
 

vantaan opettaja 

  Luottamusmiesvaaliekstra 2015 

 

Ennakkoäänestyspäivät: to 9.4.2015 ja pe 10.4.2015  

Varsinaiset äänestyspäivät: ma 13.4.2015 ja ti 14.4.2015  

Vaalipäivystys VOAYn toimistolla to 9.4. klo 9-16 ja ti 14.4. klo 10-18. 

Luottamusmiehiksi on ehdolla kaksitoista ehdokasta. Ehdokkaista kuusi eniten 

ääniä saanutta valitaan luottamusmiehiksi. Kuusi seuraavaksi eniten ääniä saa-

nutta valitaan varaluottamusmiehiksi. Varaluottamusmiesten paikat täytetään 

ensisijaisesti varsinaisilla luottamusmiesehdokkailla. Mikäli paikkoja jää tämän-

kin jälkeen täyttämättä, vaalitoimikunta täyttää paikat.  

 

EHDOKKAAT LUOTTAMUSMIEHIKSI KAUDELLE 2015-2018 

 

Annika Arstila-Aaltonen 

Olen luokanopettaja Kuusikon koulusta. Olen ollut työurani alusta 

lähtien mukana ammattiyhdistyksen toiminnassa. Aloitin vuonna 

2000 hallituksen varajäsenenä. Ensimmäisen kaksivuotiskauden jäl-

keen minut valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Vuosien varrella 

olen hoitanut VOAY:n hallituksessa emännän, tiedottajan ja varapu-

heenjohtajan tehtäviä. Tällä hetkellä toimin yhdistyksen puheenjohta-

jana. Tämän tehtävän lisäksi olen OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen 

ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen jäsen. 

Luottamusmiestehtävissä olen toiminut kahteen otteeseen hoitaen 

varaluottamusmiehen tehtäviä. Ensimmäisen kerran olin varaluotta-

musmiehenä kaudella 2002-2005. Viimeisin pesti varaluottamusmiehenä alkoi 1.8.2014 ja päättyy 

31.7.2015. 

Uskon, että minulle on kertynyt näiden vuosien aikana kokemusta ja näkemystä, jonka avulla pystyn 

hoitamaan hyvin luottamusmiehen tehtävää. Lisäksi koen, että työ luottamusmiehenä tukisi myös 

hyvin puheenjohtajan tehtävien hoitoa. Molemmissa tehtävissä on tärkeää hallita edunvalvontam-

me kiemurat ja palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla. 

 Vahvuuksiani ovat positiivisuus, kärsivällisyys ja sitoutuneisuus hoitamaan saamiani tehtäviä. 

 



Kirsti Heiskanen 

Olen ollut Vantaalla Rekolan koulussa luokanopettajana vuodesta 1998. 

Toimin koulumme vararehtorina sekä olen johtoryhmän jäsen. 

JUKO:n luottamusmiestehtäviä olen hoitanut syksystä 2009 lähtien. 

Ammattiyhdistystoiminta tuli tutuksi ollessani jäsenenä VOAY:n, OAJ 

Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston sekä OAJ:n Itä-Uudenmaan-piirin halli-

tuksissa. 

Nykyisin työtä ja vapaa-aikaa toisistaan erottamaan auttavat mies, kol-

men nuoren äitipuolena oleminen, koiran hoito ja monipuolinen liikun-

ta. 

Pidän tärkeänä, että tieto opetusalan ajankohtaisista asioista jäsenten ja ammattiyhdistyksen aktiivis-

ten toimijoiden välillä kulkee hyvin. Olen jatkossakin valmis panostamaan edunvalvontatehtäviin 

luottamusmiehenä. 

 

Pirita Hellberg 

Olen taustaltani vantaalainen kieltenopettaja, erityisopettaja ja kokenut 

ammattiyhdistystoimija. Toimittuani pitkään päätoimisena pääluottamus-

miehenä palasin viime syksynä erityisopettajan virkaan Sotungin kouluun. 

Tällä hetkellä olen varapääluottamusmies.  

Luottamusmiestehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja olen kartuttanut osallis-

tumalla säännöllisesti JUKO:n ja OAJ:n luottamusmieskoulutukseen. Luot-

tamusmiehenä sitoudun tekemään parhaani sen eteen, että jokainen vantaa-

lainen opettaja on tasa-arvoisessa asemassa riippumatta siitä, missä koulussa 

hän työskentelee. 

