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Pääkirjoitus 

Vuosi 2018 on alkanut sekä yhteiskunnassamme että ammattiyhdistystoimin-

nassa varsin kiireisenä ja monenlaisia haasteita tarjoavana. Tätä kirjoittaessa 

työehtosopimusneuvottelut kuntatyönantajan kanssa ovat päättyneet onnis-

tuneesti, mutta valtion ja yksityisten oppilaitosten opettajien sopimusneuvot-

teluissa tilanne jumittaa siinä määrin, että lakonuhka on päällä. Vuosityöaika-

kokeilusta saatiin tammikuun alkupuolella aikaan neuvottelutulos, jonka an-

tamissa raameissa paikallisesti sovitaan kokeilujen sisällöstä tarkemmin. Leh-

den sivuilla valotetaan asiaa sen verran kuin tällä hetkellä on mahdollista, 

mikä asioiden ollessa vielä hyvin kesken ei ole kovin paljoa. Monenlaisten 

huhujen keskellä on kuitenkin hyvä pitää pää kylmänä ja katsoa, millaiseksi 

sopimus lopulta muodostuu, ennen kuin siitä vetää kovin pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä. 

Vaikka ammattiyhdistystoimijana 

en voi enkä halua kehottaa ketään 

tekemään omassa työssään vapaa-

ehtoisesti yhtään enempää kuin 

mistä työnantaja on valmis maksa-

maan, arvostan  vapaaehtoistyötä 

suuresti. Tässä lehdessä kerrotaan 

yhdestä mielenkiintoisesta mah-

dollisuudesta tehdä mielekästä va-

paaehtoistyötä lasten ja opetuksen 

parissa Opettajat ilman rajoja –

järjestön hankkeissa. 

Vopettajan ilmestyessä OAJ:n valtuustovaalien sähköinen äänestys on jo ta-

kana, mutta kouluilla järjestettävät uurnavaalit ovat vielä edessä. Uurnavaa-

leissa voit äänestää vain sillä koululla, jonka vaaliluettelosta nimesi löytyy. 

Toivottavasti kaikki siis ehtivät päivittää omat jäsentietonsa OAJ:n verkkosi-

vuilla. Äänestyspäätöstään vielä miettivät voivat lukea ehdokkaiden ajatuksia 

lehden loppusivuilta. 

Aurinkoista ja onnenhippusellista kevättä, 

Ulla Puukangas 
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Järjestöasiaintoimikunta järjestää hallituksen toimeksiannosta ammattiyhdis-

tystoimintaa ja koulutusta jäsenistölle. Toimikunnan puheenjohtajana toimii 

Arja Kaarto ja jäseniä ovat Susanna Kahelin, Annamaria Kolari, Leena Ron-

kainen ja Maarit Salo. 

Vuoden 2018 koulutuksia ja tilaisuuksia 

Koulujen yhteysopettajien koulutukset 

• 10.3.2018  Flamingo/Vantaa klo 9.30-14.30 

• 6.10.2018   Paasitorni/ Helsinki (10.00-19.00) 

• uusien yhteysopettajien koulutus syksyllä 2018 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset kaksi kertaa vuodessa.  

Näihin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita.  

• Kevään kokous 14.3.2018 klo 18.00 Talkootie 7. Ei ilmoittautumista.  

Hallituksen talvi- ja syysseminaarit sekä mahdolliset opintomatkat 

• VOAY:n hallituksen opintomatka 18.-20.4.2018 Huddingeen Ruotsiin 

Sekä muita ajankohtaisia koulutuksia jäsenistölle  

• Erityisopetusilta 4.4.2018 Flamingossa klo 16.45-19.00.  

Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki jäsenet. Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittautumiset@voay.fi 

 

Lisätietoa koulutuksista ja 

tapahtumista saa  

yhdistyksen Facebook-

sivuilta sekä yhdistyksen 

verkkosivuilta.  

Tilaisuuksista tiedotetaan 

myös yhteysopettajien  

sähköpostin kautta. 

VOAY järjestää 



 

- 6 - 

Vuosityöaikakokeilu 

 

Neuvottelutuloksesta on OAJ:n sivuilla tiedotettu varsin runsaasti. Tätä kir-

joittaessani ei neuvottelutulos ole saanut vielä viimeistä sinettiä, joten asiaan 

kuuluvasti joudumme odottamaan muodollista päätöstä, jonka jälkeen OAJ 

aloittaa yksityiskohtaisemman tiedottamisen. Täytyy olla itsestään selvää, et-

tä tiedottamisen perin haastavalla kentällä myös alueelliset ja paikalliset ta-

hot tekevät osansa.  

