
 

vantaan opettaja 
6.10.2014                                                                                          VAALIEKSTRA 

Tervetuloa tutustumaan VOAYn hallitusvaaliehdokkaisiin. Ehdokkaat löytyvät tästä Vaa-

liekstra -julkaisusta sukunimiensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

 

Pirjo Haikka 

Olen ollut aktiivisesti mukana edunvalvonnassa reilusti yli 

kymmenen vuotta. Sinä aikana olen toiminut paikallisesti ja 

alueellisesti mm. seuraavissa tehtävissä: 

- VOAYn hallituksen puheenjohtaja, koulutusvastaava, jäsen 

- edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja 

- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksen varapuheenjohtaja, 

koulutusvastaava ja jäsen 

- JUKO/OAJ:n varaluottamusmies Vantaaalla 

- Pääkaupunkiseudun alueverkoston jäsen 

- AKAVA Uudenmaan aluetoimikunnan jäsen ja tiedottja 

- OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ysi-jaoston jäsen 

- Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen 

Tällä hetkellä toimin JUKO/OAJ:n luottamusmiehenä 

Vantaalla ja VOAYn hallituksen jäsenenä. Vahvuuksiani ovat tehtäviini sitoutuminen, hyvä 

organisointikyky ja huolellinen perehtyminen valmisteilla oleviin asioihin.  

Matti Jussila 

Hei, olen Matti Jussila, 40-vuotias lukion historian lehtori 

Sotungin lukiosta. Olen toiminut ammattiyhdistysliikkeessä 

vuodesta 2011 lähtien. VOAY:n hallituksessa olen aikaisem-

min toiminut vuosina 2011-2012, sen ohella myös pääkau-

punkitasolla. Nyttemmin toimenkuvaan on kuulunut lä-

hinnä toiminta luottamusmiehenä sekä osallistuminen eri-

näisiin työ- ja suunnitteluryhmiin Sivistystoimessa, edustaen 

opettajien ammattiyhdistystä. Luottamusmiehenä olen yksit-

täistapauksien ohessa pyrkinyt erillisiin neuvotteluihin sivis-

tystoimen kanssa, kun jokin asia on kaivannut kehittämistä. 

Juuri nyt työn alla on lukioiden ryhmäkokojen tilanne ja 

sitä koskevat neuvottelut. 



Myös peruskoulupuolta olen ollut kehittämässä, ja haluaisin kehittää jatkossakin, onhan n. 

90% VOAY:n jäsenistä peruskoulujen opettajia. Tutuiksi tulivat menneinä vuosina TURPO:t 

ja tuskat taloustilanteesta, kouluavustajatilanteesta sekä peruskouluverkon muutoksista.  

Lyhyestä virsi kaunis. Olen valmis jatkossakin palvelemaan omalla panoksellani vantaalaisia 

opettajia, jos niin haluatte. Kiitän tähän asti saamastani luottamuksesta. 

Hyvää syksyä kaikille, 

Matti Jussila 

Susanna Kahelin 

Olen aloittanut työt laaja-alaisena erityisopettajana Kartanokosken koululla tänä syksynä. 

Sitä ennen olen työskennellyt niin luokanopettajana kuin erityisluokanopettajana Lopella, 

jossa aloitin vuonna 2006. Olen toiminut aktiivisesti ammattijärjestömme eri järjestöissä 

opiskeluajoista lähtien. Olen ollut siis mm. SOOL:n varapuheenjohtaja ja toiminut OAJ Lo-

pen opettajat ry:ssä hallituksessa useamman vuoden esim. varapuheenjohtajana. 

Vuodesta 2010 olen työskennellyt myös OAJ:n Nuori opettaja -

kouluttaja Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Kouluttajana 

olen saanut paljon kokemuksia ja ajankohtaista tietoa valtakun-

nallisen tason ammattiyhdistystoiminnasta, palkka- ja työehtoso-

pimuksista, työhyvinvointiin sekä opettajan vastuisiin ja velvolli-

suuksien liittyvissä asioissa.  

Olen iloinen, toimelias ja luotettava toimija, joka haluaisi osaltaan 

olla mukana Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen toiminnassa 

aktiivisesti mukana.  

Aurinkoista syksyä toivottaen, 

Susanna Kahelin 

Antti Karetie 

 

Hei! Olen 37-vuotias luokanopettaja ja toimin tällä hetkellä 

Viertolan koulussa luokanopettajana. Olen aina ollut kiinnostu-

nut ammattiyhdistystoiminnasta ja toiminut aiemmin sekä pai-

kallisten ammattiyhdistysten hallituksen jäsenenä, että myös hal-

lituksen varapuheenjohtajana. Kiinnostusta yhteisten asioiden 

ajamiseen on ja halua tehdä asioita yhteiseksi hyväksi. 

