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Opettajat ahdingossa  

Kolmiportainen tuki on viime aikoina noussut esiin medioissa sekä opettajien 

ja poliitikkojen puheissa. Aiheesta on sekä valtakunnallisia että Vantaata koske-

via tutkimuksia ja kyselytuloksia. Melko yksiselitteisesti näistä voi nähdä, että 

opettajat alkavat olla melkoisessa ahdingossa oppilaiden oppimisen tuen järjes-

tämisen suhteen. Oppilaiden osaamisesta ja omasta jaksamisesta ollaan huolis-

saan ja on syytäkin olla. Vuonna 2016 vantaalaisista perusopetuksessa olevista 

oppilaista 8,8% eli noin 1900 oppilasta opiskeli erityisen tuen päätöksellä. 

Tuoreinta tilastoa en ole nähnyt, mutta en usko lukeman pienentyneen. Käy-

tännössä täydellisen lähikouluperiaatteen toteuttaminen Vantaalla johtaa sii-

hen, että merkittävä osa näistä oppilaista on integroituina yleisopetuksen ryh-

miin. Pienluokkia toki löytyy osasta kouluista ja niihin oppilailla täytyykin säi-

lyä oikeus. Samaan hengenvetoon on todettava, että erityisen tuen päätös ei 

tietysti tarkoita sitä, etteikö oppilas voisi opiskella yleisopetuksen ryhmässä. 

Tätä täytyy vain riittävästi tukea. Toisaalta osalla oppilasta on niin moninaisia 

haasteita sekä oppimisessa että käytöksessään, ettei opiskelu yleisopetuksen 

luokassa toimi minkäänlaisella tuella. 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että usein laaja-alaisen erityisopettajan resurssi up-

poaa käytännössä vain aivan heikoimpien kannattelemiseen ja moni, joka 

tuosta tuesta hyötyisi, jää ilman. Niillä kutosen-seiskan oppilailla, joilla olisi 

mahdollisuudet pienellä tuella päästä vähintäänkin hyvään tai jopa kiitettä-

vään, on karu kohtalo jäädä ilman riittävää tukea. Eriyttämisestä ylöspäin ei 

oikein edes voi puhua, harvalla on todellisia mahdollisuuksia siihen.  

Tähän ilmiöön kietoutuu lisäksi vielä maahanmuutto ja valmistava opetus. 

Monelle maahanmuuttajalle ei nykyinen valmistava opetus anna läheskään riit-

täviä suomen kielen taitoja, jotta he voisivat edes jollakin tavalla pärjätä yleis-

opetuksen luokissa. Poikkeuksia on paljon, mutta on selvästi nähtävissä, että 

S2-oppilaat osaltaan syövät laaja-alaisen tukea heikosta, suomi toisena kielenä 

opetuksen vähäisyydestä johtuvasta, suomen kielen taidostaan johtuen. Tämä 

vaikeuttaa entisestään alle keskitason suoriutuvien oppilaiden tuen saantia. Kai-



killa on luonnollisesti oikeus saada tukea pärjätäkseen opinnoissaan, mutta ny-

kyisellään yhtälö ei vain toimi. Resurssia pitäisi saada lisää ja kotouttamiseen 

olisi syytä kiinnittää paljon enemmän huomiota. Liian usein näyttää käyvän 

niin, että kotona ei suomea osata tai puhuta ja lapsen ainoa suomen kielikon-

takti on koulussa.  

