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Pääkirjoitus 

Mistä sinä unelmoit? Millaisessa koulussa haluaisit opettaa? Jos voisit muuttaa 

yhden asian nykyisessä työssäsi, mikä se olisi? Entä kolme asiaa? 

Työyhteisössämme on jo vuosien ajan ollut yhteinen lottokuponki. Niin var-

maan monissa muissakin kouluissa. Päävoiton kohottua sangen korkeaksi 

olemme keskustelleet myös siitä, mikä kukakin tekisi, jos päävoitto sattuisikin 

osumaan juuri meidän kupongillemme. Haaveillahan aina saa. 

Itse totesin, että haluaisin varmaankin jatkaa opettamista, mutta vähemmillä 

tunneilla ja vähemmällä kiireellä. Oikeasti oppilaita kohdaten, etenkin niitä 

erityisen ihania, haastavia pieniä ihmisenalkuja. Sillä aikaa ja läsnäoloa onnis-

tunut kanssakulkijuus ja ohjaajuus vaatii. Jos vielä pääsee opettamaankin, ai-

na mukavampi. 

Mutta siis… noita pohtiessa tuli mieleen myös se, että jokainen meistä voi 

vaikuttaa yllättävän paljon omaan työhönsä. Eikä se edes vaadi rahaa. Mil-

laisessa työilmapiirissä sinä haluat työskennellä? Entä oppilaasi? Voisitteko 

kenties yhdessä pohtia asiaa. Kireän pomon alaisuudessa ei ole kenenkään 

mukava työskennellä — ja luulen, että sama pätee myös kireään opettajaan. 

Erään koulun opettajahuoneen sisäovessa oli muistutus siitä, että samat kas-

vot, jotka katsovat sinua peilistä katsovat sinua myös luokassa.  

Tieto siitä, että esimies ja työyhteisö tukevat tarvittaessa tiukan paikan tullen, 

tuo omaan työhön varmuutta ja toivottavasti myös ajatuksen, että kaikesta 

selvitään kyllä — ei ole asiaa, josta emme selviäisi yhdessä. Tästä kumpuaa 

varmuutta ja rentoutta, jonka oppilaat kyllä aistivat ja joka puolestaan tuo 

oppilaille turvallisuuden tunteen. Se taas puolestaan mahdollistaa oppimisen, 

joka voi yltää aina maan ääriin saakka.  

Toisaalta kiire, kiireen tuntu ja tekemistä odottavat työt helposti vievät voi-

mat ja haaveet paremmasta huomisesta. Siihen ei oikeastaan auta muu kuin 

priorisointi. Yksin ja yhdessä työkavereiden sekä koko työyhteisön kesken. 

Viime kädessä koulussa tärkein on lapsi. Kaikki muu on toisarvoista.  

Ulla Puukangas 
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Sääntömuutos syyskokouksessa 

VOAYn sääntömääräinen syyskokous ei houkutellut kovin suuria massoja 

uhmaamaan syksyistä säätä ja saapumaan toimistolle päättämään mm. seu-

raavan hallituksen kokoonpanosta. Pieni, mutta urhea joukko kuitenkin 

päätti sääntömuutoksesta, jossa määritellään, että sekä puheenjohtajan että 

hallituksen toimikausi on jatkossa kaksi vuotta. Lisäksi luovuttiin hallituksen 

toimikausien limittäisyydestä ja jatkossa koko hallituksen toimikausi alkaa ja 

päättyy samanaikaisesti siirtymäkauden jälkeen. Lisäksi saimme toivottaa ter-

vetulleeksi uudeksi hallituksen jäseneksi vuoden 2019 alusta Heidi Henttisen 

Lehtikuusen koulusta. Onnittelut! 

Lue ja keskustele, verkostoidu... 

 

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 ja voi esittää myös omia kysymyksiään. Tä-

mä ryhmä on avoin kaikille. 

VOAY:llä on myös oma, jäsenille tarkoitettu keskusteluryhmä Facebookissa. 

