten aineiden oppi-

mispelien pelaaminen.  

 

Alkuopetusluokkien iPad-projekti jatkuu ensi 

lukuvuonna niin, että lisäämme iPadien mää-

rää. Laitteita riittää silloin pareittain koko luokalle ja se antaa uusia mahdol-

lisuuksia työskentelylle. Apurahaa aiomme myös käyttää opettajien lisäkou-

lutukseen. 

 

Iida Hyvönen 

Vantaan kansainvälinen koulu 

 

Siuntion työhyvinvointiviikonloppu  

pe 26.9. – la 27.9.2014 

http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi 

 

- mukaan mahtuu max. 50 jäsentä 

- ilmoittaudu mahdollisimman pian       

  kai.lundell@gmail.com 

- omavastuu 30 euroa, yhdistys 

maksaa loput 

- sisältää ruokailut, liikunta-

aktiviteetteja, kuntosalit, saunat ja 

uima-altaat 

- hieno luontoliikuntapuisto 

- lepäily on sallittua 

 

Kai-Ari Lundell,  

VOAY:n liikuntavastaava 

 

Voit lukea Kai-Arin koulutuspoliit-

tista blogia osoitteessa 

www.properuskoulu.net. 

http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/
mailto:kai.lundell@gmail.com
http://www.properuskoulu.net/


Yhteysopettajien koulutus 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys (VOAY) järjestää syksyllä perinteisen kou-

lutusristeilyn koulujen yhteysopettajille. Tällä kertaa suuntaamme tuttuun ja 

turvalliseen Tukholmaan. Jos et ole ensi syksynä koulusi yhteysopettaja, voisit-

ko ystävällisesti infota seuraajaasi tästä koulutusristeilystä. Toivomme runsasta 

osanottoa! Koulutusristeilyllä on mahdollisuuus tavata muita Vantaalla työs-

kenteleviä opettajia ja samalla saada tietoa ajankohtaisista asioista. 

 

Risteilyn ajankohta on 10.-12.10.2014. Laiva m/s Mariella Viking Line. 

 

Alustava ohjelma: 

 

pe 10.10 

16.00 tilaisuuden avaus, Annika Arstila-Aaltonen, Voay:n varapj. 

16.10 Nina Lahtinen, kehittämispäällikkö, OAJ 

17.30 Oaj:n lakon 30v.- muistelu senioriopettajien kanssa 

          (laiva lähtee Helsingistä klo 17.30) 

21.00 juhlaillallinen Food Gardenissa (a la carte)  

  

la 11.10. 

8.00 alkaen meriaamiainen 

10.00 laiva Tukholmassa 

15.00 ajankohtaisia edunvalvonnan asioita, pääluottamusmies Sami Markka-

nen 

16.00 luottamusmiesryhmät 

17.00 loppuyhteenveto,  

n. 18.30 tilaisuuden päätös 



19.00 ruokailu seisovasta pöydästä , Viking Buffet 

  

su 12.10 

10.10 laiva saapuu Helsinkiin Katajanokalle 

Koulutusristeilylle voivat osallistua sekä varsinaiset että varayhteysopettajat. 

Jos kumpikin on estynyt, voi joku muu koulun opettajista osallistua. Majoitus 

2 hengen A-hyteissä. Jos haluat 1-h hytin, matkatoimisto laskuttaa erotuksen 

suoraan osallistujalta.   

Ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2014 alla olevan linkin kautta.  

Myös mahdolliset peruutukset viimeistään 19.9.2014  

https://www.webropolsurveys.com/S/7F8C3A660E058E65.par 

Peruutukset suoraan matkatoimistoon : Mervi Aho ,p. 0102323864 

mervi.aho@matkapojat.fi 

Ilmoittautumislinkki löytyy myös Voay:n sivuilta www.voay.fi . 

  

Tervetuloa koulutusristeilylle! 

 

Ystävällisin terveisin 

 Arja Kaarto 

koulutusvastaava 

p. 050 5448388 

arja.kaarto@eduvantaa.fi 

  

https://www.webropolsurveys.com/S/7F8C3A660E058E65.par
mailto:mervi.aho@matkapojat.fi
http://www.voay.fi/
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Voay tarjoaa 

Evita-musikaali Tallinnassa 

6.12. – 7.12.2014 

Hinta:  jäsen 100 euroa ja muut 160 € / hlö 

 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 40 €. Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen 

huone. Lisämaksusta laivalla sisähytti 34€/suunta ja ikkunallinen hytti 48€/suunta, sekä ruo-

kailut laivalla, joulubuffet 26€/suunta/hlö 

Hintaan sisältyy: 

* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä kansipaikalla 

* bussikuljetukset satamasta hotelliin ja takaisin (paluukuljetus ilman opasta) 

* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 

* hotelliaamiaiset 

* permantolippu Evita-musikaaliin 

 

Hotelli Olevi Residence*** 

Olevimägi 4, 10123 Tallinn 

Puh. +372 6277 650 

www.olevi.ee 

Laiva-aikataulu: 

Helsinki - Tallinna Viking XPRS klo 11.30- 14.00 

Tallinna - Helsinki Viking XPRS klo 16.30 -19.00 

  

Matkaohjelma: 

Lauantai 6.12. 

Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30-14.00. Saapuminen Tallinnaan, 

jossa opas vastassa.  Bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen. Illalla Evita-musikaali Nokia 

Konserttisalissa (osoite Estonia pst 9, lähellä Estonia-teatteria.)  

 Sunnuntai 7.12. 

Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa pistäytyä vaikkapa Raatihuoneen joulutorilla ennen 

bussikuljetusta satamaan, josta Viking XPRS lähtee klo 16.30. Helsinkiin saavutaan klo 19.00. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  Matka-Agentit Oy. MATKAVARAUKSET 29.9.MENNESSÄ 

LISÄTIETOJA ANTAA  AUNE.MEJRI@EDUVANTAA.FI   PUH: 050-5221808 


