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Pääkirjoitus 

Sain pari viikkoa sitten palautetta oppilaaltani: äitinsä oli huomannut, että 

koulussa viime aikoina kirjoitetut tekstit ovat olleet melko negatiivisia. Eivät 

toki tarkoituksella, ainakaan opettajan. Samaiselle oppilaalle ehdotin eilen 

kalevalamittaisen runon aiheeksi koiranpennun kuolemaa… Hups! Onneksi 

tilanne ratkesi huumorilla ja saimme asiasta hyvät naurut. Jäin kuitenkin 

miettimään, että jos kaltaiseni peruspositiivinenkin ihminen on huomaamat-

taan lipsahtanut enemmän negatiivisten ajatusten maailmaan, kuinkahan on 

käynyt niille, joiden mieli on ollut jo valmiiksi mustempi. Turha sitä on kiis-

tää, korona-aika on ollut raskasta ihan kaikille. Eikä loppua ole ihan heti nä-

kyvissä. 

Tekopirteästä hengenluonnista tai positiivisen ajattelun tärkeyden rummutta-

misestä ei liene nyt apua — ennemminkin haittaa. Silti on todettava, entisen 

paitani sanoin: ”Asenne ratkaisee. Aina.” Emme voi valita olosuhteitamme, 

mutta saamme valita, miten niihin suhtaudumme. Ei se tilannetta muuta kuin 

taikaiskusta paremmaksi, mutta tekee elämästä huomattavasti siedettäväm-

män tuntuista. 

Emme halunneet nyt käsissäsi olevasta Vopettajasta tulevan ns. koronalehteä. 

VOAYn uusi hallitus aloitti kautensa 1.1.2021, joten hallituksen jäsenten esit-

tely oli onneksi ajankohtaista. Samalla tahdoimme esitellä myös jäsenten hy-

väksi ahkeroivat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Näiden lisäksi 

lehdestä löytyy monta mielenkiintoista juttua, joiden lukemista voin lämpi-

mästi suositella. 

Päivä pitenee, aurinko paistaa jo,  

kevät tulee ja kesäloma on kulman takana! 

Ulla Puukangas 
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Pääluottamusmiehen palsta 

Kesään on pitkä matka. Kevätlukukausi 2021 tulee varmuudella ole-

maan valtava haaste opettajille ja rehtoreille, oppilaita ja vanhempia unohta-

matta. Ohjeet muuttuvat tilanteen myötä, eivätkä ne ole läheskään aina riit-

tävän selviä; ristiriitaisuuksiltakaan ei ole vältytty. Oleellisesti heikentynyt 

ja yhä heikkenevä tilanne luo kevään aikana uusia tarpeita ja tarvitaan uusia 

ratkaisuja. OAJ on näkyvästi tuonut esille opettajien ja rehtoreiden kokemat 

haasteet mm. jaksamisen suhteen.  Myös esimiesten on syytä muistaa, että 

heillä on mahdollisuus olla yhteydessä luottamusmiehiinsä ja työsuojeluval-

tuutettuihin. Toki näissäkin tapauksissa esimiesten kannattaa keskustella 

omien esimiestensä kanssa. Haasteet työnantaja on tunnistanut. Nähtäväksi 

jää, riittääkö tämä ja suunnitellut toimenpiteet. Kun peruskoulujen ja lukioi-

den toimintaa koskevia päätöksiä tehdään, pitää tasapainoilla usein keske-

nään ristiriidassa olevien seikkojen kanssa. Meidän tulee kuitenkin järkeväl-

lä tasolla luottaa niihin viranomaisiin, joiden päätösten varassa peruskouluis-

sa ja lukioissa luovitaan, emmekä saa unohtaa perustehtäväämme opettamis-

ta. Silti virheiltä tuskin tullaan välttymään. Kannattaa lukea VOAY:n verkko-

sivuilla oleva kirjoitus Tervehdys vantaalainen opettaja. Siitä toivottavasti saa 

tukea kevään koitokseen.  

Olkaa rohkeasti yhteydessä luottamusmiehiin 

Kuluvan lukukauden aikana on ollut yksittäisiä tapauksia, joissa jäsen ei ole 

antanut lupaa ryhtyä viemään asiaansa eteenpäin, vaikka arvioiden mukaan 

tästä olisi hänelle hyötyä ollut. Ajoittain eri tilanteissa hermot saattavat kiris-

tyä ja tulee sanottua jotain harkitsematonta. Tästä huolimatta on ongelmista 

ja kysymyksistä syytä keskustella ensimmäiseksi oman esimiehen kanssa. 

Myös yhteydenotto omaan luottamusmieheen kannattaa, eikä saisi johtaa 

seuraamuksiin. Yhteyttä kannattaa ottaa avoimesti omalla nimellä. Nimettö-

mät ilmiannot kuuluvat jo kaatuneisiin diktatuureihin. Normaaliin luottamus-

miestoimintaan liittyviä yhteydenottoja ei tule lykätä tai välttää, vaikka on 

poikkeusolot. Tämä on pahimmillaan kalliiksi käyvää lyhytnäköisyyttä, jonka 

korjaaminen ei helposti onnistu, jos onnistuu lainkaan. Samalla on korostet-

tava riittävän aikaista yhteydenottoa, jotta ratkaisu tai ohje voitaisiin testata 

ja varmistaa. Jäsenmaksunsa maksavaa jäsentä ei yhteydenotoista edelleen-

kään moitita.   
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Parannusta sijaisten palkkoihin 

1.8.2020 voimaan tullut sopimus toi muutoksen, jonka perusteella vuosi-

sidonnaiset lisät kuuluvat myös niille eläkkeellä oleville opettajille, jotka työs-

kentelevät päätoimisesti sijaisena yli viikon kestävissä sijaisuuksissa tai tois-

taiseksi voimassa olevissa palvelussuhteissa. Työtuomioistuin on todennut, 

että aikaisempi sopimusmääräys, jonka perusteella näille opettajille ei vuosi-

sidonnaisia lisiä maksettu, on syrjivä. 

Tämä ei tarkoita sitä, että työnantaja 

on ehdoin tahdoin ja pahuuttaan ha-

lunnut aikaisemmin rangaista eläk-

keellä olevia opettajia. OAJkaan ei 

ole vastaavaan syyllistynyt aikaisem-

pia sopimuksia hyväksyessään. On 

selvää, että yhdenvertaisuuden vaati-

mus ja kaikenlainen yksilöt ja ryhmät 

perusteettomasti eriarvoiseen ase-

maan asettava toiminta on yhä tar-

kemmin luupin alla. Tämän tulevat työmarkkinapuolet epäilemättä huomioi-

maan. Nyt on siis jäljellä kysymys siitä, kuinka nuo eläkkeellä ollessaan pää-

toimisesti yli viikon kestävissä palvelussuhteissa 1.1.2018- 31.7.2020 työsken-

nelleet opettajat tavoitetaan? Huoh! Tavoittaminen on ehdottoman välttä-

mätöntä, sillä vuosisidonnaisten lisien maksamiseksi on kunkin henkilön jätet-

tävä palkkaoikaisuvaatimus. Näiden henkilöiden suora tavoittaminen on jok-

seenkin mahdotonta käytettävissä olevin välinein. Eli joudumme pyytämään 

esimiehiä, kollegoita ja yhteysopettajia apuun. Onneksi aikaa on kuluvan ka-

lenterivuoden loppuun, jotta mahdollisen oikaisun saa kalenterivuodelta 

2018. Yhteysopettajille on lähetetty asiaa koskien viesti, joka toivottavasti 

saavuttaa kohdeyleisönsä. Luottamusmiehiltä voi tarvittaessa kysyä apua. 