 

Matti Jussila 

Tervehdys, 

Olen Matti Jussila, 41-vuotias historian opettaja Sotungin lukiosta. Luottamus-

miehenä olen toiminut vuodesta 20011 ja edustanut alakoulusta aina lukio-

opettajiin asti vantaalaisia opettajia. Tämän lisäksi toimin tiiviisti Vantaan opet-

tajien ammattiyhdistyksen hallituksessa.  

Työni on sisältänyt monia haasteita. Tutuiksi ovat tulleet TURPO ja työaikako-

keilut. Uusimpina kysymyksinä ovat nouseet esiin ilmiöpohjaiset oppimispäivät 

ja -viikot, sekä TVT-laitteiden ja verkkopedagogiikan mukanaan tuomat kysy-

mykset työmäärästä. Uskaltaisin veikata, etteivät nämä kysymykset ainakaan 

vähene tulevaisuudessa.  

Suurin osa edustettavistani ja kohtaamistani haasteista on peruskoulupuolella, pyrin kuitenkin myös 

tuomaan lukioasioita esille. Näistä suurena kysymyksenä ovat muun muuassa sähköistyvät ylioppi-

laskirjoitukset, joiden valmistelu on vaatinut myös edunvalvonnallista valppautta.  



Luottamusmiehenä olen taistellut monissa eteen tulleissa tilanteissa, joissa opettajaa on uhannut pal-

kan menetys tai muu vaikeus. Mukaan on mahtunut iloisia voittoja ja valitettavasti myös tilanteita, 

joissa mitään ei ole ollut tehtävissä. Aina olen kuitenkin yrittänyt puolustaa opettajan etua. 

Tässä taloustilanteessa kukaan ei voi luvata korjaavansa kaikkia epäkohtia opettajien työmäärässä ja 

palkkauksessa. Tässä kuitenkin kolme omaa tavoitettani: Lama ei tarkoita ilmaisen työn tekemistä, 

eikä YT-aika voi olla "pohjaton kaivo". Opettajan työnkuva on pidettävä selkeänä ja rajattuna, vaik-

ka sinänsä tarpeelliset lakiuudistukset lisäävätkin opettajien vastuuta. Lama-aikanakin on edelleen 

ehkäistävä lomautukset ja irtisanomiset. 

Näiden tavoitteiden saavuttaminen on kiinni minusta ja myöskin teistä. Ammattiyhdistys perustuu 

joukkovoimaan. Se vaatii meiltä kaikilta aktiivisuutta ja kiinnostusta. Toivottavasti äänestät luotta-

musmiesvaaleissa ja olet kiinnostunut ammattiyhdistyksen toiminnasta muutenkin. Se on meidän 

järjestöjemme suurin voimavara!  Kiitän kuluneesta neljästä vuodesta, olen valmis toimimaan jatkos-

sakin sinun puolestasi Vantaalla. 

 

Arja Kaarto 

Työskentelen erityisopettajana Viertolan koulussa. Vantaan kaupungin 

palveluksessa olen ollut kohta 30 vuotta.  

Järjestökokemusta on kertynyt  14 vuotta ja VOAY:n hallituksessa olen 

ollut viisi vuotta. Olen toiminut varaluottamusmiehenä vuodesta 2011 

lähtien ja suorittanut edunvalvonnan perusopinnot. Olen ollut OAJ:n 

Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen useita vuosia ja tässä omi-

naisuudessa päässyt vaikuttamaan opettajien edunvalvontaan.  

Jäsenten edunvalvonta on ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä. Tarvit-

semme luottamusmiehiä, joilla on kykyä hoitaa asioita tasapuolisesti ja 

sovitellen. Olen käytettävissä tähän haastavaan ja vastuulliseen tehtävään. 

 

Kari Kastu 

- Lukion ja peruskoulun yht.vanh. lehtori 

- Filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto, 

- 18 vuotta opinto-ohjaajana 

- JUKO:n luottamusmies n. 20 vuotta 

Toimintaa: 

-VOAY:n hallituksessa (1988->): Palkka- ja kouluasiaintoimikunnan puheen-

johtajana, edunvalvontatoimikunnan puheenjohtajana, isäntänä, asunto-

asiamiehenä, VOAY:n hallituksen varapuheenjohtajana ja järjestöasiaintoimikunnan puheenjohtaja 

- OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituksessa, koulutusvastaava (mm. tiedottajana, talouden-

hoitajana) 

- OAJ:n Itä-Uudenmaan piirin hallituksessa (mm. isäntänä) 

- PKS/alueyhdistyksen perustajajäsen ja YSI-jaoston jäsenenä ja varajäsenenä 

- OAJ:n valtuuston varavaltuutettu Vantaalla 

Jos haluat tukea syrjinnästä ja suosimisesta vapaata edunvalvontaa, olen edelleen käytettävissäsi! 



