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Puheenjohtajan terveisiä 

 

Entisajan suomalaisessa maalaisyhteiskunnassa sadonkorjuun päättyminen merkitsi 

rauhoittumisen aikaa. Varastoja täydennettiin talvea varten, vuoden työt oli jo melkein 

tehty ja sisällä puuhasteltiin hyödyllisiä puhdetöitä. Luonnonvalon vähentymisen myötä 

alkoi hiljentymisen aika. 

 

Koulumaailmassa olemme huomanneet, että ikivanhat lainalaisuudet eivät pidä 

paikkaansa. Syksyn vaihtuessa talveen kierrokset vaan lisääntyvät. Kiireen nyt 

helpottaessa moni varmasti huokaisee helpotuksesta päästessään ansaitulle tauolle. 

Viimeiset arvioinnit ja juhlajärjestelyt vielä, mutta kohta on loman aika. 

 

Tänä syksynä olen käynyt useita keskusteluita siitä, kuinka työn kuormitus on kasvanut 

epäilemättä jo pelkän koronan vuoksi. Koulumaailman vaatimukset ovat myös muuten 

lisääntyneet. Usein huomaa käsittämättömän kiireen määrittävän työpäivän kulkua. 

Silloin on hyvä pysähtyä hetkeksi ja palauttaa mieleen vanha viisaus – vähemmän on 

usein enemmän.  

 

Vuoden vaihtuessa tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa 

valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän saakka kunnat ovat vastanneet 

sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämistä. Jatkossa niistä 

vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto. Ylintä päätösvaltaa 

alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. 

 

Kevään kuluessa valitaan myös OAJ:n uusi valtuusto. Ehdokkaaksi asettuminen 

päättyy 15.1.2022. Kehotankin kaikki vantaalaisia opettajia olemaan valtuustovaalissa 

aktiivisia. Siinä valitaan jäsenet OAJ:n korkeimpaan päättävään tahoon. Oletko sinä 

kiinnostunut ehdokkuudesta? Onko koulusi kollegoissa mahdollisia ehdokkaita? Asetu 

itse ehdolle ja kannusta muita. Nyt on ehdokkaaksi asettumisen aika. Lisätietoa OAJ:n 

valtuustovaaleista voit lukea https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/ 

 

Rauhaisaa ja levollista joulun aikaa 

Mika Koskinen 

puheenjohtaja 

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi  

050 527 6999 
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Pääluottamusmiehen puheenvuoro 

 

Eduskunta on hyväksynyt 8.12.2021 uuden perhevapaalain. Mitä tämä merkitsee 

ysiläisten opettajien ja muiden opettajien kannalta, on tätä kirjoittaessani vielä osin 

hämärän peitossa. Jahka aikaa jostakin löytyy, on ilmeistä, että omatoimiselle 

selvittämiselle on tilauksensa. Aivan varmaa on myös se, että OAJ:n tiedotus tulee 

tämän merkittävän muutoksen suhteen olemaan sangen aktiivista. Myöhemmin siis 

lisää luvassa. 

 

Kun joulukalenterin luukun takana on liian usein ollut tieto: ”koronatilanne heikkenee”, 

on ilmeistä, että akkujen lataamisen tarve on suuri. Varmana pidän sitä, että kevät 

2022 ei ole erityisen helppoa aikaa – saati, että voitaisiin puhua normaaliaikoihin 

palaamisesta. Pyydän työnantajalta, esimiehiltä, vanhemmilta ja myös opettajilta 

itseltään ymmärrystä, jolla voimme pyrkiä selviämään kevätlukukauden 2022 

mahdollisimman hyvin tärkeässä tehtävässämme onnistuen.  Minulla ei ole tarkempaa 

tietoa välittää, mutta en liiaksi yllättyisi, jos opettajan uudenvuoden tinasta löytyisivät 

esimerkiksi: etäopetus, striimaus, maskin käytön velvoittavuus, jaksaminen, testaus, 

ys-aika samassa tilassa, ys-aika teams-kokouksessa mutta koulussa ollen ja niin 

edelleen. Onnistuminen edellyttää arvioni mukaan olosuhteiden huomioimista 

järkevällä tavalla. Kaikille tähän voimia!  

 

14.12.2021 saapuneessa luottamusmieskirjeessä kerrotaan mm. 

❖ OAJ tulee kevään aikana tiedottamaan neuvottelujen etenemisestä 

verkkosivuillaan sekä luottamusmieskirjeissä. 

❖ Koronatilanne ei ole aiheuttanut muutoksia rehtoreiden tai opettajien 

työaikamääräyksiin. 

❖ Opettajalta ei peritä ateriakorvausta, jos työnantaja määrää opettajan 

toimimaan ruokailun valvojana tai ohjaajana. Ateriaetu ei siis edellytä opettajalta 

ns. esimerkkiruokailijana toimimista, mutta edellytyksenä on, että työnantaja 

määrää opettajan joko valvomaan tai ohjaamaan oppilaiden ruokailua. 

 

Esimiesten terveysjohtamisen mahdollisuuksia on laajennettu. Tämä on hyvä ratkaisu. 

Ihmiskielelle käännettynä työntekijä voi olla sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden 

vuoksi sairauslomalla esimiehen hyväksynnällä enintään seitsemän päivää.  

Yksinkertaistus on huima, joten vähänkin epäselvemmissä tilanteissa ja/tai asian 

vaivatessa mieltä olkaa entiseen tapaan yhteydessä omaan luottamusmieheen. 

 

Luotan siihen, että kevätlukukaudella 2022 osaatte olla tarvittaessa yhteydessä oman 

koulunne luottamusmieheen.  