Miksi korvausta ei saa ajalta ennen 1.1.2018? Miksi ei kaikille makseta ilman 

omaa palkkaoikaisuvaatimusta? Taitaa tämäkin johtua lainsäädännöstä. 

Vaikka korona kaataa sivulta ja oikealta, joskus kohdallekin osuen, on selvää, 

että luottamusmiestoiminta jatkuu tarvittaessa poikkeusjärjestelyin, joita on 

kyllä ollut hyvin aikaa pohtia. Sama koskee luonnollisesti kaikkea yhdistystoi-

mintaa. 

Kesää kohden,  

Sami Markkanen 
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Vopettaja kysyi VOAYn hallituk-

sen puheenjohtajalta ja jäseniltä 

muutamia kysymyksiä, jotta jäse-

nistö voisi tutustua heihin parem-

min.  

1. Mitä haluat kertoa itsestäsi? 

2. Mikä on parasta työyhteisös-

säsi? 

3. Mikä on tähänastisen opetta-

jaurasi suurin onnistuminen? 

4. Mihin VOAYn pitäisi vaikuttaa 

seuraavaksi? / Mistä VOAYn on-

nistumisesta olet erityisen tyyty-

väinen? 

5. Mitä teet ensimmäisenä, kun 

korona hellittää? 

VOAY:n hallitus  

1. Olen historian ja yhteiskun-
taopin opettaja Korson kou-
lulta. Varsinaisen päätyöni 
ohella toimin Vantaan OAY:n 
puheenjohtajana ja luotta-
musmiehenä. Yhdistystoimin-
nassa olen mukana Old 
School -tyyliin edunvalvonnal-
listen asioiden vuoksi.  
 
2. Ammatillisuus, yhteisölli-
syys ja huumorintaju 
 
3. Vaikea sanoa urani erityistä 
huippua. Onnistunut koen 
olevani aina, kun näen oppi-
laiden tulevan tunneilleni 
mielellään, viihtyvän ja myös 
oppivan. 
 
4. Keskeisiä onnistumisia ovat 
muuan muassa ensimmäisen 
luokan luokanopettajien luo-
kanohjaajakorvaus, kelpois-
ten erityisluokan- ja erityis-
opettajien sekä oppilaanoh-
jauksen lehtorien hinnoittelu-
tunnusten korotukset.  
 

5. Menen taas mukaan reip-
paaseen harrastukseen, joka 
jäi tauolle viime keväänä ja 
matkustelen. 

Mika Koskinen  

hallituksen puheenjohtaja 
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Annika  

Arstila-Aaltonen 

hallituksen  

varapuheenjohtaja 

1. Olen luokanopettaja ja 

työskentelen Viertolan kou-

lussa. Olen työskennellyt ko-

ko työurani Vantaalla. Olen 

ollut ammattiyhdistystoimin-

nassa mukana lähes työurani 

alusta alkaen ja intoa riittää 

edelleen. 

2. Parasta omassa työyhtei-

sössäni on mukavat ja autta-

vaiset työtoverit. 

3. Iloitsen kaikista kouluarjen 

pienistä onnistumisista, joita 

oppilaiden taitojen kehitty-

mistä seuratessa tulee. Niistä 

kasvaa vuosien varrella iso ilo 

ja onnistuminen. 

4. VOAY:n tulee nyt ja jatkos-

sa vaikuttaa opettajien työssä 

jaksamiseen ja työn määrään. 

5.Tapaan sukulaisia ja ystäviä. 

Lisäksi olisi mukava pitkästä 

aikaa matkustaa johonkin 

Suomen ulkopuolelle. 

4. Voay on aktiivinen ja virkeä 

jäsenydistys ja toimihenkilöt 

ovat sitoutuneita järjestötyö-

hön. 

5. Pidän kovasti musiikkita-

pahtumissa käymisestä, joten 

varmasti sitä jatkan. Samaten 

odotan innolla, että pääsisin 

taas käymään liikuntaharras-

tuksissa säännöllisesti. Suku-

laisten ja ystävien tapaami-

nen on myös etusijalla.  

Kirsi  

Hietanoro-Backman 

hallituksen jäsen 

1. Olen suomen kielen ja kir-

jallisuuden opettaja Aurinko-

kiven koulusta. Vantaalla olen 

työskennellyt reilut 20 vuotta, 

joista viimeiset kymmenen 

olen valittanut lisääntyvää 

työmäärää, joka ei näy palk-

kapussissa. Erityisesti olen 

kironnut ys-ajan ylityksiä ja 

opettajien turhaa istuttamista 

koululla. Viimeiset pari vuotta 

olen kauhistellut ratkaisuksi 

ehdotettua vuosityöaikaa, 

jonka työnantajapuoli hyväk-

syisi mielellään ja jonka hä-

viäjiä olisivat opettajat ja lo-

pulta oppilaat.  

Heidi Henttinen 

koulutusvastaava, liikunta– ja 

jäsenetuvastaava 

1. Olen aktiivinen, innostunut 

ja itseäni jatkuvasti kehittävä. 

Erityisenä kiinnostuksen koh-

teenani on johtaminen/

esimiestyö, ja sen kehittämi-

nen työyhteisössä. Olen kiin-

nostunut vaikuttamaan eri 

asioihin ja olenkin mukana 

useissa eri järjestöjen ja yh-

distysten toiminnassa. Vapaa-

ajan vietän perheeni parissa.  

2. Meillä on Kaivokselan kou-

lussa oikein mukava ja toisi-

aan auttava työyhteisö. Kou-

lumme rehtorilta saa myös 

apua akuuteissa tilanteissa ja 

hän on läsnä niin opettajille 

kuin oppilaille työpäivän aika-

na.  

3. Olen työskennellyt monissa 

eri tiimityötä vaativissa tehtä-

vissä ja koen olevani par-

haimmillani tiimityöskente-

lyssä. Tähän liittyen oppilai-

den osallistaminen ja vai-

kuttaminen koulun toimin-

taan oppilaskuntatoiminnan 

kautta on mieluista.  
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Kun työaikaa ja palkkausta 

lähdetään kehittämään, sii-

hen pitää varata rahaa, eikä 

kenenkään työehtoja saa 

heikentää.  

Muun muassa tällaisia mietin, 

kun syksyllä ilmaisin haluk-

kuuteni VOAY:n hallitukseen.  

2. Yhteen hiileen puhaltami-

nen ja nauru. 

3. Pieni onnistuminen silloin +  

ja pieni onnistuminen tällöin 

= suuri onnistuminen. 

4. VOAY tekee vantaalaisen 

opettajan hyväksi arvokasta 

työtä. Jatkossa se voisi vielä 

tarmokkaammin pyrkiä vai-

kuttamaan nykyisen työai-

kasysteemin ongelmakohtiin. 

Edistyksellistä, opettajaan 

luottavaa opetusvelvollisuus-

järjestelmää kannattaa ke-

hittää, vaikka samanaikaisesti 

mietittäisiin uusia työaikamal-

leja. Kun suunnitellaan uutta, 

pitäisi kuopata nykyisen vuo-

sityöaikakokeilun kaltaiset 

mallit, jotka eivät ole opetta-

jan etu: ne ovat uhka opetta-

jan työn autonomialle, ne 

antavat mahdollisuuden 

opettajan käytettävyyden 

lisäämiseen ilman lisäkor-

vausta ja vähättelevät opetta-

jien erityisosaamista hin-

noittelemalla kaiken työn 

samanarvoiseksi. 

5. Vietän aikaa niiden läheis-

ten kanssa, joita en viimeisen 

vuoden aikana ole juuri ta-

vannut nokakkain.  

5. Olisihan se mukavaa per-

heen kanssa mennä vaikka 

teatteriin ja syömään kaupun-

gille, elää tavallista elämää!  