S2-oppilaiden valmistavaa opetusta on alettu korvata ensimmäisellä luokalla 

niin, että oppilaalle annetaan niin sanottu reppuraha, joka tulee oppilaan mu-

kana koulun resurssiksi ja oppilas sijoitetaan suoraan ensimmäisen luokan oppi-

laaksi yleisopetuksen luokkaan. Koulu päättää, kuinka reppuraha käytetään op-

pilaan tukemiseksi. Toivottavaa on, että resurssi osataan käyttää tehokkaasti 

oppilaan hyväksi. Ongelman muodostaa se seikka, että opettajalle tästä uu-

desta oppilaasta ei jää käteen juurikaan muuta kuin lisää töitä. Opettaja saat-

taa saada lisää palkkaa tekemällä lisää töitä, esim. tukiopetus/jakotunnit, joita 

reppurahalla saadaan. Työn vaativuutta tämä ei kuulemma nosta. Itse olen 

“hieman” eri mieltä, mutta virastossahan nämä päätetään parhaalla tietämyk-

sellä. 

Vantaalla osataan olla innovatiivisia niin hyvässä kuin pahassakin. Oppilaille 

on saatu rakennettua hyviä tukikäytänteitä ja tuloksiakin on tullut. Opettajat 

ovat päteviä ja motivoituneita ja tällä yhdistelmällä on menestyttykin. Nyt ti-

lanne vain alkaa olla sen kaltainen, että näitä innovaatioita järjestää opetusta 

on hyvin monenlaisia, mutta perusrahoituksessa näyttäisi olevan puutteita. 

Opettajat selviävät joistakin kuormitustekijöistä, mutta kun niskaan alkaa ka-

sautua kolmiportaisen puutteellinen toimiminen, inklusiivisuus ja integrointi, 

alueelle tyypillinen maahanmuuttajien suuri määrä ja työn nopea muutos, ei 

siitä helposti hengissä selviä. Liika on yksinkertaisesti liikaa ja ratkaisuja näiden 

solmujen purkamiseksi on löydyttävä! Puhtaasti Vantaan rahoilla tätä tuskin 

ratkaistaan, mutta valtio sen sijaan voisi keskittyä hankesilpun sijaan laittamaan 

koulutuksen perusrahoituksen kuntoon. Tätä odotellessa asetamme toivomme 

vantaalaisiin poliitikkoihin, jotka pääsevät ottamaan kantaa Vantaan tänä syk-

synä toteuttamaan tutkimukseen kolmiportaisesta tuesta. Vanvary:n ja Voay:n 

järjestämä kyselyhän siellä on myös jo pohjalla. Rahaa lienee näin vaalivuonna 

tulossa, mutta paljonko ja mihin. Jännityksellä odotamme. 

Terveisin Antti Karetie 

Voay:n puheenjohtaja 

anttikaretie@gmail.com 

050 409 6457 

 



Suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdis-

tysten neuvottelupäivät Joensuussa 13.-14.9. 

Kävimme viiden hengen voimin edustamassa Vantaata perinteisillä suurten 

kaupunkien opettajien ammattiyhdistysten neuvottelupäivillä. Mukana oli 

edustus 18. suurimmasta kaupungista, joten ajankohtaista asiaa ja kuulumisia 

oli paljon. 

Torstai alkoi karjalaiseen tapaan aamiaisella ja tietysti karjalanpiirakoilla. Mi-

käpä sen parempi aloitus. Siitä siirryimme kuulemaan Joensuun koulutusjohtaja 

Olli Kauppisen esittelyä Joensuun kaupungin organisaatiosta ja palveluiden jär-

jestämisestä. Joensuu on oman alueensa keskuskaupunki, joka vetää ihmisiä 

maakunnista ympäriltään ja uusimpana väestöä kasvattavana elementtinä on 

Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan yksikön lakkauttaminen. Opettajankoulu-

tukselle on saatu yliopiston kampukselle nyt uusia tiloja ja opiskelijoille on ra-

kennettu uusia asuntoja noin 800. Joensuukin on siis melkoinen koulukeskit-

tymä. 

