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Puheenjohtajan terveiset
Vaikuttaminen on noussut monella tapaa puheenaiheeksi tässä viime aikoina.
Moni opettaja on ollut aiempaa selvästi kiinnostuneempi omien työehtojensa
tilasta ja kehittämisestä ja mikäs sen parempaa. Mitä enemmän puhetta asiasta
on, sitä paremmin tietoisuus asioista leviää jokaisen korviin. Toivottavaa kaikilta osin toki on, että keskusteluissa pysytään faktoissa. Huhupuheilla on ikävä
tapa levitä faktoina, joita sitten on suuri työ oikoa jälkikäteen. Tärkeää olisi
aina ongelmien ilmetessä olla yhteydessä ensin omaan esimieheen ja tarvittaessa/rinnalla omaan luottamusmieheen.
Läheisesti tähän vaikuttamiseen liittyen, meillä on tulossa luottamusmiesvaalit
kolmivuotiskaudelle 2019-2022. Luottamusmiehen tehtävä on hyvin vastuullinen ja vaativa, koska usein kuitenkin puhutaan ihmisten palkkoihin liittyvistä
asioista ja niiden suhteen ei virheisiin ole varaa. Yksin tätä työtä ei kuitenkaan
tarvitse tehdä, vaan konsultaatiota voi pyytää muilta, usein kokeneemmilta
luottamusmiehiltä ja OAJ tarjoaa luottamusmiehille sopimuskoulutusta. Tarkemmin luottamusmieheksi hakeutumisesta toisaalla tässä lehdessä.
Kevään yhteysopettajakoulutus järjestetään 9.3.2019 perinteisesti Sokos Hotel
Flamingossa. Tällä kertaa kuitenkin, kevään eduskuntavaaleista johtuen, on
päivä lounaasta alkaen avoin kaikille ennakkoilmoittautuneille Voay:n jäsenille
(maks.100 henkeä). Luvassa yhteisen lounaan jälkeen tietoisku vuosityöajasta
ja eduskuntavaalipaneeli.
Järjestelyvaraeräkin saatiin viimein neuvotelluksi. Työnantajallahan on tässä
viimeinen sana, mutta mielestäni moni tarpeellinen asia tuli neuvottelutuloksessa huomioiduksi. Mielellään rahaa tietysti jakaisi laajemmallekin joukolle,
jos asiasta pääsisi yksin päättämään, eikä perusteitakaan tarvitsisi lähteä keksimään. Tällä kertaa tämä rajallinen rahamäärä jakautuu näin ja seuraavalla kierroksella todennäköisesti toisin. Myös järjestelyvaraerän jakautumisesta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Lopuksi palaan vielä luottamusmiesasiaan. Pohtikaa haluanne lähteä luottamusmieheksi ja jos tunnette halua lähteä mukaan, niin mikäs sen parempaa.
Toivottavasti saadaan hyvä kattaus ehdokkaita. Näillä eväin toivottelen toivottavasti aurinkoisia ja keväisiä työpäiviä kaikille!
Terveisin Antti Karetie
Voay:n puheenjohtaja

Järjestelyvaraerästä sopimus
Nyt sovittu järjestelyvaraerä on yhteensä 0,90% kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Vantaalla tämä tekee yhteensä 82 333€ ja koskee koko OVTES-aluetta. Jokainen tulosalue saa ratkaisussa oman osuutensa.
Toimme työnantajan tietoon Voay:n näkemykset tämän summan jakamisesta,
jonka jälkeen työnantaja teki asiasta oman ehdotuksensa. Näiden pohjalta on
päädytty neuvottelutulokseen ja sopimuksen mukaiset korvaukset maksetaan
takautuvasti 1.1.2019 alkaen.
Osa summasta menee työn vaativuuden mukaan jaettavaksi eli TVA-lisiin. Perusopetuksen rehtoreiden aiemmin kesken jäänyt tva-järjestelmän muutos viimeisteltiin. Lisäksi kehitetään lukion rehtoreiden tva-järjestelmää. Päätoimiset
erityisopettajakelpoiset saavat hinnoittelutunnukseen 30€ korotuksen.
Kansainvälisen koulun opettajille, Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun
englanninkielisen opetuksen opettajille, sekä Viertolan koulun ja Uomarinteen
koulun kielikylpyluokkien opettajille maksetaan tva-perusteisesti 150€/kk.
Työnantajan kanssa tehtiin myös paikallinen sopimus, jossa Lehtikuusen, Uomarinteen, Kytöpuiston ja Länsimäen koulujen opettajille maksetaan 150€/kk
sillä perusteella, että näiden koulujen oppilaista yli 40% on suomi toisena kielenä oppilaita. Lisä maksetaan seuraavin perustein: “sovelletaan tällaisten kou-