Arja Kaarto 

harrastustoimensihteeri 

1. Olen laaja-alainen erityis-

opettaja Viertolan koulussa, 

jossa opetan luokkia 1-6. 

Asun Tikkurilassa mieheni ja 

koiran kanssa. Perheeseeni 

kuuluu myös tyttären perhe. 

Tyttäreni on kouluttautunut 

samalle alalle ja työskentelee 

myös laaja-alaisena erityis-

opettajana. 

2.  Työyhteisössäni on paras-

ta ihmiset. Kohtaamiset oppi-

laiden, työkavereiden ja huol-

tajien kanssa. Nyt korona-

aikaan jokainen pysyttelee 

omissa koloissaan ja se on 

tuntunut aika raskaalta.  

3. Ne liittyvät enimmäkseen 

kohtaamisiin oppilaiden kans-

sa. On ollut mukava huomata, 

että oppilaat tulevat mielel-

lään tunneille ja he luottavat 

siihen, että saavat aina apua 

ja aikuinen on heitä varten. 

Koen myös yhteistyön perhei-

den kanssa tärkeäksi ja mie-

lekkääksi vaikka ei se aina 

niin helppoa ole. 

Matti Jussila 

hallituksen jäsen 

1. Olen 47-vuotias historian ja 

yhteiskuntaopin lehtori So-

tungin lukiosta, syksyllä tuli 

20 vuotta täyteen Vantaalla. 

Harrastan juoksemista, van-

hoja Opeleita sekä ohjelmoin-

tia, kun aikataulu sallii.  

2. Välittömyys ja yhteishenki. 

Kollegoilta saa paljon virtaa ja 

uusia ideoita. Myös stressiä ja 

huolia voi jakaa.  

3. Vaikea sanoa yksittäistä. 

Kun näkee opiskelijoiden me-

nestyvän hyvin, siitä saa on-

nistumisen kokemusta itsel-

leenkin. Yhtenä hyvänä koke-

muksena oli myös luovaa 

teknologiaa lukioihin - hanke.  

4. Opettajien ja opiskelijoi-

den  turvallisuus ja jaksami-

nen poikkeuksellisissa korona

-olosuhteissa. On myös py-

rittävä vaikuttamaan koulu-

tuksen rahoitukseen, kun 

koronakriisi on iskemässä 

talouteen. Haastavaa se on. 

Minusta VOAY on hyvin on-

nistunut peruskoulujen vuosi-

työaikakokeilun läpiviennissä. 

Olemme myös pitäneet 

opettajien ääntä kuuluvilla 

koronan aiheuttamissa poik-

keusjärjestelyissä. 
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4. Tällä hetkellä opettajien ja 

rehtorien jaksaminen on koe-

tuksella. Työhyvinvoinnin 

edistäminen on nyt ensiarvoi-

sen tärkeää. Tämä jaksami-

nen liittyy myös opettajien 

eläkeiän nostamiseen. Jos 

halutaan, että opettajat ovat 

työelämässä lähes 70-

vuotiaiksi, olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota työssä 

jaksamiseen. Tämä on ajan-

kohtaista jo nyt, mutta kos-

kee erityisesti tulevia opetta-

jasukupolvia.  

Tärkeä vaikuttamisen paikka 

on myös tulevat kuntavaalit 

ja yhteydet uusiin valtuu-

tettuihin.  

5. Tilaan varmaan teatterilip-

puja ja menen syömään ystä-

vien kanssa johonkin erityisen 

mielenkiintoiseen ravinto-

laan.  

Antti Karetie 

toimitilavastaava 

1. Uraa Vantaalla takana vä-

hän vajaa kymmenen vuotta, 

joista viimeiset kaksi rehtori-

na.  

5. Lopulta oma elämä ei ole 

kauheasti muuttunut koronan 

myötä, kun päivittäin on kui-

tenkin käynyt töissä ja arkiset 

puuhat kotona ovat vieneet 

muun ajan. Vanhempien ta-

paaminen lienee kuitenkin 

asia, jossa tulee aktivoiduttua 

taas ihan eri tavalla, kun voi 

unohtaa turvavälit ja maskit 

perheen kanssa 

Annamaria Kolari 

harrastustoimensihteeri,  

kotisivuvastaava  

1. Olen ollut pitkään Peltolan 

koulussa biologian ja maan-

tiedon opettajana.  

2. Työyhteisöni vahvuuksia 

on kannustava ja välitön työil-

mapiiri sekä kollegoiden kes-

ken että oppilaiden ja opetta-

jien välillä. 

3. Erityisesti itseäni ilahduttaa 

oppilaat, jotka tulevat vierai-

lemaan Peltolasta lähdetty-

ään ja kertovat kuulumisiaan. 

Silloin tietää tehneensä työn-

sä onnistuneesti. 

4. Olen ollut mukana VOAY:n 

hallituksessa useita vuosia. 

Vuosien varrella olen nähnyt 

miten yhdistyksen jäsenet  

Yhdistysaktiivina on tullut 

toimittua kaikissa kaupun-

geissa, joissa olen opettajan 

töitä tehnyt, joten vaikutta-

mistyö on kohtuullisen tuttua 

puuhaa. Rehtorinakin koen 

tärkeäksi olla vaikuttamassa 

opettajien ja esimiesten yh-

teisessä yhdistyksessä siihen, 

että työmme säilyisi hou-

kuttelevana ja jaksaisimme 

pysyä työssämme. Rehtorin 

työn myötä paikallisella tasol-

la vaikuttamisesta olen siirty-

nyt enemmän alueelliselle ja 

valtakunnan tasolle, joka an-

taa myös perspektiiviä omaan 

työhön ja niihin seikkoihin, 

jotka opettajien työhön vai-

kuttavat. Kuitenkin Voay:n 

hallituksessa jatkaminen oli 

itselleni tärkeää, koska näin 

pysyn hyvin kartalla paikalli-

sista asioista ja toisaalta voin 

tuoda käsittelyyn myös rehto-

reille tärkeitä asioita. 

2. Meidän työyhteisössä Re-

kolassa parasta ovat osaavat 

opettajat ja hyvä yhteisö ta-

lossa ja sen ympärillä. 

3. Tässä täytyy katsoa eteen-

päin ja sanoa, että koronasta 

yhteisenä haasteena selviä-

minen. 

4. Olen ylpeä siitä, että Voay 

on rohkeasti ollut mukana 

kokeilemassa vaihtoehtoista 

työaikamallia. Olipa kokeilu-

mallista kaikkine puutteineen 

mitä mieltä tahansa, ei nykyi-

sellä mallilla voida mennä 

loputtomasti. Mielestäni on 

kokeiltava rohkeasti erilaisia 

työaikamalleja, jottei olla 

sormi suussa siinä vaiheessa, 

kun työaikamallin muutos 

mahdollisesti realisoituu. 
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ovat saaneet apua  mm. 

luottamusmiehiltä ja työsuo-

jeluvaltuutetuilta ristiriitati-

lanteissa. Ongelman ilmaan-

tuessa yhdistyksellä on val-

miuksia tukea ja neuvoa jäse-

niään. Yksin ei tarvitse ongel-

mien kanssa jäädä. 

4. Yksi tärkeä tavoite tulevai-

suuden edunvalvonnassa on 

työn kuormittavuuden vähen-

täminen. Opettajan työtaakka 

on kasvanut valtavasti, mutta 

siitä saatava korvaus ei. Myös 

tukitoimet oppilaille ovat 

usein riittämättömiä. Varsin-

kin nyt poikkeusoloissa mo-

net työskentelevät jaksami-

sensa äärirajoilla.  