Ryhmän keskustelu ei ole ollut vielä kovin vilkasta, mutta toivomme sen vil-

kastuvan ja ryhmän jäsenmäärän kasvavan. Ryhmään hyväksytään jäseneksi 

VOAYn jäsenyyden tarkistamisen jälkeen. Liittymispyynnön voit laittaa 

osoitteessa https://www.facebook.com/groups/voaykeskustelu  
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Koulun arkea ja työaikamalleja 

Harvassa ammatissa todellisuus kuntien välillä, ja jopa niiden sisällä, vaihtelee 

yhtä paljon kuin opettajan ammatissa. Meillä on kouluja pienistä muutaman 

oppilaan kyläkouluista reilusti yli tuhannen oppilaan yhtenäiskouluihin. Jois-

sain kouluissa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden määrä on puhdas 

nolla, kun taas toisissa 50%:n osuus on ohitettu jo aikaa sitten. Myös talous-

tilanne vaihtelee ja kokonaistuntimäärät tuntikehyksessä voivat vaihdella use-

alla tunnilla, kuten myös opettajien opettamat ylitunnit. Vantaallakin on 

kouluja, joissa ylitunteja ei käytännössä ole kenelläkään, kun taas toisissa 

kouluissa niitä saattaa olla useita, hyvin monella opettajalla. Myös opettajien 

mielipiteet ylituntien pitämisestä vaihtelevat. Oman mausteensa tähän sop-

paan tuovat eri opetusvelvollisuudet, jotka vaihtelevat perusopetuksessa 18 

ja 24 välillä. Opettajan työ on haastava työ, johon vaikuttavat edellä maini-

tut ja lukemattomat muut asiat. Onko edes mahdollista löytää työaikamalli, 

joka huomioisi nämä muuttujat mahdollisimman hyvin ja olisi vieläpä mie-

luusti kaikkia opettajia ajatellen tasapuolinen? 

Vanha opetusvelvollisuuksiin perustuva malli on ollut melko toimiva aikana 

jolloin opettajan tehtävänä on ollut enimmäkseen opettaminen ja oppitun-

tien suunnitteluun ja oppilaiden arviointiin liittyvä työ. Koulumaailma on 

kuitenkin muuttunut muun maailman mukana ja nyt opettajan työnkuvaan 

kuuluu paljon aiempaa laajemmalla skaalalla erilaisia tehtäviä. Osin myös sel-

laisia tehtäviä, joihin opettajaa ei ole koulutettu ja jotka ovat varsin kaukana 

varsinaisesta opetustyöstä. Opettajana on tietysti helppoa olla myös sitä 

mieltä, että opettajan työhön pitäisi sisältyä vain opettaminen ja siihen lähei-

sesti liittyvät tehtävät. Yhteiskunnan ja opetuksen/ohjaamisen murroksessa 

kouluun on liitetty kuitenkin olennaisena osana paljon muutakin työtä, joka 

ei suoraan liity opettamiseen. Mikäli opettajan työksi ajatellaan laskettavan 

vain opettaminen, on tämä lisääntynyt muu työ kuitenkin jonkun tehtävä.  
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Ammatillisella puolella ollaan siinä tilanteessa, että ammatillisen koulutuksen 

reformin ja lakimuutoksen myötä opettajan tontille oli ja on edelleen tulossa 

esimerkiksi erilaisia ohjaajia, jotka voivat hoitaa ne tehtävät, joihin ei vaadita 

opettajan pätevyyttä. Käytännössä näihin kuuluvat kaikki muut tehtävät pait-

si opettaminen ja arviointi. Tästä tietysti on seurannut opettajien irtisanomi-

sia. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, jos veikkaa samankaltaisen 

mallin kurkistelevan myös perusopetuksen tontille. Työnantajalle tästä on 

tietysti se etu, että kun työntekijä ei ole ovtes- vaan kvtes-sopimuksessa, on 

työntekijällä lyhyemmät lomat ja usein myös opettajaa pienempi palkka 

alemman koulutustason myötä. Työnantaja menettää tässä pelissä kuitenkin 

paljon, esimerkiksi opettajien pedagogisen osaamisen, jonka kuitenkin pitäisi 

olla keskeinen tekijä koulun aikuisia valittaessa.  