Aamupäivän mielenkiintoisin luento oli kuitenkin mediastakin tutun Itä-Suo-

men yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen luento. Eri-

toten mieleen jäi opetuksen järjestäjän vastuu, jos esimerkiksi teknisen töiden 

16 oppilaan rajaa ylitetään ja tapaturman sattuessa vastuullisia lähdetään hake-

maan. On opetuksen järjestäjän valinta laittaa lapsia ryhmään liikaa, eikä opet-

tajan. Toinen tärkeä pointti oli se, että opettajan on syytä tuntea opetusta sää-

televät lait ja noudattaa niitä. Vastuukysymyksissä on syytä olla tarkkana. 

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen oli seuranamme koko kaksipäiväiset 

neuvottelupäivät ja kertoi meille ajankohtaiset asiat edunvalvonnasta ja myös-

kin vuosityöaikakokeilusta. Tulevat eduskuntavaalit antavat tähän vuoteen 

oman säväyksensä ja nyt on se aika, kun on syytä kuunnella tarkalla korvalla 

ehdokkaiden puheita koulutuksen rahoituksesta. OAJ ajaa tietysti kautta linjan 

perusrahoitusta kuntoon varhaiskasvatuksesta yliopistoon ja pidennetty oppi-

velvollisuusmalli kulkee siinä rinnalla. Työelämän muutos vaatii myös jatkuvaa 

kouluttautumista, joka vaatii oman huomionsa. Käyttäkää muuten somessa 

tunnisteena #koulutuskuntoon. 

Kuulimme molempina päivinä otokset eri kaupunkien ajankohtaisista asioista. 

Osin huolemme olivat yhteisiä, mutta jokaisella kaupungilla näyttää olevan 

myös omat “erikoisuutensa”. Edunvalvonnallisesti nämä kuulumiset ovat ää-



rimmäisen tärkeitä, koska työnantajan keksimillä, ei aina niin mukavilla, toi-

milla on tapana levitä. Toki myös tavat ratkaista hankaliksi koettuja asioita jae-

taan ja näin myös hyvät käytänteet leviävät. Kaksi päivää hurahti hyvässä seu-

rassa kovin nopeasti, mutta monta hyvää kohtaamista ja keskustelua ehdittiin 

käydä. 

Joensuun retkeilijät Antti, Arja, Jenitta, Susanna ja Annamaria 

 

Muutoksia VOAY:n toimihenkilöissä 

Syksyn alusta VOAYn hallituksen sihteerinä on toiminut Jenitta Kaivola.  

Kiitos Annamaria Kolarille ansiokkaasta monivuotisesta sihteerinä toimimisesta. 

Harrastustoimen osuutta jatkossa hoitavat kulttuurin ja matkojen osalta Anna-

maria Kolari ja Arja Kaarto. Kiitos Aune Mejrille viime vuosien järjestelyistä. 

Urheilutoimintaa ja muita jäsenetuja pyörittävät Tiina Pesonen ja Jenitta Kai-

vola. 

Omia toiveita ja ideoita kiinnostavista kohteista ja tapahtumista kannattaa esit-

tää suoraan harrastustoimesta vastaaville henkilöille tai VOAYn nettisivujen pa-

lautelomakkeen kautta. 

Palkkakuittitilaisuus toimistolla 

25.9. järjestettiin VOAY:n toi-

mistolla palkkakuittien selkokie-

listämiseen liittyvä koulutus.  

Asiantuntija-kouluttajana toimi 

palvelussuhdeasiantuntija Leila 

Nieminen. 

Täysi salillinen opettajia sai 

kuulla palvelussuhteensa kan-

nalta oleellista ja ajankohtaista 

tietoa. Lisäksi tilaisuudessa käy-

tiin läpi palkkakuitin ja opettaja- 

rekisterin tulkintaa. 

  



Jäsenetuja 

Brunssille herkuttelemaan 

Dylan Tiksi: https://www.dylan.fi/tiksi/  Brunssi lauantaisin ja sunnuntaisin klo 

10.30-15. Jäsenkorttia näyttämällä brunssin hinta vain 5 euroa! Edun voi käyt-

tää kerran, tarjous voimassa syys-marraskuu –18.  