OAJ ja Kuntatyönantaja pääsivät 8.1.2018 sopuun perusopetuksen vuosityö-

aikakokeilusta. Ennen varsinaisen tiedottamisen aloittamista saavutettu kokei-

lusopimus täytyi hyväksyä OAJ:n hallituksessa. Tämä tapahtui hallituksen ko-

kouksessa 26.1.2018. Kun tuloksesta oli tiedotettu alustavasti jo 8.1. ja tar-

kemman tiedottamisen suhteen oli mainittu viive, täyttyi mm. sosiaalinen 

media aiheellisista kysymyksistä, mutta myös perusteettomasta uhkakuvien 

maalailusta.  

Koska vuosityöaikakokeiluun ryhtyminen työllistää varsinkin rehtoreita esim. 

vuotuisten työsuunnitelmien laadinnassa jo ennen varsinaista opettajakunnan 

kokeiluunryhtymispäätöstä, rehtorien kartoittivat ensin koulujensa mahdolli-

suuksia osallistua kokeiluun. Tämän tuloksena saatiin haarukoitua 22 mah-

dollisesti kiinnostunutta koulua. Vuosityöaikakokeilusta on kerrottu näiden 

22 koulun opettajille, se mitä tuona ajankohtana on tiedossa ollut. Kyseisten 

koulujen rehtorit ovat eri tavoin selvittäneet opettajakunnan suhtautumista 

kokeiluun ryhtymiseen. Tämän perusteella seuraavaan vaiheeseen valikoitui 

11 koulua, joissa rehtori laatii vuosityöaikasuunnitelman opettajille nykyisen 

tilanteen muunnoksena. Suunnitelmasta käyvät ilmi sellaiset kiinnostavat sei-

kat kuin esimerkiksi vuotuisten työtuntien määrä, sidotun ja sitomattoman 

työajan osuus ja palkka. Tähän ajanjaksoon liittyy myös VOAY:n jäsentilai-

suus noiden 11 koulun opettajille. Viime kädessä on kunkin koulun opettaja-

jäsenten yhteinen päätös, ryhtyvätkö he kokeiluun. OAJ:n suunnalta tilaisuu-

teen on pyydetty asiasta parhaalla tavalla selvillä olevaa henkilöä kertomaan 

kokeilusta . Aika, paikka ja puhujat tiedotetaan yhdistyksen toimesta kyseisiin 

kouluihin.  

Mikäli vuosityöaikakokeilu kiinnostaa, pelottaa tai aiheuttaa millaisia kysy-

myksiä tahansa, kannattaa liittyä OAJ:n perustamaan Facebook-ryhmään: 

Opettajat ja vuosityöaika – mitä, missä, milloin ja miksi? Tätä kautta löytää 

vastauksen moniin kysymyksiin.  
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Myös allekirjoittanut ja yhdistyksen puheenjohtaja vastaanottavat kysymyk-

siä aiheeseen liittyen. Kiitän niitä, jotka ovat jo ottaneet yhteyttä vuosi-

työaikakokeiluun liittyen. Selvästi on käynyt ilmi, että jotkut ovat levittäneet 

täysin vääriä tietoja esimerkiksi siitä, että opettajat menettäisivät kokeilun 

myötä kesäkeskeytyksen. Kaikki tiedämme sanonnan: ”Jos se on liian hyvää 

(tai pahaa) ollakseen totta…”. Voisiko  pohtia asiaa myös siitä näkökulmasta, 

että katastrofaalisen huonon tiedon kohdatessaan kannattaa tarkistaa asian 

paikkansapitävyys ennen väärän tiedon välittämistä eteenpäin. Totta on, että 

kokeilussa on mahdollisia sudenkuoppia, joista on (ja olemme) hyvä olla pe-

rillä, mutta kokeilun tyrmääminen paikkansapitämättömien väitteiden takia 

on vähintään hölmöä.  

On niitäkin, jotka ovat sanoneet myös VOAY:n myyneen opettajat tässä. 

Olen joutunut kysymään, miksi sitten niin OAJ kuin VOAY ovat alusta läh-

tien olleet vakaasti sitä mieltä, että kokeilu on kestoltaan ja laajuudeltaan ra-

jattu ja on mahdollista irtisanoa, mikäli todetaan, että kokeilun jatkaminen 

on vastoin jäsenistön etuja. Kokeilu päättyisi veitsellä leikaten, ja tältä osin 

kokeiluiden tie päättyisi. Ehkä pysyvästi. Myöskään siihen, mitä kuntatyönan-

taja opettajien kyykyttämisellä voittaisi, en ole saanut vastausta niiltä, jotka 

joko sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa ovat ennakoineet työnantajan 

piinaavan kokeiluun mukaan lähtijöitä kaikilla Egyptin vitsauksilla. Kokeiluun 

ovat niin OAJ kuin kuntatyönantaja pyrkineet pitkään. Kokeilu maksaa työn-

antajalle enemmän kuin nykyinen järjestelmä. 