Mikäli kehitys jatkuu yllä kuvattuun suuntaan, ollaan hyvin pian tilanteessa, 

jossa osaamisen taso laskee entisestään. Yksi vastaus opettajien tehtäväkuvan 

laajenemiseen myös opettajan tontille kuulumattomiin asioihin, on kouluissa 

jo toimivien oppilashuollon ammattilaisten, koulukuraattorien ja koulupsy-

kologien, työn resursointi sellaiselle tasolle, että he voivat vastata oppilaiden 

ja kotien tarpeisiin heti niiden ilmaannuttua. Näistä asioista on syytä käydä 

keskustelua ja johonkin se rajanveto on tehtävä. Lopputulemana voinee sa-

noa, että opettajan työnkuvaa tulee selkiyttää ja muiden ammattiryhmien 

tehtävien siirtymistä opettajan hoidettavaksi täytyy rajata.  
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Voisikohan nykyistä opettajien virkaehtosopimusta yrittää kehittää ja saada 

siitä paremmin hallittavan? Nythän pelkkä oppitunteihin perustuva palkkaus 

muutamine lisätehtävineen ja työnkuvausten suhteellisen avoimin lausekkein, 

kuten muut virkaan kuuluvat tehtävät, ei vastaa tämän päivän tarvetta.  

Ongelman tämän suhteen muodostaa se, että työnantajalla ei näytä olevan 

mitään halua kehittää nykyistä järjestelmää, vaan saada tilalle jotakin muuta. 

Äänekkäästä vuosityöajan vastustamisesta huolimatta myös jäsenistössämme 

on paljon tyytymättömyyttä sekä nykyiseen hyvin epämääräiseen työaika-

malliin että vaihteleviin opetusvelvollisuuksiin. Yhtenä vaihtoehtona esillä on 

ollut sellainenkin ratkaisuvaihtoehto, että 24 tunnin opetusvelvollisuudella 

olevien opettajien opetusvelvollisuutta laskettaisiin yhdellä tunnilla. Tämän 

vaihtoehdon ongelmana on , että 

opetusvelvollisuuden laskun hinta on 

työnantajalle niin suuri, että laskulla 

syötäisiin kaikkien muiden opettaja-

ryhmien palkankorotukset.  

Epäkohtia siis on ja kun OAJ ei sopi-

muksia pääse sanelemaan, niin nykyi-

sen sopimuksen kehittäminenkin yh-

teistyössä työnantajan kanssa tuntuu 

sangen haasteelliselta.  

Entäpä sitten vuosityöaikakokeilut? 

Alakouluissa kokeiluja on nyt käynnis-

sä Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla. Vuoden vaihteessa mukaan tulee Vaasa. 

Yläkouluja ollaan varmasti saamassa mukaan ja on tärkeää päästä testaa-

maan, kuinka malli toimii aineenopettajilla. Vasta kattavien kokeilujen myötä 

saadaan selville selkeät kehittämiskohteet ja toisaalta myös ne hyvät asiat, 

joita kokeilut tuovat tullessaan.  

Vantaalla yhdistyksemme on lähtenyt siitä ajatuksesta, että nyt ensin katso-

taan tämä syksy alakoulujen tilannetta ja yritetään korjata paikallisessa oh-

jausryhmässä esiin tulleita ongelmia. Kokeilua ei olla juuri nyt meillä laajenta-

massa ja on muistettava, että mukaan lähtemisestä päättää aina viime kädes-

sä koulussa työskentelevä OAJ:n jäsenistö. Tällä hetkellä alakoulujen osalta 

ollaan siinä vaiheessa, että aletaan hiljalleen nähdä kokeilun kustannusvaiku-

tuksia. Jo esille tulleet puutteet kokeilumallissa tulee saada korjatuksi pikim-

miten. Saa nähdä, millaisiin johtopäätöksiin muissa kokeilukaupungeissa pää-

dytään. 



 

- 9 - 

Työaikamallista riippumatta keskeistä on, että tulevaisuudessakin opettajalla 

säilyy pedagoginen vapaus ja mahdollisuus tehdä osa työstään hänelle itsel-

leen sopivana aikana. Opettajan työ on hyvin kuormittava työ, jolloin riittä-

vät hengähdystauot on turvattava ja kaikilta osin huolehdittava siitä, että 

opettajan työ säilyy edelleen vetovoimaisena myös hakijoiden parhaimmis-

ton silmissä. Nythän on valtakunnallisesti käynyt niin, että vaikka opettajaksi 

opiskelemaan hakevien määrä on edelleen suuri, ollaan kuitenkin laskusuun-

nassa. Voi olla, että hakijoiden korviin on kiirinyt tieto, että todellisuus ja 

mielikuva opettajan ammatista eivät kohtaa ja tämä heijastuu hakijamääriin. 