Tätä kirjoittaessa tuli tieto, 

että yläkoulut siirtyvät etä-

opetukseen kolmeksi viikoksi 

8.3. alkaen ja toinen aste 

jatkaa etäopiskelua. Toivotta-

vasti kolme viikkoa riittää ja 

päästään palaamaan sen jäl-

keen lähiopetukseen. Tämän 

työn suola on kuitenkin vuo-

rovaikutus oppilaiden kanssa, 

joka jää vajavaiseksi etäyh-

teyksin.  

5. Koronan hellittäessä toivon 

koulun palaavan “normaali-

järjestykseen” ilman maskeja 

ja muita suojatoimia.  Kevättä 

kohden rokotusta odottaen! 

Tiina Pesonen 

taloudenhoitaja, liikunta- ja 

jäsenetuvastaava, 

jäsenasioiden hoitaja 

1. Olen junan tuoma vantaa-

lainen luokanopettaja. Liikun 

säännöllisesti eri urheilulajien 

parissa. Lempivuodenaikani 

on kesä. 

2. Hyvä yhteishenki, keskus-

televa ja avoin työyhteisö. 

3. Opettajan työn pysyminen 

mielenkiintoisena vuodesta 

toiseen. 

4. VOAY on pysynyt aktiivise-

na toimijana vuodesta toi-

seen ja myös yhteysopettaja-

verkostomme on toimiva. 

Edunvalvontatyön lisäksi 

meillä on tarjolla monipuoli-

set hyvinvointia edistävät 

jäsenedut. 

5. Lähden rentoutumaan 

Kuusijärven savusaunaan. 

Susanna Metsälä 

sihteeri 

1. Olen lukion ehkä harvinai-

simman aineenopettajakun-

nan edustaja: teatteriopetta-

ja. Meitä on yhteensä koko 

maassa 108 ja toinen moko-

ma draamakasvatuksen 

opettajia. 

2. Parasta työyhteisössäni 

ovat kollegat, kaikki omina 

persooninaan ja erityispiirtei-

neen, joihin on päässyt tutus-

tumaan vuosien aikana.  

3. Seurata oman opiskelijan 

kasvua ja kehitystä aina Jussi-

palkintoon saakka . 

4. Haluaisin, että taito- ja 

taideaineiden asema ja mer-

kitys tunnustettaisiin kaikilla 

tasoilla . Toivon, että myös 

VOAY voi omalla panoksel-

laan vaikuttaa tähän asiaan 

paikallisesti. 

5.  En oikein osaa edes ajatel-

la vielä sinne asti, mutta luul-

tavasti menen tapaamaan 

vanhempiani ja sitten menen 

uimahalliin ja teatteriin. 
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Ulla Puukangas 

tiedottaja, kotisivuvastaava  

1. Olen monesta innostunut 

piilonörtti, joka rakastaa 

haasteita ja oppilaiden kanssa   

touhuamista. 

2. Työyhteisössämme on mo-

nia hyviä asioita, joista tällä 

hetkellä ensimmäisenä mie-

leen tulee tällä hetkellä re-

silienssi. Olemme yhdessä 

selvinneet monesta kuluneen 

vuoden aikana, eikä se olisi 

onnistunut ilman hyvää joh-

tamista,  ihania kollegoita ja 

huippuja oppilaita. 

3.  Kaikki ne tilanteet, joissa 

olemme yhdessä oppilaiden 

kanssa tehneet mahdotto-

masta mahdollista, liittyi se 

sitten oppimiseen, ihmissuh-

teisiin tai erilaisiin projektei-

hin, joita olemme tehneet 

vuosien varrella. 

4.  VOAY toimii ja vaikuttaa 

aktiivisesti monessa asiassa 

jäsenistön parhaaksi työnan-

tajan kanssa neuvotellen.  

Aina ei lopputulos ole ollut 

toivotunlainen, mutta vai-

kuttaminen ei lopu koskaan. 

5.  Matkakuume on jo melkoi-

nen, joten… ja laulamaan 

haluaisin päästä yhdessä tois-

ten kanssa! 

VOAY:n pitää vaikuttaa  siten, 

että kolmiportaisen tuen tuki-

toimet olisivat ja saataisiin 

riittäväksi ja toimivaksi. Kokei-

lussa oleva vuosityöaika ei 

mahdollisesti tullessaan saa 

heikentää kenenkään etuja, 

esimerkiksi palkkausta.  

5. Jatkan elämää! En usko, että 

teen mitään ihmeellistä. 

Maarit  

Salo-Korkalainen 

emäntä 

1. Olen matematiikan, fysiikan 

ja kemian lehtori Lehtikuusen 

yhtenäiskoulussa. Olen ollut 

Lehtikuusen koululla (entinen 

Hakunilan koulu) 24 vuotta. 

VOAY:n hallituksessa olen toi-

minut 9 vuotta. Toimin hallituk-

sen emäntänä ja kuulun järjes-

töasiaintoimikuntaan. 

2. Työyhteisössäni parasta on 

hyvä ilmapiiri, hyvät työkaverit, 

ja erinomainen ja toimiva aine-

ryhmä. 

3. Parasta työssäni on kokeelli-

nen työskentely kemiassa ja 

fysiikassa.  

4. VOAY järjestää jäsenistölleen 

tapahtumia ja koulutuksia. 

5. Kun korona hellittää, järjes-

tän juhlat ystäville ja sukulaisil-

le. 

Leena Ronkainen 

hallituksen jäsen 

1. Nimeni on Leena Ronkainen 

ja työskentelen erityisluokan-

opettajana  Länsimäen koulus-

sa. AY-toiminnan olen aikoi-

naan aloittanut VOAYn yhteys-

opettajana. VOAY:n hallitukses-

sa ja järjestöasiaintoimikunnas-

sa olen toiminut vuodesta 

2014.  

2. Länsimäen koulun työyhtei-

sössä parasta on yhteisöllisyys.  

3. En nyt juuri osaa nimetä yhtä 

suurta onnistumista, koska 

erityisluokanopettajan työpäi-

vät ovat niin erilaisia. Opetta-

juudessa parasta onkin vaihte-

levat päivät. Haastavinta on 

oppijan oppimisprosessin tuke-

minen ja yksilöllinen pedagogi-

nen ohjaaminen. Silloin, kun 

kaikki palat loksahtavat kohdal-

leen, oppilas pitkän/vaikean 

oppimisprosessin jälkeen osaa 

ja oppii asian, voi sanoa onnis-

tuneensa.  

4. Erityisopetusasiat, opettajien 

hyvinvointi ja työssä jaksami-

nen sekä työaikajärjestelmän 

mahdollinen muuttuminen ja 

siitä johtuvat seuraukset ovat 

asioita, joihin VOAY:n tulisi 

vaikuttaa. 
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Huomioita (ylä)koulun korona-arjesta 

 

Kirjoitin alla olevan  tekstin tammikuussa, jolloin ei ollut vielä tietoa maalis-

kuun sulkutilanteesta ja yläkoulujen etäopetukseen siirtymisestä. Se lienee yhä 

ajankohtainen yläkoulunkin osalta, mikäli alkuvuoden kaltaiseen lähiopetuk-

seen harkitaan siirryttävän kolmen viikon etäilyn jälkeen. 

Opettajat tekevät mitä käsketään ja pystyvät miltei ihmeisiin, kuten viime 

kevään etäkouluun ryhtyminen osoitti. Ylhäältä annetut koronaohjeet ja suo-

situkset, joita ei pysty noudattamaan, ovat kuitenkin herättäneet keskustelua 

ja hämmennystä. Olisi hienoa saada Vantaan päättäjät tutustumaan koulujen 

korona-arkeen. Jos realiteetit olisivat heidän tiedossaan, etäkoulukaan ei eh-

kä enää tuntuisi aivan  mahdottomalta vaihtoehdolta - varsinkaan rokoteai-

kataulun venyessä ja virusmuunnosten leviämisriskin kasvaessa. 