Kovin toivon ehdotuksia kirjoitettavista aiheista, joskin palaute lyhyitä virka-

vapauksia koskevasta uudesta ohjeistuksesta ohjaa kynää ja digi-välinettä ai-

nakin siihen suuntaan jatkossa.  

Leudoin talvi-terveisin, 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

sami.markkanen@vantaa.fi 

050-3145131 

mailto:sami.markkanen@vantaa.fi
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Päätös on sinun 

Viime vuoden loppu ja tämän vuoden alku ovat olleet suorastaan poikkeuk-

sellisen keskustelurikasta aikaa, kun puhutaan opettajien edunvalvonnasta. 

Pitkään vatvottu keskustasoinen vuosityöaikakokeilun mahdollistava sopimus 

saatiin maaliinsa ja asiasta päästiin lopulta keskustelemaan myös paikallista-

solla. Oman vivahteensa tähän tietysti antoivat myös kunta-alan työ- ja vir-

kaehtosopimusneuvottelut heti perään, joista lopulta saatiin mielestäni hyvä 

tulos. Neuvottelutulokseen liittyen paikallisyhdistys järjestää After work -

tilaisuuden toimistolla 2.3.2018, tulkaa mukaan! Lisätietoa tapahtumasta saa 

mm. osoitteesta www.voay.fi. 

Tällaisen kokeilun edessä kuuluukin mietityttää ja olla epävarmuutta. Mitä 

tämä tarkoittaa juuri minulle? Mitä tapahtuu palkalle? Joudunko olemaan 

toimistotyöajan verran työpaikalla? Hienoa on ollut se, että opettajat ovat 

selkeästi heränneet puolustamaan omia etujaan. Tätä aktiivisuutta kaivattai-

siin jokaiselta opettajalta kaikissa tilanteissa. Kuten tiedetään, niin kaikki työ, 

jonka vastaanotamme, työnantajan puolelta mielellään annetaan 

Alusta alkaen on ollut selvää, että Vantaan opettajien ammattiyhdistys ei läh-

de tekemään päätöksiä kokeiluun mukaan lähtemisestä jäsenistön puolesta, 

vaan jokainen jäsen voi vaikuttaa asiaan koulunsa jäsenäänestyksessä. Tämän 

päätöksen opettaja tekee vasta, kun hänen koulunsa on edennyt ns. toisen 

vaiheen loppusuoralle, jolloin rehtori on tehnyt  jokaiselle opettajalle oman 

työaikasuunnitelman. Tuo suunnitelma avaa koko työaikakuvion varsin hy-

vin ja Voay myös järjestää tässä vaiheessa mukana oleville oman keskusteluti-

laisuuden. Tässä vaiheessa päätöksen kokeiluun ryhtymisestä tai ryhtymättä 

jättämisestä voi tehdä varsin hyvin tiedoin tulevasta.  

Mikäli kukaan ei lähde vuosityöaikaa kokeilemaan, niin tyydymme siihen, 

toki kokemuksien saaminen olisi erinomainen juttu. Miksi? On melko var-

maa, että nykyinen opv-työaika ei ole enää kovin pitkäikäinen, koska se ei 

enää oikein sovellu nykyiseen opettajan työnkuvaan. Siinä vaiheessa, kun 

uutta mallia lähdetään tosissaan neuvottelemaan, olisi neuvotteluihin huo-

mattavasti helpompi lähteä, jos olisi jonkinlaisia laajempia kokemuksia kilpai-

levista malleista. Ne kysymykset, joita te olette meille lähettäneet ovat hyvä 

osoitus siitä, että tälläiseen sopimukseen liittyy lähes yhtä monta liikkuvaa 

osaa, kuin on opettajaa. Pohdintanne ovat arvokkaita paikallisia neuvottelu-

ja ja tulevaa silmällä pitäen, kiitos kovasti niistä. 
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Kysely kolmiportaisesta tuesta 

Aivan toinen asia on sitten Vantaan vanhempainyhdistys Vanvary ry:n järjes-

tämä kysely kolmiportaisesta tuesta, jossa olemme yhdistyksenä mukana. 

Olen aiheesta aiemminkin kirjoittanut ja kovasti asia opettajia puhuttaa. On 

mielenkiintoista nähdä millaisia tuloksia kyselystä saadaan ja kun mukana on 

myös vanhempien kysely, niin tuo se oman mausteensa soppaan. Ainakin 

alustavia tuloksia voitaneen odotella saatavaksi maaliskuun aikana. Ennusta-

jaksi en halua lähteä, mutta luulenpa, että tulokset eivät suurempaa hilpeyttä 

aiheuta. Tulosten perusteella sitten aloitetaan vaikuttamistyö, jotta mahdolli-

sesti ilmenneitä epäkohtia kolmiportaisessa saataisi korjattua.  

Toivottavasti keskustelu jatkuu kiivaana, tosiasioihin pohjautuvana ja paljon 

muistakin asioista, kuin edellä mainituista. Ihan liian usein me opettajat tyy-

dymme siihen, mitä annetaan, emmekä jaksa huolehtia eduistamme. 