Varsin huolestuttavia uutisia on kuulunut myös vasta valmistuneiden opetta-

jien uupumisesta heti työuran alussa.  

Eduskuntavaalien lähestyessä lieneekin hyvä hetki alkaa tarkastella eri puolu-

eiden kantaa koulutukseen ja tarttua niihin lupauksiin, joissa koulutuksen pe-

rusrahoitus halutaan saattaa riittävälle tasolle sekä halutaan vähentää hanke-

humppaa. Toivoa vain voi, että seuraava hallitus ymmärtää Suomen kilpailu-

kyvyn vahvistuvan koulutukseen — varhaiskasvatuksesta yliopistoon —

satsattavien eurojen, ei opettajiin kohdistuvien kiky-sopimusten ja muiden 

työn hyvien edellystysten heikentämisen, kautta. 

Antti Karetie, Voay:n puheenjohtaja 
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Päätös on sinun (useimmiten) 

Tulevaisuudentutkijoiden keskuudessa lienee jonkinlainen konsensus siitä, et-

tä työntekijöiden pitkät työurat yhden ja saman työnantajan palveluksessa 

käyvät yhä harvinaisemmiksi, saati sitten se, että työntekijä viihtyisi koko 

työuransa yhden työnantajan palveluksessa. Samoin on todennäköistä, että 

työntekijät kokevat kannaltaan edulliseksi saada kokemusta työskentelystä 

useiden eri työnantajien palveluksessa, vaikka tehtävät sinällään eivät vaihtui-

sikaan.  

Kun haluat tarkistaa, onko ruoho vihreämpää kaupungin rajan toisella puo-

lella... 

Jos olet hakenut ja saanut määräaikaisen pestin toisen työnantajan palveluk-

sessa, työnantaja voi harkintansa mukaan myöntää sinulle virkavapaata enin-

tään vuoden ajaksi.  

Mikäli olet saanut uuden toistaiseksi voimassaolevan työ– tai palvelussuh-

teen, homma muuttuukin huomattavasti vaikeammaksi. Koska Vantaalla on 

linjattu, että virkavapautta ei myönnetä silloin, kun henkilö on valittu toisen 

työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen, 

on henkilön valitettavan usein punnittava irtisanoutumista.  

Vaikka esimies etukäteen ilmoittaa, ettei virkavapautta työnantajan linjauk-

sen vuoksi tulla myöntämään, on opettajalla aina mahdollisuus hakea virka-

vapautta ja tehdä opetuslautakunnalle oikaisuvaatimus saamastaan kielteises-

tä päätöksestä. Oikaisuvaatimusta tehdessä on hyvä olla yhteydessä koulunsa 

luottamusmieheen, jolta saa asiantuntevaa apua oikaisuvaatimuksen laadin-

taan. 

Koska voit häipyä?   

Irtisanoutumista pohtivan tulee huomioida irtisanomisaikansa pituus.  Tois-

taiseksi palkatun viranhaltijan irtisanoutuessa on irtisanomisaika vähintään 14 

päivää, mikäli palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Jos palvelus-

suhde on jatkunut yli viisi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Viranhal-

tijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhempääkin irtisano-

misaikaa. Toivetta työnantajan joustavuudesta irtisanomisajan lyhentämisen 

suhteen, ei voida pitää kohtuuttomana jos irtisanoutumisen taustalla on vaik-

kapa äkillisesti saatu ”ainutkertainen” tilaisuus.  
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Määräaikaisen virkasuhteen irtisanomisaika sekä työntekijän että työnantajan 

irtisanoessa virkasuhteen on 14 kalenteripäivää.  

Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanoutu-

minen on annettu tai saatettu tiedoksi työnantajalle. Kaupungilla on irtisa-

noutumiseen liittyen erillinen lomake, jonka saa esimieheltä tai hätätilantees-

sa luottamusmieheltä. Opettajan ei tarvitse perustella tai esittää syytä irtisa-

noutumiselleen. Käytännössä opettaja irtisanoutuessaan ratkaisee palvelus-

suhteensa päättymisajankohdan, eikä palvelussuhteen päättymisajankohta ole 

työnantajan määrättävissä. 