Mika Koskinen 

Olen peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori Korson koululta. Ope-

tusalan kokemusta minulla on lisäksi luokanopettajan ja oppilaanohjaajan 

tehtävistä. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut mukana Vantaan opetta-

jien hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä OAJ:n Itä-Uudenmaan 

ammattiyhdistyspiirin puheenjohtajana.   

Omaa osaamistani minulla on ollut mahdollisuus syventää OAJ:n edunval-

vontaosastolla, jossa toimin vuoden 2011 työmarkkina-asiamiehenä. Keskei-

simpinä työtehtävinä minulla olivat opettajien ja luottamusmiesten palvelus-

suhdeneuvonta, uusien luottamusmiesten kouluttaminen sekä opetusalan 

virkaehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen. 

Luottamusmiehenä olen harkitseva ja perusteellinen. Hallitsen opetusalaa koskevat virkaehtosopi-

musmääräykset ja tunnen lainsäädäntöä sekä niitä koskevaa tulkintaa ja soveltamista. Virkaehtoso-

pimukset koskettavat kymmeniä tuhansia yleissivistävän puolen opettajia, mutta sieltä ei aina löydy 

vastauksia eteen tuleviin kysymyksiin. Tällöin astuvat kuvaan luottamusmieheltä vaadittavat harkin-

ta- ja neuvottelutaidot sekä kyky pitää kiinni siitä, minkä katsoo oikeaksi.  

Mielestäni luottamusmiehen tärkeimmät ominaisuudet ovat kuitenkin halu auttaa ja kyky kuunnella. 

 

Jukka Mölsä 

Jukka Mölsä – Kunnon työehdot opettajille! 

Olen historian opettajana Sotungin koulussa ja Sotungin etälukiossa. Kau-

punginvaltuutettuna ja Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen puheenjoh-

tajana olen johdonmukaisesti toiminut siten, ettei vantaalaisia opettajia 

lomautettaisi näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Vaikka Vantaan ta-

lousnäkymät ovatkin tiukat, ei opettajien työehtoja ja palkkausta saa mie-

lestäni minkään tekosyyn varjolla polkea. Tähänkin on valitettavasti halua 

ilmennyt.   

Keskustelu opettajien työehtojen heikennyksistä on työnantajapuolella 

jatkuvasti käynnissä. Tätä estämään tarvitaan toimijoita, jotka ovat kokeneita ja sitoutuneita valvo-

maan opettajien oikeuksia työelämässä. Minulla on halua ja kykyä puolustaa opettajia ja tästä syystä 

olen ehdolla näissä luottamusmiesvaaleissa. 

Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaista edunvalvontaa saat vantaalaisena opettajana. 

 

  



Leena Nybäck 

Musiikinlehtori, Kilterin koulu, 

musiikinopettajana Vantaalla yli 30 vuotta 

Koulun työsuojeluasiamies ja kulttuuriyhteyshenkilö 

Luottamustehtävissä vuodesta 2005 alkaen 

varaluottamusmiehenä ja luottamusmiehenä. 

Luottamusmiehen oikeus ja velvollisuus on  

puolustaa opettajien etuja. 

On tärkeää, että virka- ja palkkausasioissa pidetään kiinni niistä asiois-

ta, joista on sovittu. 

Olen mielelläni mukana tukemassa opettajia vaativassa kasvatustyössä ja koulumaailman muutoksis-

sa. 

 

Leena Ronkainen 

• luokanopettaja, erityisopettaja ja erityisluokanopettaja  

• erityisluokanopettajana  Rekolanmäen koulussa 

• Vantaalla vuodesta 1999 alkaen 

• erityisopetuksen konsultoijana (2005-2006) 

                    ja erityisopetuksen aluekoordinaattorina (2006-2009)   

• hallinnollisesta työstä noin kymmenen vuoden työkoke-   

                    mus vara- ja apulaisrehtorina/rehtorina Jokirannassa   

• AY-toiminnassa olen ollut mukana VOAY:n yhdyshenki 

                    lönä Jokirannassa ja Rekolanmäessä, lisäksi olen toiminut  

                    vaalitoimikunnan jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä  

• VOAY:n hallituksen jäsen vuoden 2015 alusta  

• vahvuutenani on hyvä organisointi- sekä yhteistyökyky ja  

                                           sitoutuneisuus siihen mihin ryhdyn 

Luottamusmiehen tehtävät ovat varmasti moninaiset ja käsiteltävien kysymysten kirjo laaja. Tär-

keimpinä arvoinani jäsenistön edustajana pidän työntekijän oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohte-

lua työelämässä ja sen muutostilanteissa. Epäkohtiin on puututtava ja niiden poistamiseksi on etsit-

tävä ratkaisuja. Uskon olevani henkilö, joka vastaa tähän haasteeseen! 