Terveisin Antti Karetie 

Voay:n puheenjohtaja 
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Lukio uudistuu –  

pysymmekö vauhdissa mukana? 

Moni lukion opettaja on jo pidempään hengästynyt lukion uudistussuunni-

telmia seuratessaan. Juuri kun opetussuunnitelmauudistuksesta ja sähköisten 

ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ollaan pääsemässä yli, on hallitus jättä-

nyt esityksen lukiolain uudistuksesta.  

Lain voimaantulo merkitsisi entistä laajempaa oppiainerajat ylittävää ope-

tusta sekä mahdollisuutta suorittaa joitain opintoja yhteistyössä korkeakou-

lujen kanssa. Lisäksi on ehdotettu, että yo-kokeita voisi uusia käytännössä 

rajatta. 

Lienee selvää, että toteutuessaan uudistukset tulevat lisäämään sekä opetta-

jan työn vaativuutta että työn määrää. Myös opiskelijoiden ohjauksen tarve 

kasvaa. Opettaminen, ohjaus sekä ylioppilaskokeen järjestelyt ovat lisäksi 

menossa entistä yksilöllisempään suuntaan. 
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Vantaa on monissa uudistuksissa ollut edelläkävijöiden joukossa, mikä on ol-

lut todella tärkeää ja positiivista. Onkin toivottavaa, että kaupungin johto 

tahtoo taloushuolienkin keskellä edelleen panostaa koulutukseen, silloinkin 

kun SOTE – uudistus vie väkisin suuren huomion. 

Erityisen tärkeään rooliin haluaisin tässä nostaa esimiehet. Yksilöllistyvät 

opintopolut, kurssitarjonnan suunnittelu sekä opettajien osaamisen ja jaksa-

misen tukeminen tulee vaatimaan esimiehiltä entistä enemmän. Pitäisin siksi 

tervetulleena, että työnantaja voisi tarkastella uudelleen lukioiden rehtoreille 

viime vuonna asetettua opetusvelvollisuutta. Sinänsä on arvokasta, että reh-

toreilla on tuntumaa opettajan työhön, mutta uskon useimpien opettajien 

olevan kanssani samaa mieltä siitä, että rehtoreiden aikaa ja voimavaroja tar-

vitaan uudistusten ja kehittämistyön läpivientiin. Tämä olisi tärkeä tekijä 

myös opiskelijoiden opintomenestyksessä.  

Lukioihin ollaan kehittämässä erityisopetusta. On hienoa, että Vantaa on ke-

hityksessä mukana. Meillä lukion erityisopetusta on aiemminkin jossain mää-

rin järjestetty. On huolehdittava siitä, että erityisopetusta voidaan tulevaisuu-

dessa järjestää kilpailukykyisin ehdoin, jotta Vantaa saa tarvitsemiaan osaajia 

suurempien naapuriensa keskellä. Tämä panostus maksaa varmasti itsensä 

moninkertaisesti takaisin. 

Väistämättä ajatukset siirtyvät myös talouteen ja rahaan. Kansantalouden el-

pyessä Vantaa jatkaa voimakasta kasvuaan. Olisi äärimmäisen arvokasta, mi-

käli kuntapäättäjät Vantaalla voisivat lisätä resursseja keskiasteen koulutuk-

seen. Ei ainoastaan palveluverkkoa lisäämällä, mikä sekin toki on mahtava 

uutinen, vaan satsaamalla myös oppilaskohtaiseen resurssiin. Emme ainoas-

taan kouluta tulevaisuuden osaajia, vaan olemme myös tärkeä osatekijä maa-

hanmuuttajien kotoutuksessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on hyvä inves-

tointi! 

Voimia ja aurinkoista talvea toivottaen, lukio-opettajille erityiskannustus yli-

oppilaskirjoitusten koitoksiin! 

Matti Jussila 

lukioiden luottamusmies 

 

 



 

- 12 - 

Kokemus, jonka muistaa aina –  

vapaaehtoistyöntekijänä ghanalaisessa 

koulussa 

- Halu ymmärtää omien oppilaiden taustoja, tutustua Ghanan kulttuuriin ja 

saada piristysruiske omaan työhön, listaa Kilterin koulun valmistavalla luo-

kalla opettava Sanna Eloholma tavoitteitaan viime lokakuussa tehdylle Gha-

nan matkalle. Eloholma oli yksi Opettajat ilman rajoja -verkoston World 

Teacher -ohjelmaan valituista reilusta kymmenestä suomalaisesta opettajasta. 

World Teacher on hollantilaisen Edukans järjestön kehittämä ohjelma, joka 

tähtää opettajien ammattitaidon kohottamiseen eri puolilla maailmaa. Tar-

koituksena on eurooppalaisen ja kohdemaan opettajan muodostamissa pa-

reissa keskustella ja kehittää paremmin oppilaat huomioivaa opetustapaa.  