Koeajalla päätösvalta on sekä työntekijällä että työnantajalla 

Sekä työntekijällä että työnantajalla on mahdollisuus 

koeajan puitteissa päättää palvelussuhde välittömästi, 

ilman irtisanomisaikaa. Onneksi luottamusmiehet tör-

määvät koeaikapurkuihin melko harvoin. Työnantaja 

ei lähde palvelussuhteen purkamiseen kevein perustein 

eikä siihen lähdettyään yleensä peru ratkaisuaan.  

Sillä että myös työntekijällä on mahdollisuus purkaa 

palvelussuhde koeajalla ilman irtisanomisaikaa on suu-

ri merkitys tilanteessa, jossa tehtävään valittu saa joko 

houkuttelevamman tilaisuuden työskennellä toisaalla 

tai havaitsee etteivät  työskentelyolosuhteet vastaa nii-

tä vaatimuksia, joita hän on työskentelylleen asettanut.  

Palvelussuhteen purku koeajan päätyttyä 

Koeajan päätyttyä työnantajalla on mahdollisuus palvelussuhteen purkuun 

erityisen painavin perustein. Myös työntekijällä on tämä mahdollisuus. Palve-

lussuhteen purun perusteiden tulee olla erityisen painavia. Tämä velvoite 

koskee myös niitä tilanteita, joissa työntekijä katsoo tarpeelliseksi harkita pal-

velussuhteen purkamista. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnan-

taja rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan, jotka johtuvat työsopimuksesta tai 

laista taikka jotka vaikuttavat olennaisesti työsuhteeseen. Perusteen on oltava 

sellainen toisen osapuolen viaksi luettava asia, ettei työsopimuksen jatkamista 

voida kohtuudella edellyttää. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän ku-

luessa perusteen toteamisesta. 
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Milloin on syytä olla yhteydessä luottamusmieheen? 

• On tilanteita, joissa opettaja kokee työnantajan toiminnallaan edistä-

vän – jopa painostavan – opettajaa irtisanoutumaan. Jos tällaisesta he-

rää edes epäily, on syytä olla yhteydessä sekä koulunsa luottamusmie-

heen että työsuojeluvaltuutettuun.  

• Jos jäsen saa tietoonsa, että työnantaja pohtii palvelussuhteen päättä-

mistä koeaikana, irtisanomista tai peräti palvelussuhteen purkua, on 

syytä olla heti yhteydessä luottamusmieheen.  

Niin irtisanoutumista pohti-

van, kuin koeaikana tapahtu-

vaa palvelussuhteen purkua 

harkitsevan on syytä huomi-

oida ja selvittää etukäteen 

ratkaisun vaikutuksia mm. 

työttömyysturvan saamiseen. 

Tilanne on sama myös jäse-

nen pohtiessa edellytyksiään 

päättää palvelussuhteensa 

purkumenettelyn kautta. 

Näissäkin tilanteissa on hyvä 

olla yhteyksissä luottamusmieheen.  

Onnellisena eläkkeelle! 

Palvelussuhteen päättyminen eläkkeeseen lienee useimmille varsin tervetullut 

ja jopa odotettu tapahtuma. Palvelussuhde päättyy ilman irtisanomista ja irti-

sanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä tai 

viranhaltija täyttää eroamisiän. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syn-

tyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 

ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.  

Työsuhde tai virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa myös 

silloin, kun eläkelaitos on päätöksellään myöntänyt työntekijälle tai viranhal-

tijalle täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Tarkka palvelussuhteen päättymishet-

ki riippuu siitä, koska työnantaja saa tiedon eläkepäätöksestä. 
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Entä jos sittenkin…? 

Työnantaja  ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä voidaan ottaa uudel-

leen saman työnantajan palvelukseen joko määräaikaiseen tai toistaiseksi voi-

massaolevaan palvelussuhteeseen palvelussuhteen päätyttyä joko eläkkeelle 

jäämiseen tai sen takia, että työntekijän eroamisikä täyttyi. Tällöin kuitenkin 

työntekijää kohdellaan ns. uutena työntekijänä, eikä esim. henkilökohtaisen 

lisän vuosidonnaista osaa makseta.  

Kaikissa palvelussuhteen päättymiseen liittyvissä tilanteissa on tärkeää huomi-

oida moniaat asiaan liittyvät tekijät. Näissä pohdinnoissa luottamusmiehet 

ovat ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä koulusi luottamusmieheen! 