Erityisesti huolettavat maskittomat oppilaat ja puuttuvat turvavälit. Turvavä-

leistä huomauttelu tuntuu turhalta, koska kahden metrin suositus ei vain to-

teudu. Paripöytiä ei voi halkaista, ja vaikka oppilaalla olisikin oma pöytä, 

vierustoveri saattaa istua kosketusetäisyydellä. Käytävällä oppilaat ovat tois-

tensa iholla ja jos välituntivalvoja aikoo saada pakkasta pakoilevat oppilaat 

ulos, ei hänkään voi välttyä lähikontaktilta. Vaikka liikuntasalikin on otettu 

ruokailukäyttöön, ei tilaa ja pöytiä ole niin paljon, että turvavälit toteutuisi-

vat. 

Monessa nykykoulussa on luokkatiloja, jotka on tarkoitettu kahdelle tai kol-

mellekin ryhmälle. Oppimisympäristöt, joita ei voi jakaa kunnolla kunnon 

seinillä, eivät tietenkään ole koronasuosi-

tusten mukaisia. Mutta eivätpä ole ko-

ronaohjeiden mukaisia valinnaisaineiden 

ryhmätkään, joissa on oppilaita useam-

malta luokalta. 
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Maskien jako sujuu sutjakasti,  mutta huolta 

aiheuttavat oppilaat, jotka eivät suostu käyt-

tämään maskia. Ryhmien välillä on isoja ero-

ja: joillakin luokilla maski on kaikilla ja toisil-

la alle puolella. Tässä todellisuudessa voisi 

olla hyvä jakaa opettajille korkeimman suo-

jatehon maskit; se voisi rauhoittaa opettajia 

ja pitkällä aikavälillä tulla kaupungille kan-

nattavaksi. 

Koronan takia oppitunnista tuhrautuu aikaa monenlaiseen oheistoimintaan, 

kuten erilaisten välineiden desinfiointiin ja käsien pesuun. Uusissa kouluissa 

on onneksi lukuisia vessoja ja vesipisteitä eikä oppilaiden tarvitse jonottaa 

kohtuutonta aikaa pesupaikalle. Toisin lienee vanhoissa rakennuksissa, joissa 

on vain yksi allas per luokka ja vain muutama toimiva vessa. Myös Chrome-

bookien puhdistukseen uppoaa kiitettävästi aikaa, koska oppilasryhmien 

vaihtuessa pitäisi koneiden olla desinfioituja. Karanteenitapaukset teettävät 

tietysti ylimääräistä työtä. Onneksi oppilaiden joutuessa karanteeniin on riit-

tänyt, että avataan etäyhteydet, eikä ole lähdetty hybridiopetuksen tielle. 

Hyvä on myös se, jos karanteenissa olevalle opettajalle palkataan sijainen. 

Silloin kollegan ei tarvitse venyä toiseen luokkatilaan omilta oppitunneiltaan 

laittamaan etäyhteyksiä päälle ja pois. 

Kaiken aiheuttamansa huolen ja harmin lisäksi korona on opettanut, että 

koulu ei ole yhtään huonompi, jos ei osallistutakaan kaiken maailman hank-

keisiin tai jätetäänkin joku vuosittainen perinnespektaakkeli tekemättä tai 

tehdään se vähän vaatimattomammin. Tärkeämpää on ihmisten kohtaami-

nen mahdollisuuksien mukaan ja siinä vierellä tietysti opetussuunnitelman 

tavoitteisiin pyrkiminen mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa. 

Lisäksi korona on todistanut keskiviikon pakko-ys-istunnot koululla lähestul-

koon turhiksi. Etäkokoukset ovat toimiva malli hoitaa niin opekokoukset 

kuin tiimipalaveritkin. Ne ovat napakoita. Turhat lätinät jäävät, kun keskity-

tään olennaiseen. Aikaa säästyy siihen oikeaan tekemiseen. Luontokin kiittää, 

kun tunnittoman päivän opettajan ei tarvitse lähteä koululle kokoustamaan. 

Toivottavasti etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen. 

Kirsi Hietanoro-Backman 
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Vopettaja kysyi luottamusmiehil-

tä muutamia kysymyksiä, jotta 

jäsenistö voisi tutustua heihin pa-

remmin.  

1. Esittele itsesi lyhyesti 

2. Mikä sai sinut ryhtymään luot-

tamusmieheksi? 

3. Millaisiin asioihin pääset vai-

kuttamaan / haluat vaikuttaa 

luottamusmiehenä? 

4. Onko jokin luottamusmiestoi-

minnan osa-alue erityisen lähellä 

sydäntäsi? Mikä ja miksi? 

5. Millaisia terveisiä haluat lähet-

tää edustamillesi jäsenille? 

Luottamusmiehet  
1. Olen puolen vuosisadan raja-
pyykin hiljattain saavuttanut 
historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori. Perheeseeni kuuluu 
allekirjoittaneen ja puolison 
lisäksi kaksi alle 18-vuotiasta 
poikaa. Tytär on kuulemma ai-
kuinen ja opiskelee Jyväskyläs-
sä. Ei kuitenkaan opettajaksi. 
 
2. Ryhdyin luottamusmieheksi 
jostakin kauan sitten unohta-
mastani, epäilemättä ylevästä 
syystä. Oleellista on kysyä, mik-
si tehtävässä olen jatkanut. 
Liittynee siihen, että se tarjoaa 
jatkuvasti mahdollisuuden op-
pia uutta sopimuksesta ja yl-
lättävän runsaasti myös lain-
säädännöstä. 
 
3. Haluan vaikuttaa saapunei-
den kysymysten ja ongelmien 
ratkaisuun, toki sopimuksen ja 
lainsäädännön asettamat rajat 
tunnistaen.  
 
4. Haluan olla osaltani olla luo-
massa ennakoinnin kulttuuria 
tehtävässäni. Kaikki ei auto-
maattisesti jatku ennallaan, 
kuten me kaikki olemme saa-
neet katkerasti kokea. 
 
5. Jos jotakin terveisiä lähetän, 
ei se voi olla mikään yllätys 
edes toisinaan Vantaan Opetta-
jaa tai Vopettajaa lukevalle: 
Ongelmatilanteessa keskustele 
ensin esimiehesi kanssa, jos 
vain mahdollista. Ole myös heti 
yhteydessä oman koulusi 
luottamusmieheen! 
 

Sami Markkanen  
Pääluottamusmies 
Yleinen edunvalvonta ja neu-
vottelutoiminta; 
Aikuisopisto, Sivistystoimi, 
Kuvataideopisto, Musiik-
kiopisto, Tuomela, Veromäki/
Riihipelto  
 



 

- 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Jussila 

Varapääluottamusmies 

LUMO, Martinlaakson lukio, 

Simonkylä, Sotungin lukio, 

Tikkurilan lukio, Vantaan  

kansainvälinen koulu,  

Vantaan aikuislukio,  

Vaskivuoren lukio  

1. Hei, olen Matti Jussila, 47-

vuotias historian lehtori So-

tungin lukiosta. Olen toiminut 

Vantaalla opettajana 20 

vuotta ja luottamusmiehenä 

10 vuotta. Harrastan liikuntaa 

ja musiikkia. 

2. Ihan alun perin ryhdyin 

yhteysopettajan pestiin, 

mutta sitten myös VOAY:n 

hallitukseen ja lopulta luotta-

musmieheksikin. Ammattiyh-

distystoiminta vain vei muka-

na. Tietysti on kiinnostavaa 

päästä vaikuttamaan asioihin. 