Kirkon ulkomaanavun koordinoima Opettajat ilman rajoja -verkosto työs-

kentelee Edukansin kanssa yhteistyössä. Aikaisemmin hollantilais-

suomalainen delegaatio on matkannut Keniaan ja tänä vuonna yhteistyö jat-

kuu Ugandassa. 

World Teacher on yhteistyötä 

Suomalaiset vapaaehtoiset lähtevät kerran vuo-

dessa kahdeksi viikoksi kohdemaahan, mutta 

paikallisesti projektit kestävät vuosia. Ghanan 

Voltan alueella projekti oli aloitettu ja opetta-

jat osallistuneet paikallista toimintaa koordi-

noivan järjestön koulutuksiin ennen kuin vie-

raat Euroopasta saapuivat. 

- Etukäteen mietitytti miten yhteistyö ghana-

laisten opettajien kanssa lähtee sujumaan, mut-

ta vastaanotto oli kuitenkin hyvä. Opettajat, 

niin ghanalaiset, hollantilaiset kuin suomalaiset-

kin olivat innostuneita ja kiinnostuneita projek-

tista. Keskustelu oli luontevaa eikä tarvinnut 

jännittää. 
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Eloholma oli vaikuttunut siitä, kuinka hyvin rakennettu ja suunniteltu matka 

oli. Projektin järjestelyistä näkee, että Edukans on tehnyt vastaavaa jo pit-

kään. Vapaaehtoistyöntekijän kannalta kahden viikon matkan ja sen valmis-

teluiden rakenne tukee asteittaista syventymistä hankkeeseen. 

Matkan alussa varattiin aikaa suomalaisten ja hollantilaisten tutustumiselle, 

mistä edettiin paikallisten opettajien tutustumiseen. Kaikki opettajat tapasivat 

yhteisessä työpajapäivässä ennen kouluille menemistä. Eloholma näki tällai-

sen työskentelytavan tärkeänä yhteisen pohjan ja ymmärryksen luomisessa. 

- Työpajoissa käytettiin samoja osallistavia menetelmiä, joita meidän oli tar-

koitus myös kouluilla käyttää. Saimme hyvin aikaa kuunnella ghanalaisia 

opettajia, selvittää heidän tavoitteitaan ja tarpeitaan. 

 

Lämpimiä kohtaamisia eri kulttuureiden kesken 

Eurooppalaisten kahden viikon vierailusta pyritään ottamaan kaikki hyöty 

irti. Päivät kuluvat oppitunteja seuraten ja niitä pitäen. Edukansin mallissa 

korostetaan palautteen antamisen merkitystä. Palautteen antamista ja vas-

taanottamista harjoitellaan ensimmäisestä päivästä alkaen. 

- Sitä toivoisin kyllä Suomeenkin enemmän, että pääsisi seuraamaan toisten 

opettajien tunteja. Ja toisaalta, että joku voisi tulla katsomaan minun tuntiani 

ja antaa siitä palautetta, Eloholma pohtii. 
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Vieraaseen kulttuuriin pääsee aivan toisella tavalla sisään, kun on mahdolli-

suus edes jossain määrin nähdä paikallisen koulun arkea. Oppintuntien jäl-

keen oli myös aikaa keskustella laajemminkin oppimisesta ja opettamisesta. 

Eloholma näki, kuinka suurella sydämellä opettajat tekivät työtään, kuunteli-

vat oppilaitaan ja osallistivat heitä. 

- Juuri tällaista yhteistyötä tarvitaan lisää. Se on aina hyväksi, että tutustuu 

ihmisiin eri maista ja kulttuureista. Tällöin kaukaistenkin maiden tapahtumat 

tulevat lähemmäksi ja tärkeämmiksi ja syntyy vahvempi halu vaikuttaa. 

Oman kokemuksen kautta kertynyt tieto jää myös paremmin mieleen. 

Myös oppilaat ottivat ilon irti eurooppalaisista vieraistaan. Missään ei niin 

innokkaita suomen opiskelijoita, Eloholma naurahtaa.  

- He kyselivät sanoja ja kirjoittivat niitä muistiin vihkoon. Ja olivat muuten-

kin innoissaan tekemässä kaikkia annettuja tehtäviä eikä kukaan valittanut 

mistään. Oppilaiden innokkuus ja kiitollisuus oli pysäyttävää. 

Omassa työssään Eloholma työskentelee vasta Suomeen muuttaneiden kans-

sa. Hän oli toivonut Ghanan kouluihin tutustumalla ymmärtävänsä parem-

min omien oppilaidensa taustoja ja lähtökohtia; miksi jotkut asiat ovat heille 

vaikeita ja mistä he taas innostuvat. 