 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

Luottamusmieskausi lähenee loppuaan 

Pääluottamusmies ja luottamusmiehet valitaan yleensä kolmivuotiselle kau-

delle. Valinta tehdään seuraavan kerran keväällä 2019. Uusi luottamusmies-

kausi alkaa 1.8.2019 ja kestää 31.7.2022 saakka. 

Oletko sinä kiinnostunut luottamusmiehenä toimimisesta? 

Keväällä yhteysopettajille lähetetään tietoa siitä, miten kiinnostuksensa luot-

tamusmiehen tehtävään voi osoittaa. Tietoa saa myös VOAYn verkkosivuil-

ta sekä Facebook-sivulta. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin luotta-

musmiehiä valitaan, järjestetään vaalit.  
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Sisäilma-asiaa 

Vantaan kaupunki järjestää perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä Varian 

henkilökunnalle ja oppilaille 12.11. alkaen kyselyn sisäilmaoireista. Oireky-

selyn tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman kattavasti sisäilmaongel-

maiset rakennukset ja sisäilmasta oireilevien henkilöiden määrä. Tutkimuksen 

suorittaa Turun yliopisto ja se on osa niin kutsuttua Satakunta-hanketta.  

Tutkimus toteutetaan yläkoulussa siten, että oppilaat täyttävät kyselyn opet-

tajan johdolla oppitunneilla. Alakouluissa oppilaiden vanhemmille lähete-

tään wilman kautta vastauslinkki. Kouluissa voidaan opettajien kohdalla 

käyttää ys-aikaa kyselyn täyttämiseen. Kyselyyn vastaaminen on todella  

tärkeää. Vain siten saadaan mahdollisimman kattava kuva Vantaan oppilai-

tosten sisäilmaongelmista. 

Jo jonkin aikaa on epäilty, että muovisten lattiamattojen liimasta on vapau-

tunut kosteuden aikaansaamana haitallisia kemikaaleja luokkien ilmaan. Täs-

tä syystä on useammassa koulussa parhaillaan käynnissä lattiamateriaalien 

vaihtoja luokkatiloissa. Toivottavasti tästä toimenpiteestä on apua sisäilmati-

lanteeseen. Kuten on aiemminkin todettu, pelkät korjaukset eivät tilannetta 

pidemmällä tähtäimellä paranna. Niiden lisäksi rakennusten kunnossapitoon 

ja toimivaan ilmanvaihtoon on satsattava riittävästi, muuten remontteihin  
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käytetyt rahat valuvat hukkaan. 

Tulevan vuoden budjettiin ollaan varaamassa (kaikkien poliittisten ryhmien 

neuvottelujen pohjalta…budjettia ei siis ole vielä tätä kirjoittaessa hyväksyt-

ty) 80 tuhatta euroa siihen, että sivistystoimi selvittää ja valmistelee ratkai-

sun, jossa sisäilmasta sairastuneille tarjotaan syksyllä 2019 opetustilat, jotka 

eivät aiheuta oireita. Kaupunginhallitus tekee asiasta erillisen ratkaisun ke-

väällä 2019. Lisäksi sivistystoimi selvittää yhdessä muiden toimialojen kanssa 

pysyvästi sisäilmasta sairastuneille soveltuvan koulun tai monitoimitilan ra-

kentamista. Tämä on ehdottomasti kaupungilta oikea ja odotettu suunta. 

Vielä lopuksi muistutamme asiasta, joka sivuaa työsuojelun ja sopimusasioi-

den rajapintaa. Jos joudutte lääkärin määräämään tutkimukseen, jota ei voi 

tehdä muulloin kuin työaikana (esim. erikoissairaanhoidon tutkimukset, joi-

hin on aikoja rajatusti), on tämä tietyin rajoituksin lähtökohtaisesti palkallista 

työaikaa. 

 

Jaksamista pimenevään syksyyn teille toivottavat 

Marja-Leena Jämsen-Mässeli  

työsuojeluvaltuutettu,  

perusopetuksen läntinen alue sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus  

marja-leena.jamsen@vantaa.fi 

0408276563 

Jukka Mölsä 

työsuojeluvaltuutettu,  

perusopetuksen koillinen ja itäinen alue 

jukka.molsa@vantaa.fi 

0408276561 
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Ei oo helppoo olla maailman paras  