lujen päätoimisiin peruskoulun opettajakelpoisiin opettajiin, joiden opetustunneista vähintään puolet on kyseisessä koulussa ja jotka on otettu yhtäjaksoisesti
vähintään yhdeksi kuukaudeksi. Määräys ei koske rehtoreita eikä virka-apulaisrehtoreita eikä apulaisrehtoreita tms. 150 euron lisä maksetaan ajalta, jona
opettaja työskentelee tämän sopimuksen soveltamisalan piirissä olevassa koulussa. Lisä ei missään tilanteessa seuraa opettajaa uuteen kouluun, vaan lisä jää
seuraavalle em. koulun opettajalle.” Kyseessä on sikäli merkittävä asia, että

tässä selkeästi tunnustetaan suomen kieltä vasta opettelevien oppilaiden opetuksen lisähaasteet ja lisääntynyt työmäärä sekä työn vaativuuden kasvu.
Loput, eli noin 28% järjestelyvaraerästä, käytetään henkilökohtaisiin lisiin.

Lähde ehdokkaaksi luottamusmiesvaaleissa
Luottamusmiesvaalit järjestetään kouluilla ma-pe 8.-12.4.2019.
Jos luottamusmiestoiminta kiinnostaa, lähde ihmeessä ehdokkaaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen
tiedotus@voay.fi 15.3.2019 klo 16 mennessä. Ilmoittautumiseen tulee liittää lyhyehkö esittelyteksti (max. puoli A4) ja kuva. Kerro ilmoittautuessasi, oletko
kiinnostunut myös pääluottamusmiehen tehtävästä ja olisitko valmis mahdolliseen pääluottamusmiesvaaliin ehdokkaaksi.

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen
kevätkokous - kokouskutsu
Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 13.3.2019 klo 18 Voay:n toimitilassa, Talkootie 7.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen pykälän 14 määrittelemät asiat.

Voay:n jäsenetuja
Puutarhamatka Viroon 11.5.2019 (lauantai)
Matkan hinta: 70 € jäsen, 89 € ei-jäsen
Tallinnan satamasta jatketaan suoraan Luigeen, jonne matkaa noin 12 km. Puutarhamarkkinoilla aikaa kierrellä ja tehdä ostoksia. Paluumatkalla käydään
vielä Hansaplantin myymälässä, jossa myydään taimien lisäksi kaikkea puutarhanhoitoon liittyviä tuotteita.
Laatokan kierros 9.-13.7.2019
Matkan hinta puolihoidolla: jäsen 500 €, muut 595 €
Matkan hintaan sisältyy:
*Matkat suomalaisella turistibussilla *Majoitus 2 hh:ssa *Aamiaiset ja ohjelman
mukaisesti ruokailut (4 ateriaa) *Matkanjohtajan palvelut.
Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet www.voay.fi
Tahto
la 4.5.19 klo 19.00 Kaupunginteatteri, pieni näyttämö.
Lipun hinta jäsenille 30 e, muille 39 e
Jo vauvakuvassa Aino-Kaisa ja hänen kaksoissisarensa makaavat vierekkäin pienet puusukset käsissään. Valitsiko Aino-Kaisa hiihdon vai hiihto hänet?
Medusan huone
Lauantaina 6.4.2019 klo 19.00, Q-teatteri
Lipun hinta jäsenille 20 e, muille 31 e
Medusa oli kreikkalaisen mytologian mukaan kaunis nuori neito, jonka Poseidon raiskasi. Rangaistukseksi tapahtuneesta Medusa muutettiin kammottavaksi hirviöksi, jolla oli käärmetukka.
Harriet
Perjantai 12.4.19 klo 19.00, Ryhmäteatteri
Lipun hinta jäsenille 20 e, muille 31 e
’Mitä kaikkia tulkintoja Ristseppälän hevosajelusta on sadan vuoden aikana
kirjoitettu, muistiinpantu, julkaistu? Wikipediakin kertoo versionsa. Harriet perustuu kirjallisiin lähteisiin tietokirjallisuudesta päiväkirjamerkintöihin ja romaaneista elämäkertoihin.’ Milja Sarkolan käsikirjoitus ja ohjaus