 

  



Niina Selin 

Olen 50-vuotias, kahden aikuistuvan lapsen äiti Vantaan Ylästöstä. 

Vantaalla olen ollut biologian ja maantiedon lehtorina reilut 20 vuotta, 

ensin Myllymäen koulussa, sitten Vantaankosken koulussa. Harrastan 

saunomista ja koiralenkkejä metsässä. 

Olen aikaisemmin toiminut VOAY:n hallituksessa jäsenenä ja varajäse-

nenä sekä koulussani yhteysopettajana. Olen toiminut myös luotta-

musmiehen sijaisena. Toimin kouluni työturvallisuusvastaavana ja in-

nokkaana turva-asioiden kehittäjänä.   

Luottamusmiehenä pyrin rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja viivytykset-

tä selvittämään ja auttamaan jäseniä heitä askarruttavissa vaikeissakin 

asioissa.  

 

Kirsti Österman 

Olen 52-vuotias matematiikan opettaja Vaskivuoren lukiossa. 

Opetan nyt seitsemättä vuotta täällä Vantaalla, ja työskentelen  

ensimmäistä kertaa vakinaisessa virassa. (Erilaisia ja eripituisia pät-

kätöitä on riittänyt.) 

Ammattiyhdistystoiminta on mielestäni tärkeää, etenkin edunvalvo-

jana, parannusten aikaansaajana ja huonojen muutosten estäjänä. 

Tällä hetkellä olen VOAY:n varatoiminnantarkastaja. Ammattiyh-

distystoiminta ei ole minulle vielä kovin tuttua, mutta järjestötoi-

minnasta tiedän paljon. 

Perheeseeni kuuluu mies ja kolme lasta. Harrastuksiani on käsityöt, 

lukeminen, yhdistystoiminta ja laiskanlainen liikunta. 

 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VAALI 

Pääluottamusmiehen tehtävään tuli vain yksi ehdokas – nykyinen pääluotta-

musmies Sami Markkanen. Täten pääluottamusmiehen vaalia ei järjestetä.  

  



VAALIOHJEET JA AIKATAULU 

Yhteysopettajat järjestävät ennakkoäänestyksen torstaina 9.4.2015 ja perjan-

taina 10.4.2015 ja varsinaisen vaalin maanantaina 13.4.2015 ja tiistaina 

14.4.2015. Yhteysopettajat saavat aiheeseen liittyen lisätietoa sähköpostitse. 

Mikäli koulunne yhteysopettaja on estynyt hoitamasta vaalia, sen järjestää va-

rayhteysopettaja. 

Torstaina 9.4.2015 (klo 9-16) ja tiistaina 14.4.2015 (klo 10-18) on päivystys 

VOAY:n toimistolla mahdollisesti vaalin järjestämisessä ilmenevien pikaisesti 

selvitettävien ongelmien ratkaisemiseksi. Näihin kuuluvat esim. henkilön jäse-

nyyden varmistaminen – opettaja saattaa olla toisen koulun listoilla edelleen. 

Kannattaa siis tarkistaa omat tietonsa VOAYn jäsenrekisteristä. Talkootien toi-

mistolla voi tulla käymään tai soittaa Ullalle puh. 050-409 6459. 

Ne jäsenet, jotka eivät pääse äänestämään omalla koulullaan, voivat käydä 

äänestämässä VOAY:n toimistolla vaalipäivystysaikoina. 

 

 

 

 

LUOTTAMUSMIESTOIMINTA on tärkein yksittäinen palvelu, jota ammattiyh-

distys tarjoaa jäsenilleen.  

LUOTTAMUSMIES − auttaa ongelmatilanteissa − neuvottelee kaikkien 

VOAYn jäsenten puolesta − näkyy kouluilla ja virastossa  

KENEN haluat edustavan itseäsi? LUOTTAMUSMIESVAALIT ovat NYT!  

Äänestä ehdokastasi! 

 