Olen tässä pohtinut, että millaisia paineita mahtaa olla supersankareilla? He-

rääkö Teräsmies joskus aamuisin neljän aikaan ja alkaa kelailemaan päässään 

miten voisi ensi kerralla pelastaa kaupungin paremmin ja vähemmällä tuhol-

la. Uni ei tule enää laserkatseeseen ja on pakko alkaa keitellä kahvia, että jak-

saisi taas olla toimittajana päivän ja tarvittaessa hypätä kaksoisrooliin tarvit-

taessa. Tai Hämähäkkimies. Käykö kaveri välillä työnohjauksessa juttelemassa 

rankoista asiakkaista ja kertomassa miten ei enää hommasta löydy mielek-

kyyttä? Miten ennen oli helpompaa olla päivisin lehtikuvaaja ja sitten muut-

tua supersankariksi.  

No, taitavat olla minun pohdinnat aika turhia, kun herrat ovat fiktiivisiä. Ei 

taida heillä olla edes voimassa olevaa tessiä turvanaan. Toisin on meillä, ar-

jen supersankareilla ja maailman parhailla! Opettajat ovat noin keskimäärin 

jännää porukkaa. Sitähän luulisi, että opettaja opettaa lapsia, mutta se onkin 

vain hämiksen tai teräsmiehen tapaan peitehomma.  

Aamuisin sitä lampsii työpaikalle ihan arkivaatteissa, mutta melko nopeasti 

tulee ensimmäinen signaali taivaalle ja on jo muututtava oikeuden ja kunnian 

väsymättömäksi puolustajaksi! TATTATADAA! Opettajat syöksyvät ajattele-

matta pelastamaan Suomen kansan romahtaneelta lukutaidolta (pääpahik-

sia), lihavuusepidemialta, tunnetaitojen puutokselta, horjuvalta kansantalou-

delta sekä vihapuheelta.  

Ei se ihme, jos alkaa puolen päivän aikaan jo vähän pohkeissa ja aivoissa ha-

pottamaan. Iltapäivällä tietysti korjataan vuotava Pisa-tutkimus, etteivät pää-

se ulkomailla puhumaan että mikäs supersankari se sellainen on, joka ei ole 

ykkösenä. Ja kuten yleensä sankaritarinoissa, palkintona on lämmintä kättä ja 

asema kaapin päällä sekä velvoite rynnätä pelastamaan Suomi, mikäli siihen 

tarvetta nähdään.  

Voisimmeko ottaa mallia Wolverinesta? Kyseinen su-

persankari kulkee omia reittejään, vähät välittää mui-

den komennoista, mutta kuitenkin haluaa olla hyvien 

puolella. Ja muut tietävät, ettei taistelusta pahiksia vas-

taan oikein meinaa tulla mitää ilman Wolverinea.  

- Pedagogian piirimestari  

Kuva: spacechili /deviantart.com 
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Lisätietoa koulutuksista ja tapahtumista saa yhdistyksen Facebook-

sivuilta sekä yhdistyksen verkkosivuilta www.voay.fi 

Tilaisuuksista tiedotetaan myös yhteysopettajien sähköpostin kautta ja  

yhteysopettajien tehtävänä on tiedottaa koulutuksista koulunsa opettajille. 

Koulutuskalenteri kevät 2019 

  Tapahtuma Kenelle Paikka 

Tammi-

kuu 

  

Perhevapaailta   

17.1.19 

jäsenet Talkootie 7, 

Vantaa 

  Educa-messut  

25.-26.1.19 

kaikille Messukeskus, Helsin-

ki 

Helmi-

kuu 

Eläkeilta  

6.2.19 

jäsenet Talkootie 7, Vantaa 

Maalis-

kuu 

Yhteysopettajakoulutus 

9.3.19 

yhteysopet-

tajat 

Sokoshotelli Flamin-

go, 

Vantaa 

Huhti-

kuu 

Laki-ilta 11.4.19:  

Opettajan vastuut, vel-

vollisuudet ja oikeudet 

–ajankohtaista asiaa 

jäsenet Tiedekeskus Heure-

ka 

Muita 

kevään 

koulu-

tuksia 

jäsenille 

NOPE-koulutus 

(nuoret opettajat) 

jäsenet, jotka 

ovat alle 35-

vuotiaita tai 

on alle 5 

vuotta työ-

kokemusta 

seuraa ilmoittelua 

  KOPE-koulutus 

(kokeneet opettajat) 

  