- Vaikka oppilaani ovatkin kotoisin eri maanosasta, oli ghanalaisessa koulussa 

yllättävän paljon samoja elementtejä kuin omien oppilaideni koulukokemuk-

sissa. Näitä olivat esimerkiksi uskonnolliset aamunavaukset, koulupuvut sekä 

kepittäminen rangaistuksena, Eloholma luettelee. 
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Mitä matkasta jäi käteen? 

Eloholma näkee, että Opettajat ilman rajoja -verkosto tekee tärkeää työtä. 

Ensi syksynä Ghanaan matkustaa uusi eurooppalaisten ryhmä, mutta tällä vä-

lillä kouluissa jatkuu kehittämistyö.  

- Kahdessa viikossa sai yllättävän paljon aikaan. Meidän koulumme ryhmässä 

oli mukana erityisopettaja, joka mallinsi konkreettisia esimerkkejä tuen järjes-

tämisestä heikommille oppilaille. Koulu kirjasikin opettajien yhdessä rakenta-

mat työtavat omaan tavoitesuunnitelmaansa opetuksen kehittämiseksi, Elo-

holma kertoo. 

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiseksi lähteminen vaatii valmis-

tautumista. Lähtijöiden toivotaan osallistuvan hankkeen rahankeruuseen ja 

lisäksi jokainen maksaa omat matkansa. Vapaaehtoisilta odotetaan myös toi-

minnan tiedotukseen osallistumista, vaikkapa tällaisten artikkelien kautta. 

Eloholma kokee Ghananreissun ja kaiken siihen liittyvän olleen vaivan ar-

voista. Sitä oppii ja saa niin paljon, että lähtisin kyllä uudestaankin, hän päät-

tää. 

Teksti: Anna-Mili Tölkkö 

Kuvat: Sanna Eloholma 
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Pedagogian piirinmestari 

On taas se aika vuodesta, että talitintti laulaa ja Kuntatyönantajien ja OAJn 

neuvottelijat puhisevat. Tietää, että kevät tulee ja sopimuksia sorvataan. 

Paljon on ollut puhetta vuosityöajasta ja kuinka saataisiin opettajien palkkaus 

oikealle tolalle. Kuulemma meille maksetaan sadan vuoden takaisella systee-

millä, joka ei enää sovellu nykymaailmaan. Tämä alkoi minua kiinnostamaan 

ja selailin sadan vuoden takaisia opettajanhakuilmoituksia. Törmäsin ilmoi-

tukseen, jossa oli palkkaetuina seuraavaa: “Valtiolta 600 markkaa, piiriltä 

200 markkaa, 700 kiloa heiniä, 12 metriä rukiin olkia, perunamaa 165 litran 

kylvölle, asunto, valo, lämpö ja puoli oppilasten sisäänkirjoitusrahoja.” 

Nykyisin palkan maksaa pelkästään kunta, valtio vain nauraa taustalla. Kor-

keintaan määrää kunnalle uusia maksuja ja nauraa lisää. Heiniä, saatikka ruo-

hoa,  en ole saanut grammaakaan työnantajalta työvuosien aikana. Miettikää 

ratsastusta harrastavan köyhän opettajan onnellista hymyä, kun pihaan pa-

mahtaisi pyöröpaali ensiluokkaista suolattua heinää koulun vartijan kuskaa-

mana! 12 metriä rukiin olkia kuulostaa vähän tarpeettomalta edulta, mutta 

hallintohimmeleiden aikana nekin löytäisivät paikkansa. Tai vaihtoehtoisesti 

oljet voisi vaihtaa metrilakuun. Puhtaasti tuotettu lähiruoka on nykyisinkin 

trendikästä, joten perunamaata sietäisi olla jokaisella opettajalla. Kaupungeis-

sa tietenkin joku voisi nillittää, mikäli parkkipaikkoja alettaisiin kyntää opet-

tajien tarpeisiin, joten vähintä mitä kunta voisi tehdä, olisi tarjota opettajalle 

sirkkakasvattamon. Asunnon olen joutunut itse hankkimaan, joten voin tyy-

tyä kesäkeskeytysmökkiin esimerkiksi Espanjassa, joka olisi myös säästöä 

työnantajalle ottaen huomioon sikäläisen hintatason. Samalla saisi hoidettua 

kohdat valo ja lämpö, joihin ei Suomessa törmää ulkona, vielä vähemmän 

ihmisissä. Lahjuksia tietenkään emme virkamiehinä saa ottaa, joten sisäänkir-

joitusrahoja emme halua. Sen sijaan joidenkin oppilaiden kohdalla voisimme 

ottaa käyttöön uloskirjaamismaksun, sikäli mikäli näyttää siltä ettei oppilaan 

ulospääsyä koulumaailmasta ole muuten mahdollista varmistaa. Tämän voisi 

kätevästi hoitaa MobilePayllä. 