Pakopeli Krapihovissa 

Työkavereiden kanssa porukalla pelaamaan, mukaan mahtuu 2-6 jäsentä ker-

rallaan. Pelivaraukset sähköpostilla myynti@krapi.fi  tai arkisin klo 09 – 16.30 

välillä puhelimitse numerosta 09-27484290. Peli tulisi varata viimeistään pari 

päivää ennakkoon. Pelin hinta on 10,00e / hlö ja kaikkien palaajien tulee olla 

jäseniä edun saamiseksi, jokaisen pitää näyttää jäsenkorttia saapuessa. Varausta 

tehdessään tulee mainita VOAY ja Escape Room -etu, kertoa pelaajien määrä 

ja pelikieli (suomi tai englanti ).  

Tarjolla kaksi erilaista pakopeliä, jäsen saa käydä molemmissa kerran, siis kaksi 

pakopeliä 10e/kerta!  

Krapin verkkokaupassa on verkkovaraajan etu ajankohtaiseen menuumme 

(syys – lokakuussa Krapin syyspöytä, 23.11 alkaen Krapin joulupöytä): 

https://verkkokauppa.krapi.fi/viiden-vuodenajan-herkut.html    

pöytävaraukset verkossa: https://cloud.hotellinx.com/NetReservati-

onsKrapi/Restaurants  

Ammuntaa Ruutisavussa 

https://ruutisavu.fi/vasta-alkajat/ Nyt mahdollisuus tutustua ammuntaharras-

tukseen. Ruutisavun tutustumisammunta jäsenille 20e, edun voi käyttää kerran 

ja jäsenkorttia näyttämällä saa edun.   

Selkäjumppaa 

Tässä linkki tämän syksyn liikuntaryhmiin. Ilmoittautuminen on alkanut. Laitta-

kaahan viestiä jäsenille, kiitos.  

http://www.selkayhdistykset.fi/toiminta/liikuntaryhmat/  

Kampanjakoodi siis VOAY ja ale 50%.  

 

 



Kuusijärvelle uimaan ja saunomaan 

ajalla 1.10.2018 - 31.3.2019: 

* Sähkösaunan sarjalippu 10 kpl, 20 euroa - etu käytettävissä kerran 

* Sähkösaunan kausilippu 4 kk, 40 euroa - etu käytettävissä kerran 

* Savusaunan kertalippu 2 e. 1 lippu/kuukausi 

HUOM! Maksu käteisellä. Edun saa jäsenkorttia näyttämällä, jossa on tunnis-

teena OAJ Vantaa paikallisyhdistys 

 

Kulttuuritarjontaa 

 

VANTAAN TEATTERI 

Korot kattoon 

pe 9.11.18 klo 19.00  Lipun hinta jäsenille 15 e, muille 29 e  

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 3.10.18 

”Marja-Leena tulee ravintolaan ostamaan facebook-kirpparimekkoa Evalta. 

Myyntihenkinen Eva saa selville, ettei Marja-Leenalla ole miestä. Eipä aikaa-

kaan, kun Eva on perustanut valmentavan treffipalvelun ja niin alkaa Marja-

Leenan treenaus ihmissuhdemarkkinoille ja intensiivivalmennus kohti villejä 

viettelyksiä. Elämänmuutos suistaa kuitenkin Marja-Leenan raiteiltaan. Ja Evan 

oma elämä on yhtä sotkua. Miten käy Evan? Entä kuinka Marja-Leenan?”  

 

KOM-TEATTERI 

Mustarastas 

to 22.11.18 klo 19.00 ja la 24.11.18 klo 15.00 

Lipun hinta jäsenille 15 e, muille 25 e 

”Mustarastas - eli kadonnut veli on esitys menetyksestä, kaipuusta, toivosta ja 

parantumisesta. Se on esitys siskosta ja veljestä, äidistä ja tyttärestä sekä pie-

nestä linnusta, joka lensi kerta toisensa jälkeen ikkunalaudalle laulamaan.” 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 15.10.18 Huom! Ilmoita kumpaan 

näytökseen haluat. 