  

jäsenet, jotka 

ovat yli 40-

vuotiaita ja/

tai yli 15-

vuotta ope-

tusalalla 

työskennel-

leitä 

seuraa ilmoittelua 

  VOPE-koulutus 

(Virtaa opettajille) 

jäsenet seuraa ilmoittelua 
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Teatteritarjontaa 

KANSALLISTEATTERISSA 

Gabriel 

to 17.1.19 klo 19.00 Willensauna  

Lipun hinta jäsenille 25 e, muille 38 e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 4.12.18 

Lion – The Weird And Magical Abracadabra Circus Show 

la 19.1.19 klo 14.00 Pieni näyttämö / Lipun hinta jäsenille 15 e, muille 25 e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 4.12.18 

Sammakkokuningas 

to 14.3.19 klo 19.00 Willensauna / Lipun hinta jäsenille 23 e, muille 35 e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 8.2.19 

Yhdestoista hetki 

la 16.3.19 klo 19.00 Suuri näyttämö / Lipun hinta jäsenille 35 e, muille 47e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 8.2.19 

Koiramäen Suomen historia 

la 23.3.19 klo 13.00 Pieni näyttämö / Lipun hinta jäsenille 25 e, muille 38 e, 

lapsille 20 e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 15.2.19 

Musta laatikko 13 

ti 26.3.19 klo 19.00 Suuri näyttämö / Lipun hinta jäsenille 20 e, muille 31 e 

Lippu varattava ja maksettava viimeistään 15.2.19 

Liput varataan kulttuuri.voay@gmail.com 

Sähköpostin aiheeksi näytöksen nimi 

Ilmoita varauksessa: 

-lippujen määrä: jäsenhintaiset/muut liput 

-nimesi (jos tilaat useamman jäsenhintaisen lipun, ilmoita kaikkien jäsenten 

nimet) 

-koulusi 

-kun olet saanut vahvistuksen varauksesta, maksa liput VOAY:n tilille 

HUOM! Maksun viestikenttään esityksen nimi ja lippujen määrä 

Nordea FI14 21901800 003414               

Älä jää odottamaan laskua! 
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Matkalle talvilomalla  

Viimsi Spa, Tallinna, Viro  

17.-20.2.2019 (su-ke) 

Matkan hinta:  

jäsenille 215 € / hlö ja muille 280 € / hlö (minimi 10 henkilöä) 

138 € lapsi 4-12v. lisävuoteessa 

(yhden hengen huoneen lisämaksu: 90 €)                        

Tallinna Viimsi Spa Waterpark****                                             

Tämä majoituspaikka sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä rannalta. 

Tallinn Viimsi Spa sijaitsee kauniilla Viimsin niemimaalla 15 minuutin ajomat-

kan päässä Tallinnan keskustasta, ja se tarjoaa vesipuiston, laajan valikoiman 

hyvinvointi- ja kauneushoitoja sekä urheilutoimintaa. Asiakkaille on tarjolla 

ilmainen pääsy saunoihin, kuntosalille, uima-altaalle ja lastenkeskukseen. Tal-

linn Viimsi Spa on erittäin ammattimainen wellnesskeskus, joka tarjoaa erilai-

sia terveys- ja wellness-palveluja sekä rentouttavia kauneushoitoja. Tarjolla 

on säännöllisiä tapahtumia ja aktiviteetteja, kuten aamuvoimistelua, sauvakä-

velyä sekä tasapainotteluharjoituksia. Tallinn Viimsi Span yleisissä tiloissa on 

maksuton langaton internet, ja ilmainen pysäköintimahdollisuus on myös 

käytettävissä.  

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet voay.fi 
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www.voay.fi 

www.facebook.com/vantaan.oay 

 

Jäsenetuja 

Ajantasaiset jäsenedut: https://www.voay.fi/jasenedut/ 

Sivustolla tällä hetkellä mm. seuraavia jäsenetuja: 

• Dylanin (Tiksi) brunssille pääsevät jäsenet herkuttelemaan vitosella 

• Kaksi erilaista pakopeliä Krapihovissa 10 euroa/peli/jäsen 

• Ammuntaa pääsee kokeilemaan Ruutisavussa (20 euroa)  

• Kunnostaan pääsee pitämään huolta selkäjumpissa 50% alennuk-

sella 

• Kuusijärvellä pääsee tuttuun tapaan uimaan ja saunomaan pientä 

korvausta vastaan 