 

Terveisin Antti Karetie 

 



Kari Kastu 

Lukion ja peruskoulun yht. vanh. lehtori 

Filosofia, elämänkatsomustieto, uskonto 

18 vuotta opinto-ohjaajana 

Aikaisempaa toimintaa edunvalvonnassa 

Vantaan oay:n varapj., edunvalvontatoimikunnan pj, järjestö-

asiaintmk:n pj, asuntoasiamies, 

Vantaan paikallisyhdistyksen tiedotus- ja koulutusvastaava, ta-

loudenhoitaja 

Itä-Uudenmaan piirihallituksen 

Pääkaupunkiseudun alueverkoston 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus ja YSI-jaos 

 

Nykyisin 

VOAYn hallitus 

OAJ/Vantaan paikallisyhdistyksen hallitus, koulutusvastaava 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallitus, varajäsen, YSI-jaos,  varajäsen 

OAJn valtuusto, 3. varajäsen 

JUKOn Luottamusmies 

Ajatuksia 

Haluan työskennellä syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedotta-

misen puolesta. Olen valmis työskentelemään kohtuuttoman suuren jäsenmaksun pienentä-

miseksi. Kannatan oikeudenmukaisempaa palkkapolitiikkaa, jossa kaikkien opettajien työtä 

arvostetaan lähtökohtaisesti riittävällä peruspalkalla. 

Sirpa Kohtanen 

Opetustyön aloitin jo lukioaikana hiihtolomilla opettamalla 

lapselle luistelua siskoni kanssa Vantaan kaupungin urheiluken-

tillä. Vuoden 1979 huhtikuusta alkaen olen toiminut Vantaan 

kaupungilla opetustoimessa alkusi sijaisena hyvin monessa eri 

koulussa eri puolilla Vantaata(luokanopettajana, aineenopetta-

jana ja erityisopettajana). Kun valmistuin toimin virassa ensin 

luokanopettajana ja pätevöityäni sitten erityisopettajana. Eri-

tyisopettajana olen toiminut yli 10 vuotta sekä erityisluokan-

opettajana että laaja-alaisena erityisopettajana. Pääasiassa olen 

opettanut Tikkurilan ja Koivukylän alueella. Pidän lasten ja 

nuorten kanssa työskentelemisestä. Nuorisotoimessa työskente-

lin 1985-1988 nuoriso-ohjaajana. 

 

Yhdistystoiminta on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen ollut perustamassa Suomeen kolmea 



yhdistystä:REDY ry, Vantaan Vanvary ja Hiekkaharjun omakotitaloyhdistystä. Kun lapseni 

olivat pieniä, toimin kouluissa aktiivisena vanhempana vanhempainyhdistyksissä. Simonkal-

lion koulun musiikkituki ry:n hallituksessa 9 vuotta ja siitä 7 vuotta hallituksen puheenjohta-

jana. VOAY:ssä olen toiminut yhdysopettajana ja joitakin vuosia sitten muuten vaan aktiivi-

sena.  

 

Nyt kun lapseni ovat jo lähestymässä aikuisikää, minulle on jäänyt aikaa ja haluaisin hyö-

dyntää sen Vantaan opettajien hyväksi. 

 

Ammattiyhdistystoiminnassa minua kiinnostavat: 

- opettajien jaksaminen 

- luokkien työrauha ja oppilaiden käytös oppitunneilla 

- opettajien työkuva eli mitä kaikkea nykyään opettajan työhön kuuluu ja miten ne 

kuormittavat opettajia 

- opettajien palkkaus on minusta todella tärkeää: tällä hetkellä opettajien palkat ovat 

mielestäni huonontuneet varsinkin pääkaupunkiseudulla  

- minua mietityttää myös kokonaispalkkaus, mitä se sitten tarkoittaakin ja mitä se tuo 

tullessaan opettajien kohdalla 

 

Sirpa Kohtanen (Piipa) erityisopettaja Simonkylän koulu 050 3536306 

 

 

Annamaria Kolari 

Olen ollut opettajana Vantaalla 22 vuotta, joista Peltolan 

koulun biologian ja maantiedon opettajana syksystä 1994. 

VOAY:n toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana kohta 

kahdeksan vuotta: hallituksen jäsenenä on menossa kahdek-

sas ja sihteerin hommissa seitsemäs vuosi. Näiden lisäksi 

olen OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen YSI-jaoston 

jäsen ja sihteeri. 

 

Elämme vaikeita aikoja säästöjen ja muiden muutosten kes-

kellä. Töitä edunvalvonnassa riittää ja jatkaisin mielelläni 

hallituksen jäsenenä ja sihteerinä tulevanakin kaksivuotis-

kautena.  