Kannustan todella KT:a ja OAJ:ä miettimään vakavasti opettajien palkkaus-

systeemin muuttamista, siten että pääsemme edes vuoden 1918 tasolle. Sivis-

tysvaltiossa emme voi hyväksy näin rajua palkkojen polkemista tai perunoi-

den kylvämättä jättämistä. Sitä niittää mitä kylvää. 
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13 Pirita Hellberg 

Rehtori,  

Peltolan koulu 

Olen työskennellyt pitkään 

Vantaalla kieltenopettaja-

na ja erityisopettajana. 

Samalla olen ollut aktiivi-

sesti mukana paikallisessa 

ammattiyhdistystoiminnas-

sa mm. pääluottamusmie-

henä. Tällä hetkellä toimin 

Peltolan koulun vs. rehtori-

na. OAJ:n valtuutettuna 

olen ollut kaksi kautta.  

Pidän tärkeänä etenkin 

peruskoulun opettajien 

työaikamallin kehittämistä. 

Tarvitsemme selkeän ja 

tasapuolisen mallin, jossa 

kaikki tehty työ on palkan 

maksun perusteena. 

Valtuutettuna sitoudun 

tekemään hyvää yhteis-

työtä alueemme kaikkien 

opettajaryhmien eduksi. 

12 Tiina Pesonen 

Luokanopettaja,  

Pähkinärinteen koulu 

Olen kaksoiskelpoinen luo-

kanopettaja, aktiivinen 

paikallistason toimija ja 

lisäksi omaan kokemusta 

myös alueellisesta sekä 

valtakunnallisesta vaikutta-

misesta. Haluan parantaa 

opettajien työoloja kiirei-

sessä arjessa. Haastavien 

oppilaiden määrän lisään-

tyessä jokaisessa koulus-

samme yhteinen opetta-

juus korostuu. Ammattijär-

jestömme tulee kuunnella 

aktiivisesti jäseniä sekä 

puuttua esille nouseviin 

epäkohtiin ja luoda yhdes-

sä uutta. Pääkaupunkiseu-

tulisästä tulee voida käydä 

aitoa keskustelua. 

 

Vauhdita Tiina valtuus-

toon vaikuttamaan 

 

 

 

 

 

14 Annika Arstila

-Aaltonen 

Luokanopettaja, 

Kuusikon koulu 

Olen ollut ammattiyhdis-

tystoiminnassa mukana 

lähes työurani alusta as-

ti  ja kiinnostukseni toi-

mintaa kohtaan on edel-

leen vahva. Ymmärrän 

pitkäjänteisen työskente-

lyn tärkeyden edunval-

vonnassa. Haluan ke-

hittää ammattijärjestöm-

me toimintaa kaikkien 

opettajien eduksi ja avuk-

si. Tällä hetkellä olen eri-

tyisen kiinnostunut nyky-

ajan tarpeita paremmin 

vastaavan työaikamallin 

kehittämisestä. Uskon, 

että erilaisten kokeilujen 

avulla löytyy nykyisiä työ-

oloja paremmin palvele-

va ratkaisu. 

Arvostan toimivaa yh-

teistyötä ja yhdessä te-

keminen on minulle mie-

luinen tapa toimia niin 

yhdistystoiminnassa 

kuin opetustyössä. Yhdes-

sä olemme enemmän! 

O
A

J:n
 valtu

u
sto

vaalit - van
taalaiset  e

h
d

o
kkaat Uurnavaalit kouluilla 

26.-27.3.2018 
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16 Heidi Kangas 

äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettaja, suomi toisena 

kielenä,  

Mikkolan koulu 

Olen ehdolla OAJ:n val-

tuustoon, sillä haluan vai-

kuttaa olla vaikuttamassa 

siihen, millaista opettajan 

työ on tulevaisuudessa. 

Perehdyn asioihin aina 

huolellisesti ja seuraan 

aktiivisesti koulutuspo-

liittista keskustelua niin 

Suomessa kuin ulkomailla. 

Koulutuksesta on leikattu 

liikaa pitkällä aikavälillä, ja 

siksi opettajien ammattilii-

ton on kuuluvasti vaaditta-

va parempia resursseja. 

Haluan kehittää OAJ:ä 

osallistavammaksi siten, 

että uusia jäseniä saadaan 

toimimaan aktiivisesti am-

mattiliitossa. 

Tasa-arvoa ja  
tutkimustietoa! 

17 Antti Karetie 

Luokanopettaja,  

VOAY:n pj.,  

Viertolan koulu 

Opettajuuden ja koulutuk-

sen puolustaminen yhdes-

sä rintamassa. Pääkaupun-

kiseudun erityispiirteet, 

kuten kansainvälisyys ja 

asumisen kalleus olisi huo-

mioitava palkkauksessa. 