 



HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI 

Mörköooppera 

15.12.18  klo 13.00 

Jäsen 25 euroa, muut 39 euroa, lapsi 12 euroa 

Varaa ja maksa 9.11.18 mennessä 

"Kaikille 80-luvulla eläneille tuttuakin tutumpi klassikko, hittien hitti, Mör-

köooppera, valtaa Kaupunginteatterin pienen näyttämön. 

Marjatta Pokelan Mörköoopperan laulut muodostavat huikean ja hauskan 

seikkailun, jossa Mörkö tulee Mökkyrän satumaasta, lähtee tutustumaan Hel-

sinkiin, ja palaa lopulta takaisin Mökkyrään. 

Mörkö vie meidät matkalle, jossa lapsen silmin pohditaan ja katsotaan ympä-

röivää maailmaa ja jossa ymmärretään puhtaan luonnon ja ihmiselämän moni-

muotoisuuden merkitys. Tämän kaiken näemme hauskojen hahmojen, vauh-

dikkaan tanssin ja mukaansatempaavan musiikin ja laulun siivittäminä." 

 

KANSALLISTEATTERI 

Musta Saara 

Suuri näyttämö, perjantai 05.10.2018 klo 19:00 

Jäsen 20 euroa, muut 47 euroa 

permanto rivit 7 ja 8 

Varaa viimeistään 2.9.18 

lisätietoja: https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-saara/ 

 

Kissani Jugoslavia 

Willensauna, perjantai 30.11.18 klo 19.00 

Jäsen 20 euroa, muut 35 euroa 

Varaa viimeistään 27.10.18 

 

https://kansallisteatteri.fi/esitys/musta-saara/


"Sodan jaloista pikkulapsena Suomeen muuttanut Bekim (Toni Harjajärvi) on 

Kosovon albaani. Filosofiaa opiskeleva, elokuva-alasta unelmoiva nuori mies 

harrastaa satunnaisia ja kylmäksi jättäviä miessuhteita. Hän päättää hankkia it-

selleen lemmikin, boakäärmeen. Käärme luo Bekimin elämään turvallisuuden 

tunnetta, mutta ulkopuolisia matelija pelottaa. Käärmeen ja Bekimin yhteis-

elosta kehittyy salainen symbioosi. Tilanne saa uuden käänteen, kun Bekimin 

luokse muuttaa puoleensavetävä ja kahdella jalalla kulkeva Kissa (Ville Tiiho-

nen)." 

 

Mauri ja mini-isoveli   

Lauantai 8.12.18 klo 13.00  

Jäsen 18 euroa, muut 25 euroa, lapset 12 euroa 

perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 55 euroa 

Varaa ja maksa 31.10.18 mennessä. 

"Pasilalaisella koululaisella Maurilla on kaksi pelonaihetta. Koulussa riehuu kau-

hea pahis, Oksu, joka voittaa jopa salilla lihaksiaan kasvattavan Mustan Bar-

baarin. Toiseksi luokkakaverit Hanan ja Hilma kiusaavat Mauria ja hänen ka-

veriaan Chitä. Mauri toivoisi, että hänellä olisi isoveli, joka saisi kiusaamisen 

loppumaan. Öisin Maurin sängyn alle ilmestyy salaperäinen, hohtava kuu-

muna, jonka sisältä kuuluu koputusta. Kuka tai mikä siellä on?" 

 

 

TEATTERILIPPUJEN VARAUKSET 

Tee varaus sähköpostiin: kulttuuri.voay@gmail.com.  

Kun olet saanut vahvistusviestin varauksen onnistumisesta, maksa lippusi 

Voay:n tilille Nordea FI 14 2190 1800 003414 

 