 

  



Reetta Nurmi 

Olen asettunut ehdolle VOAY:n hallitukseen kak-

sivuotiselle kaudelle lokakuussa 2014. Toimin 

tällä hetkellä luokanopettajana Vantaalla 4.luo-

kan opettajana. Tämä on toinen vuosi samassa 

koulussa, saman porukan kanssa. Olen aina ollut 

kiinnostunut asioista kokonaisvaltaisesti ja siksi 

näkisin, että ammattiyhdistyksen hallituksessa toi-

miminen voisi sopia minulle luokanopettajan 

työn ohessa.  

Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta ovat asioita, 

jotka ovat lähellä sydäntäni. Tieni vaikuttamisen 

parissa alkoi jo yhdeksänneltä luokalta Kuopion 

nuorisovaltuuston parissa.Luokanopettajaopinto-

jen alkaessa Helsingin OKL:ssä liityin mukaan ainejärjestööni Peducaan ja toiminkin siellä 

kaksi vuotta koulutuspoliittisena vastaavana. Ajoimme opiskelijoiden etua ja kehitimme 

koulutustamme yhdessä yliopiston opettajien kanssa. Tätä sain tehdä myös opettajankoulu-

tuksen kehittämistyöryhmässä niihin aikoihin. Vielä laajempaa perspektiiviä sain alani asioi-

hin toimiessani Luokanopettajaliiton neuvottelukunnassa vuoden verran. Vuonna 2009 ase-

tuin ehdolle Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon ja pääsinkin läpi ainejärjes-

töläisten listan kautta. Kausi oli kaksivuotinen ja opetti todella paljon tärkeitä taitoja ja tie-

toja. Toimin myös tämän ohessa vuonna 20009 koulutuspoliittisen valiokunnan varapu-

heenjohtajana.  

Koen, että minulla olisi riittävästi kokemusta toimia VOAY:n hallituksessa ja se voisi olla 

luonnollinen jatkumo aikaisemmalle toiminnalleni koulutuspolitiikan ja edunvalvonnan pa-

rissa. Olen valmistunut lokakuussa 2013 ja minulla on tuoreita ajatuksia opettajan työhön 

liittyen. Kolmella sanalla kuvailisin itseäni näin: avoin, keskustelevainen ja rohkea. Jos siis 

koet, että minusta tulisi hyvä VOAY:n hallituksen uusi jäsen, äänestä minua jatkoon! :)  

 

  



Tiina Pesonen 

Olen 32-vuotias luokanopettaja, työskentelen Pähkinärinteen 

koulussa. Minulla on luokanopettajan ja liikunnanopettajan 

koulutus. Yhdistystoimintakärpänen puraisi minua jo opiskelu-

aikana ja siksi olen valmis pienen pojan äitinäkin käyttämään 

aikaa yhteisten asioiden ajamiseen. 

Olen toiminut aktiivisesti ammattiyhdistyksemme hallituksessa 

vuodesta 2011 ja vaikutan myös varaluottamusmiehenä. Ha-

luan edistää opettajien työoloja kiireisen arjen keskellä sekä 

edesauttaa yhteistä opettajuutta. Haastavien oppilaiden mää-

rän lisääntyessä jokaisessa koulussamme juuri yhteinen opetta-

juus korostuu. Työyhteisössä on voimaa! 

 

Leena Ronkainen 

- valmistuin luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi Joensuusta 

- toimin erityisluokanopettajana Jokirannan (nyk. Viertola) 

koulussa v. 1999-2013 

- tällä hetkellä olen erityisluokanopettajana Rekolanmäen 

koulussa 

- sitä ennen työskentelin luokanopettajana Joensuussa 

- erityisopetuksen konsultoijana toimin lukuvuonna 2005-

2006 

- erityisopetuksen aluekoordinaattorina vuosina 2006-2009 

- hallinnollisesta työstä minulla on noin kymmenen vuoden 

työkokemus vara- ja apulaisrehtorina/rehtorina Jokirannan 

erityiskoulussa 

- AY-toiminnassa olen ollut mukana VOAYn yhdyshenkilönä 

Jokirannassa ja Rekolanmäessä 

- olen toiminut vaalitoimikunnan jäsenenä ja tällä hetkellä olen hallituksen varajäsen 

Viime aikoina olen pohtinut paljon opettajan työssä jaksamista, opettajan työnkuvan muut-

tumista ja siitä johtuvia seurauksia. Myös erilaisten ja erityisoppilaiden asiat ovat sydäntäni 

lähellä. Useimmat meistä joutuvat työelämänsä aikana muuntautumaan moneksi ja silloin 

tarvitaan vahvaa pohjaa rakentaa ja olla rakennettavana. Epäkohtiin on puututtava ja nii-

den poistamiseksi on etsittävä ratkaisuja. Hyvä, turvallinen ja jaksava koulu kuuluu jokai-

selle. 

Vahvuutenani on hyvä organisointi- sekä yhteistyökyky ja sitoutuneisuus siihen mihin ryh-

dyn.  

Mottoni on: Älä koskaan jätä huomiseksi sitä, minkä voit tehdä jo tänään.  