Uudenlaisia työaikamalleja 

pitäisi päästä vanhan rin-

nalla kokeilemaan. Luokan-

opettajana ja tutoropetta-

jana toimimisen sekä 

luottamustoimieni kautta 

Voay:n puheenjohtajana 

sekä pks-alueyhdistyksen 

2. varapuheenjohtajana, 

minulla on varsin kattava 

kuva koko koulutuskentän 

tilanteesta ja näkemystä 

ajaa yhteisiä asioita. 

Osaamista ja uskallusta 

kuunnella ja ajaa meille 

kaikille tärkeitä teemoja 

yhteistyötä arvostaen. 

15 Sami  

Markkanen  

Historian lehtori,  

pääluottamusmies 

Olen historian lehtori,  

joskin tällä hetkellä toimin 

päätoimisesti luottamus-

miehenä. Kari Kinnusen 

siirryttyä OAJ:n palveluk-

seen olen toiminut kuluvan 

vuoden OAJ:n valtuutettu-

na samoin kuin OAJ:n tulo- 

ja palkkapoliittisessa toimi-

kunnassa. Yksilösuorituksia 

tuloksellisempaa on jouk-

kuepeli. Siksi toivonkin, 

että mahdollisimman moni 

äänestäisi vantaalaista eh-

dokasta.  

Vantaalaisia ääniä  

valtuustoon. 
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18 Susanna  

Metsälä 

Teatteriopettaja,  
Vaskivuoren lukio 

Työskentelen teatteriopet-

tajana lukiossa. Kiinnostuin 

ammattiyhdistystoiminnas-

ta oman epätyypillisen 

työnkuvan haasteita rat-

koessani. Olen ottanut 

kantaa palkkauksellisen 

tasa-arvon toteutumiseen, 

perustellut ajan ja resurs-

sien ja ryhmäkoon mää-

rittämisen tarvetta. Siinä 

samalla olen verkottunut 

ja havainnut, että nämä 

samat haasteet kosketta-

vat useimpia opettajia. 

Pidän tärkeänä kuuntele-

vaa keskustelukulttuuria ja 

pitkäjänteistä työskentelyä 

ainutkertaisten ihmisten ja 

yhdenvertaisuuden hyväk-

si. 

Opin menemällä sinne 
minne minun on mentä-
vä", kirjoitti Theodore 
Roethke. Se kuvaa osuvas-
ti tarvettani etsiä oikeu-
denmukaisuutta ja hyvän 
opetuksen eettistä ydintä. 

19 Jukka Mölsä 

Työsuojeluvaltuutettu 

Toiminta luottamusmiehe-

nä ja Vantaan paikallisyh-

distyksen puheenjohtajana 

on antanut minulle hyvää 

oppia opettajien edun-

valvontaan. Tuota koke-

musta olen nyt valmis tuel-

lasi käyttämään myös val-

takunnallisella tasolla. Toi-

min nyt kokopäiväisenä  

työsuojeluvaltuutettuna, 

mutta varsinaiselta amma-

tiltani olen historian 

opettaja ja vararehtori So-

tungin koulusta. Lisäksi 

opetan historiaa Sotungin 

etälukiossa.  

On tärkeää että saamme 

paikallista ääntä OAJ:n kor-

keimpaan päättävään eli-

meen. Ole siis mukana vai-

kuttamassa ja äänestä van-

taalainen opettaja valtuus-

toon. 

Hyvä koulu,  

parempi mieli! 
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www.voay.fi 

 

Jäsenetuja 

VOAY:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus monenlaisiin jäsenetuihin, 

mm. erilaisissa kulttuuri– ja urheilutapahtumissa sekä matkoilla. Kaikki 

VOAY:n tarjoamat jäsenedut löytyvät nettisivuiltamme sekä Vantaan 

OAY –Facebook-sivulta. Ei myöskään kannata unohtaa OAJ:n ja AKA-

VA:n tarjoamia monipuolisia jäsenetuja. Alla lehden teon aikaan uusin 

jäsenetumme. 

 

Päiväristeily Tallinnaan 

Lähde mukaan keväiselle päiväristeilylle Tallinnaan lauantaina 21.4.18  

Yhdistys tarjoaa risteilyllä jäsenille buffetruokailun klo 17.00 kattaukses-

sa. Ei-jäsenet maksavat ruokailun itse. 

Risteilyn aikataulu: 

21.4. Helsinki – Tallinna klo 10.30  - 13.00 / Viking XPRS 

21.4. Tallinna – Helsinki klo 17.00 – 19.30 / Viking XPRS 

Päiväristeilyn hinta on 35 eur/hlö. Hintaan sisältyy risteily Viking XPRS 

laivalla ylläolevan aikataulun mukaisesti kansipaikoin sekä yhteisesti 5 x 

B4 hytti laivalla (hytit käytössä koko matkan ajan). 

Risteilyn voi varata osoitteessa: 

www.matkapojat.fi/vantaanopettajat 