3. Paikallisesti sovitaan välillä 

joitakin pienempiä sopimus-

tulkintoja työnantajan kans-

sa, valtaosan toki sopii OAJ:n 

Vantaan paikallisyhdistys ja 

pääluottamusmies. Tärkeintä 

minusta on kuitenkin jäsen-

ten neuvominen ja auttami-

nen.  

1. Olen Arja Kaarto, erityis-

opettaja Viertolan koulusta. 

Opetan 1-6-luokkien oppilai-

ta.  

2. Ryhdyin luottamusmiehek-

si,koska olen kiinnostunut 

opettajien edunvalvontaan 

liittyvistä asioista ja edunval-

vonta on OAJ:n toiminnan 

ydintä. Halusin myös olla mu-

kana kehittämässä opettajan 

työtä sekä tutustua opettajan 

työhön laajemmin kaupungin 

tasolla. Pidän myös tiimityös-

kentelystä ja verkostoitumi-

sesta.  

3. Voin auttaa ja tukea jäse-

niä virka-ja työehtoihin liitty-

vissä asioissa. Autan ongel-

matilanteissa, neuvon ja 

opastan mm. perhe-ja van-

hempainvapaa-asioissa. Pai-

kallisyhdistyksen kautta pää-

sen vaikuttamaan niihin asioi-

hin, jotka neuvotellaan pai-

kallisesti. Yksi esimerkki pai-

kallisesti neuvoteltavista asi-

osta oli tämän kevään järjes-

telyvaraerien jakautuminen 

jäsenistölle. Luottamusmiehi-

nä pystymme saamaan laa-

jemman kuvan siitä, mitä 

koko kaupungin tasolla ta-

pahtuu opetustoimessa. Siten 

voimme myös omalta osal-

tamme vaikuttaa opetta-

jien ja rehtorien työhyvin-

vointiin.  

4. Minulle mieluista on jäsen-

palvelu.Jäseniltä tulleisiin 

kysymyksiin vastaaminen ja 

jäsenten neuvominen erilai-

sissa palvelussuhdeasioissa.  

5. Voimia kaikille rehtoreille 

ja opettajille, olette tärkeitä! 

Parhainta on, kun jonkun 

jäsenen työsuhdeongelma 

ratkeaa, tai esimerkiksi saa-

daan pelastettua palkka tai 

joku muu etuus. Haluan tie-

tysti myös tuoda esille lukioi-

den asioita edunvalvonnassa, 

koska lukiota uudistetaan 

koko ajan melko kiivasta tah-

tia, ja korona-aika on muutta-

nut opettajan työtä erityisen 

vahvasti juuri toisella asteel-

la. 

4. Pidän itse kaikkia osa-

alueita yhtä tärkeinä. Jäsenil-

le uskoisin tärkeimpien asioi-

den olevan ihan "arkiset" 

neuvot perhevapaiden ym 

suhteen, sekä tuki haasteelli-

sissa työsuhdetilanteissa. 

5. Korona on ollut varmasti 

kaikille kuormittavaa. Toivo-

tan kaikille jaksamista arkeen, 

kyllä tässä hitaasti mennään 

parempaa kohti. Myös pal-

kanlaskennan ongelmat ovat 

olleet hankalia varsinkin vii-

me vuonna, siinäkin uskon 

mentävän parempaa tilan-

netta kohti.  

Arja Kaarto 

Hiekkaharju, Jokiniemi,  

Kilteri, Rekolanmäki,  

Veromäki/Riihipelto,  

Uomarinne  



 

- 16 - 

Susanna Kahelin 

Kivimäki, Kuusikko,  

Lehtikuusi, Pähkinärinne, 

Rajakylä, Rajatorppa, Vieru-

mäki,  

tä-Hakkila  

1. Olen toiminut laaja-

alaisena erityisopettajana 

Kartanonkosken koululla vuo-

desta 2014. Tuota ennen olen 

työskennellyt luokanopettaja-

na sekä erityisluokanopetta-

jana Lopella 

2. Olen toiminut OAJ:ssä niin 

valtakunnallisella, alueellisel-

la ja paikallisella tasolla jo 

opiskeluajoista lähtien, noin 

20 vuotta. Minulle on kerty-

nyt tuossa ajassa paljon tie-

toa mm. opettajien työ- ja 

virkaehtosopimusasioissa. 

Halusin osaltani olla autta-

massa kollegoitani näissä 

asioissa.  

3. Useimmat minulle tulevat 

kysymykset koskevat opetta-

jan työelämän muutok-

seen liittyviä asioita, kuten 

perhe-, opinto- ja vuorottelu-

vapaita koskevia tilanteita.  

2. Halu vaikuttaa, kiinnostus 

sopimuksiin ja lainsäädän-

töön. Varsinaisen kimmok-

keen antoi eräs pitkä keskus-

teluni vanhemman kollegani 

kanssa. 

3. Päätyöni on tulkita opetus-

alan virkaehtosopimusta, 

kaupungin ohjeistuksia ja 

työlainsäädännön soveltamis-

ta. Tätä työtä ei tehdä yksin, 

vaan yhdessä pääluottamus-

miehen, muiden luottamus-

miesten ja OAJn työmarkki-

naedunvalvonnan erityisasi-

antuntijoiden kanssa. Verkos-

toituminen ei rajoitu ainoas-

taan "omiin". Vuosien 

mittaan on korostunut yhteis-

työ kaupungin kasvatuksen ja 

oppimisen toimialan ja henki-

löstökeskuksen viranhaltijoi-

den kanssa. 

4. On, perhevapaat. Erikois-

tuin niihin jo kauan sitten 

OAJn asiantuntijoiden, Marja 

Koposen ja Marjaana Koski-

sen,  ystävällisessä ja asian-

tuntevassa ohjauksessa. Hoi-

din myös pitkään Vantaalla 

kaikki perhevapaita koskevat 

kysymykset, myös ammatillis-

ten opettajien. Perhevapaita 

koskevat kysymykset ovat 

monimutkaisia ja niissä pitää 

ottaa huomioon useita eri 

asioita sopimuksessa ja lain-

säädännössä. Usein sellaisia, 

joita kysyjä ei ole osannut 

kysymyksessään ollenkaan 

tuoda esille. Kehotankin kaik-

kia jäseniä olemaan myös 

perhevapaakysymyksissä aina 

yhteydessä luottamusmie-

heen. 

 

Pääsen auttamaan opettajia 

näissä muutostilanteissa, 

jotta heidän etunsa ja oikeu-

tensa toteutuisivat parhaalla 

mahdollisella tavalla lakien ja 

sopimusten määräämissä 

rajoissa.  

4. Haluan tukea opettajia. 

Kun onnistun auttamaan, niin 

saan itsekin siitä onnistumi-

sen kokemuksen. Erityisen 

kiinnostavia ovat sellaiset 

tilanteet, joihin en usein tör-

mää. Tuolloin pääsen usein 

itsekin oppimaan lisää. 

5. Luottamusmiesjärjestelmä 

on tärkeä jäsenetuus: olethan 

siis yhteydessä pienissäkin 

asioissa, jotka mietityttävät. 

 

 

 

 

 

 

Mika Koskinen 

Havukoski, Koivukylä,  

Ruusuvuori, Ylästö, Viertola, 

Kartanonkoski, Peltola,  

Sotunki, Korso  

1. Olen historian ja yhteiskun-

taopin opettaja Korson kou-

lulta. Varsinaisen päätyöni 

ohella toimin Vantaan OAY:n 

puheenjohtajana ja luotta-

musmiehenä. Yhdistystoimin-

nassa olen mukana Old 

School -tyyliin edunvalvon-

nallisten asioiden vuoksi.  
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5. Aurinkoista kevättä ja voi-

mia kevätlukukauden menes-

tyksekkääseen loppuun 

saattamiseen! 

Paula Lehtinen 

Askisto, Hämeenkylä, Jokivar-

si, Länsimäki, Martinlaakso, 

Mikkola, oman uskonnon 

opettajat  

1. Hei! Olen Paula, ensimmäi-

sen kauden luottamusmies. 

Olen yhdeksättä vuotta töissä 

Vantaalla. Aloitin opetusura-

ni  luokanopettajana, mutta 

nykyisin toimin yläkoulun 

puolella matematiikan ja fy-

siikan lehtorina.  

2. Olen ollut jo pitkään kiin-

nostunut työehdoista ja nii-

den tulkinnasta sekä tasapuo-

lisuuden toteutumisesta työ-

elämässä. Kiinnostukseni nä-

kyi  kollegoille ja ystäville 

usein vinkkien muodossa ja 

luottamusmiesvaalien lähes-

tyessä sain heiltä inspiraation 

ja kannustusta pyrkiä mukaan 

toimintaan. 

3. Pitkällä tähtäimellä pyrin 

vaikuttamaan siihen, että  

1. Olen Kirsti  Wahlman. Toi-

min luokanopettajana ja vara-

rehtorina Rekolan koulussa. 

Tulin aikoinaan, vuonna 1998 

vain vähäksi aikaa katso-

maan, millaista elämä pää-

kaupunkiseudulla on, mutta 

yhä olen samalla reissulla. 

Asun Keravalla puolisoni 

kanssa. Perheen nuoret ovat 

muuttaneet pois kotoa. Koro-

na-ajan harrastuksiin kuulu-

vat olosuhteiden mukainen 

ulkoliikunta, pihan eläinten 

tarkkailu ja koiran hoito. 

2. Olen toiminut yhteys-

opettajana ja ollut aiemmin 

VOAYn hallituksen jäsen. Olin 

ensin Ville Valkaman vara-

luottamusmies. Kävin edun-

valvontaan liittyvät koulutuk-

set ja innostuin lähtemään 

ehdolle luottamusmiesvaa-

leissa. Toiminnassa mukana 

olevat ihmiset ovat tosi mu-

kavia ja asiat mielenkiintoisia. 

3.-4. Ennen kaikkea haluan 

olla jokaiselle opettajalle hen-

kilö, jolta voi kysyä mieltä 

askarruttavia asioita.  Autan 

virka- ja työehtosopimukseen 

sekä työelämään liittyvissä 

pulmissa. Haluan olla myös 

edistämässä työntekijöiden 

tasa-arvoista ja oikeudenmu-

kaista kohtelua. Yhteistyö 

työsuojeluvaltuutettujen ja 

muiden luottamusmiesten 

kanssa on tärkeää. On myös 

hyvä tietää, millaisista ajan-

kohtaisista asioista VOAYssä 

ja valtakunnan tasolla keskus-

tellaan. 

  

5.  Ole reilusti yhteydessä. 

Parhaiten minut tavoittaa 

sähköpostitse . Pitäkää  

huolta jaksamisestanne! 

tehdystä työstä ja lisäänty-

västä työmäärästä saa aina 

asianmukaisen ja riittävän 

korvauksen. Pyrin siihen, että 

työmäärän ja -ajan rajaami-

nen olisi tehty helpommaksi. 

Lyhyellä tähtäimellä pyrin 

auttamaan jokaista jäsentä 

arkipäivän kysymyksissä ja 

tekemään työehtoja ja sopi-

muksia tutummiksi. 

4. Jäsenten auttaminen ja 

tiedon levittäminen on erityi-

sen palkitsevaa.  On esimer-

kiksi  ollut ilahduttavaa pääs-

tä auttamaan opettajia  perhe

- ja opintovapaiden suun-

nittelussa. Iloiseen ja odo-

tettuun vapaaseen liittyy jon-

kin verran järjesteltävää ja 

usein jäsenellä on monia ky-

symyksiä ja vaihtoehtoja. 

5. Olette olleet aktiivisesti 

yhteydessä, toivottavasti se 

jatkuu! Haluan toivottaa teille 

valtavasti tsemppiä, jaksamis-

ta ja työn aktiivista rajaamista 

loppukevääseen! :) 

Kirsti Wahlman 

Aurinkokivi, Ilola, Kaivoksela, 

Kannisto, Kytöpuisto, Leppä-

korpi, Päiväkumpu, Seutula, 

Simonkallio, Rekola  
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Lukiorintamalta 

Lukion uudistamistahti on tuntunut viime vuosina henkeäsalpaavalta, eivätkä 

mennyt ja alkava vuosi ole olleet poikkeuksia. Juuri kun ylioppilaskirjoitusten 

uudistukset vietiin maaliin ja vuoden 2016 opetussuunnitelma jalkautettiin, 

alkoi uuden opetussuunnitelman laatiminen sekä oppivelvollisuuden pidentä-

minen. Tämä kaikki koronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen keskellä. 

Uudessa opetussuunnitelmassa on opettajan kannalta kohtia, joissa kannattaa 

olla tarkkana. Juuri nyt pohditaan opintojaksojen arviointia, ja jälleen meillä 

on sisältöjen lisäksi arvioitavana laaja-alaista osaamista kuudelta eri näkökul-

malta. Kun jaksojen arviointi kirjoitetaan koulukohtaisesti, kannattaa pohtia 

tarkkaan, millaiseen arviointimäärään ja tapaan sitoudutaan. Lisäksi on vielä 

epäselvää, mikä tulee olemaan laaja-alaisen osaamisen painoarvo ylioppilas-

kokeessa. Turhaa työtä kannattanee siksikin välttää. Sinänsä uudistus on ter-

vetullut; lukio-opiskelunkin arvioinnin on hyvä siirtyä jatkuvampaan ja moni-

puolisempaan suuntaan. 

Uutta huolta herättää myös koronatilanne moneltakin kannalta. Ensinnä kui-

tenkin on annettava kiitos pääkaupunkiseudun työnantajille siitä, että toisen 

asteen opetusta päätettiin jatkaa etäopetuksena kiihtyvässä pandemiatilan-

teessa. Edelleen on silti vietävä maaliin ylioppilaskirjoitukset, ja niissä toki 

huolena on turvallisuus. Joidenkin lukioiden kirjoittajia voi olla parhaimmil-

laan 200-300. 
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Hallituksen suuri koulutuspoliittinen tavoite,  

oppivelvollisuuden pidentäminen, on toteutunut.  

Eniten se vaikuttanee ammatillisen koulutuksen puolella,  

mutta huoli uudistuksen onnistumisesta on myös lukioissa  

olemassa. Miten velvollisuus – eli pakko – motivoi kovinkin  

akateemisiin lukio-opintoihin? Kuinka hyvin ohjauksen  

lisäresursseja saadaan lisääntyvään tarpeeseen? Kysymys on  

sikälikin ajankohtainen, että työnantaja haluaa ottaa käyttöön  

OVTES – sopimuksessa mukana olevan lukion opinto-ohjaajien  

vuosityöajan. Vaikka valtakunnallinen sopimus antaa ihan  

järkevän kehyksen asiassa, kuitenkin ilmassa on vielä monia  

avoimia kysymyksiä työajan jakamisen ja kohdentamisen  

suhteen. Vastaamme haasteeseen pitämällä tiiviisti yhteyttä  

lopoihin ja konsultoimalla muiden pääkaupunkialueen  

ammattiyhdistysten aktiiveja. Asiasta tiedetään lähiviikkoina  

enemmän. 

Tämän kaiken uudistamisen ja poikkeusolosuhteiden keskellä  

paluu normaaliin ja seesteisempään on jo tuiki tervetullutta.  

Toivotaan, että tämä vuosi tuo käänteen parempaan pandemiassa.  

Haasteita tulee kuitenkin olemaan edelleen, koronan aiheuttamat  

taloudelliset vahingot lisäävät varmasti säästöpaineita koulutuksenkin  

suhteen. Oma lentokenttäkaupunkimme talous on valitettavasti  

kärsinyt poikkeuksellisen pahoin pandemiasta. Tästä kaikesta  

huolesta huolimatta toivon, että teistä jokainen pystyisi  

kulkemaan kevättä ja valoa kohti turvallisin mielin.  

Muistakaa pitää omasta jaksamisestanne ja  

hyvinvoinnistanne huolta! 

Tsemppiä kevään aherrukseen, 

Matti Jussila 

varapääluottamusmies 
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Työsuojeluvaltuutetut 

Jukka Mölsä 

Olen Jukka Mölsä ja toimin Vantaan itäisen ja 

koillisen alueen perusopetuksen työsuojeluval-

tuutettuna. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät 

pitävät sisällään terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä asioita. Esimerkkeinä näistä voisi mai-

nita sisäilmaongelmien, ristiriitatilanteiden ja 

työssä jaksamiseen liittyvien kysymysten selvit-

telyn. Toki näiden lisäksi törmään moniin 

muihinkin ongelmiin, ja viime keväästä lähtien 

koronaan liittyvät asiat ovat olleet tässäkin tehtävässä keskeisellä sijalla. Työ 

on sangen ongelmakeskeistä. Harvoin kukaan ottaa yhteyttä työsuojeluval-

tuutettuun vain kertoakseen kuinka hyvin hänellä tai työyhteisöllä menee. 

Tästä huolimatta se myös antaa paljon tekijälleen. Esimerkiksi tilanteet, joissa 

löydetään keinoja auttaa ongelmista kärsivää opettajaa selviämään parem-

min työstään, antavat itsellekin vahvaa uskoa työn merkityksellisyydestä. Il-

man empatiakykyä ei tässä tehtävässä kauan pärjää/jaksa, mutta yhtä tärkeää 

on yrittää löytää konkreettisia keinoja asioiden korjaamiseksi. Juuri auttami-

sen halu sai minut kiinnostumaan tehtävästä, enkä ole sen raskaista puolista 

huolimatta ratkaisuani katunut. Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli 

tarvitset apua tai neuvoa työhön liittyvissä kysymyksissä. 040 8276561  tai  

jukka.molsa@vantaa.fi  

Marja-Leena Jämsén-Mässeli 

Marja-Leena Jämsén-Mässeli toimii pe-

rusopetuksen läntisen alueen työsuoje-

luvaltuutettuna vielä tämän kevään 

ajan ennen kesällä tapahtuvaa eläk-

keelle jäämistään. 

VOAY haluaa kiittää Marja-Leenaa 

erinomaisesta ja merkittävästä työstä 

turvallisen työn ja työsuojelun alalla 

sekä toivottaa onnellisia eläkepäiviä.  
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Työsuojelupohdiskelua 

Korona-aika on varmasti herättänyt itse kussakin monenlaisia tunteita. Itsellä-

ni on välillä ollut ristiriitaiset tunteet kouluun liittyvien koronapäätösten 

vuoksi. Terveysviranomaiset ovat tehneet linjauksia esimerkiksi perusopetuk-

seen liittyen selvästikin huomioiden asioita, joiden paikkansapitävyys on ol-

lut vähintäänkin kyseenalainen. On oletettu, että yläkoulussa ja toisella as-

teella oppilaat ovat pitäneet kuuliaisesti maskeja, käsiä on pesty ahkerasti ja 

turvavälejä on pidetty. Tämä ei suinkaan ole ollut se viesti, mitä itse olen 

saanut opettajilta. Maskeja on pidetty vaihtelevalla menestyksellä. Lisäksi on 

ilmeisen yleistä ollut, että maskia on saatettu pitää luokassa, mutta ei välitun-

neilla ja ruokailussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiä on pesty, mutta kuten eräs kokenut opettaja minulta aivan äskettäin 

kysyi, miten on mahdollista pitää turvavälejä luokassa 20 pienen alakoululai-

sen kanssa. Tämän kaiken lisäksi elettiin koko syyslukukausi siinä tiedossa, ett-

ei koronavirus leviä nuorten, eikä varsinkaan lasten keskuudessa. Vaikka ym-

märrän huolen lasten ja nuorten sosiaalisten ongelmien ja opintojen etenemi-

sen suhteen, toivoisin kuitenkin hartaasti, että etenkin terveysviranomaisten 

päätökset perustuisivat faktaan, eivät toiveikkaisiin olettamuksiin. Toivoisin 

myös, että niissä huomioitaisiin paremmin opettajien työturvallisuus. 
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Siivouksen sakkaaminen oppilaitoksissa nousi esille keväällä koulujen palattua 

hetkeksi takaisin lähiopetukseen. Roskikset pursuivat ja lattiat jäivät luuttua-

matta Vantin työntekijöiden ollessa tuolloin isossa määrin lomautettuna. Asi-

an piti olla palveluntuottajan tiedossa ja homman hoidossa, mutta eipä vain 

ollut. Syksyllä virastosta tilattiin tehostettua siivousta koronatilanteen takia 

häiriötilannejohtoryhmän suositusten mukaan. Sain itse tammikuussa viestejä 

kouluilta, että tehostettu siivous oli lakannut. Kysyttyäni asiasta sain vastauk-

sen, että kyseinen siivous oli päätetty lopettaa, koska normisiivouksen kans-

sakin oli haasteita, ja näin ollen lisäsiivouksen toteutumista epäiltiin. On toki 

ymmärrettävää, ettei ole mitään järkeä maksaa tyhjästä. Tehostettu siivous 

olisi kuitenkin aivan ehdot-

toman keskeistä vallitsevan 

epidemian torjumisessa. 

Ymmärsinkin, että siivousta 

on nyt taas tilattu. Keskei-

nen kysymys mielestäni täs-

sä kuitenkin on, miksi sii-

vous ei toteudu kunnolla 

vuodesta toiseen, vaikka 

asiasta kuinka puhutaan ja 

reklamoidaan. Voisiko olla, 

että nykyinen järjestelmä ei 

vain toimi ja se tulisi uudis-

taa kokonaan. Itselläni on käynyt usein mielessä, olisiko viisainta, että kau-

punki itse pyrkisi tuottamaan ruoka-, puhtaus- ja kiinteistönhuoltopalvelut 

suoraan omana toimintonaan. Nykyinen malli, jossa kaupungin omistama 

yritys yrittää tuottaa nämä palvelut mahdollisimman karsitusti ja kustannuste-

hokkaasti, ei selvästikään toimi.   

Näistä pohdinnoista huolimatta haluan uskoa, että jatkossa terveys- ja muut-

kin viranomaiset tekevät viisaita päätöksiä faktoihin nojautuen tässä meille 

kaikille vaikeassa ja haastavassa tilanteessa. Voimia ja jaksamista teille kaikille 

kevääseen olettepa lähi- tai etäopetuksessa.  

Jukka Mölsä  

työsuojeluvaltuutettu  

perusopetus itäinen ja koillinen alue 
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  Anna äänesi: Koulutus ratkaisee 

 Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021.  

 Vain annettu ääni ratkaisee.  

 Kunnanvaltuustoihin tarvitaan kipeästi lisää  

 kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. 

 #koulutusratkaisee 

 #kuntavaalit2021 

 

 Tutustu OAJn kuntavaalisivustoon osoitteessa: 

 oaj.fi/politiikassa/kuntavaalit-2021 
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