 

Lomaa ennakoiden 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies JUKO/OAJ 

etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

050 314 5131 

 



 

OAJ:n valtuusto 

 

OAJ:n järjestöllinen hallinto perustuu jäsenten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. 

Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla, valtuusto valitsee järjestön puheenjohtajan ja 

hallituksen ja hallitus asettaa tarpeen mukaan asioita valmistelevia valiokuntia, 

toimikuntia ja työryhmiä. – OAJ:n nettisivut 

 

 
 

OAJ:n valtuusto kokoontuu virallisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa, jonka lisäksi 

eri opettajaryhmät valmistautuvat valtuuston kokouksiin omien neuvottelupäiviensä 

avulla ainakin kerran vuodessa. 150-henkinen valtuusto käyttää järjestön ylintä 

päätösvaltaa. Valtuusto hyväksyy kokouksissaan järjestön strategian, 

toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 

 

Valtuustossa on monenlaisia mahdollisuuksia ja tapoja vaikuttaa. On tärkeää 

verkostoitua oman alueen toimijoiden kanssa ja tuoda yhdessä valtuustossa esille 

pääkaupunkiseudun erityisyyttä. Lisäksi on syytä kuulostella neuvottelupäivien 

aikana, ketkä pitävät tärkeinä samojen asioiden ajamista järjestön toiminnan osaksi. 

Yhteistyössä on voimaa ja yhdessä valmistellut aloitteet päätyvät varmemmin osaksi 

keskustelua sekä mahdollisesti ponsiesityksen kautta osaksi järjestön toimintaa.  

 

Seuraavaan varsinaiseen valtuuston kokoukseen mennessä on valittuna jo uusi 

valtuusto, joka aloittaa nelivuotiskautensa toukokuun järjestäytymiskokouksessa. 

Tuolloin nimetään myös uusi hallitus ja aloitetaan keskustelut toimikuntapaikkojen 

täyttämisestä. Toimikunnissa valmistellaan hallituksen päätettäväksi tulevat asiat ja 

valtuutetuilla on mahdollisuus pyrkiä eri toimikuntien jäseniksi.   

 

Nykyinen OAJ:n valtuusto kokoontui viimeiseen sääntömääräiseen kokoukseensa 

marraskuussa 17.-19.11.2021. Kuluneen kauden aikana pääsimme päättämään mm.  

 



 

järjestömme uudesta strategiasta, linjaamaan neuvottelutavoitteita, keskustelemaan 

vuosityöajasta, päättämään työhyvinvointityöhön lisättävistä resursseista, olemaan 

mukana järjestötoiminnan kehittämistyössä sekä aloittamaan opettajuuden 

arvostuskampanjan. Paljon oli ilmassa toiveita toiminnan kehittämisestä, mutta 

monet hartaasti valmistellut päätökset jäivät tekemättä, sillä valtuustosta ei löytynyt 

niiden taakse tarvittavaa 2/3 enemmistöä. Tämän vuoksi meidän vantaalaisten 

valtuutettujen kannattamat uudistukset esimerkiksi valtuuston koon pienentämisestä, 

jäsenyyskriteereiden laajentamisesta, henkilöjäsenyyden mahdollistamisesta tai 

opiskelijoiden äänivaltainen jäsenyydestä hallinnossa eivät edenneet kausien aikana. 

Viimeisessä kokouksessaan valtuusto kuitenkin päätti jäsenaloitteen käyttöön 

ottamisesta ja jäsenmaksun pienentämisestä vuodelle 2022. Valtuustotyöskentelyssä 

kannattaakin varautua siihen, että asiat eivät etene kovin nopeasti, mutta työtä kohti 

uudistuvaa ammattijärjestöä on silti jaksettava vuodesta toiseen tehdä.  

 

Valtuustovaalien ehdokasasettelu on alkanut ja haluamme saada Vantaalta ison 

määrän ehdokkaita. Ehdokkaaksi tarvitaan kaikenlaisia opettajia vasta-alkajia ja 

kokeneita, kaikki näkökulmat ovat tärkeitä! Yhtä tärkeää on äänestää vaaleissa ja 

päästä vaikuttamaan siihen, ketkä meitä seuraavalla kaudella edustavat. 

 

Tiina Pesonen 

OAJ:n valtuuston jäsen 

 

VOAY:n valtuustovaalitilaisuus 

 

VOAYn valtuustovaalitilaisuus järjestetään maanantaina 20.12. klo 17 (paikka 

tarkentuu myöhemmin ja pahoittelemme pikaista aikataulua) Valtuusto on OAJ:n ylin 

päätöksentekijä. Seuraavat valtuustovaalit järjestetään keväällä 2022. 

Ehdokasasettelu on käynnissä 15.1.22 saakka.  

 

Jos olet miettinyt ehdokkaaksi asettumista, niin olet tervetullut VOAYn valtuusto-

vaalitilaisuuteen. Tilaisuudessa kerromme valtuustotyöskentelystä sekä autamme 

täyttämään tarvittavat lomakkeet valtuustovaaliehdokkaaksi asettumiselle. Jos tiedät 

hyvän kollegan, joka voisi olla kiinnostunut pääsemään mukaan linjaamaan OAJ:n 

toimintaa, kannusta hänet osallistumaan vaalipäivälliselle. Tilaisuudessa on myös 

ruokatarjoilu, joten pyydämme ilmoittamaan mahdolliset ruokarajoitteesi 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Suosittelemme ilmoittautumaan perjantaihin 17.12. klo 16 mennessä riittävän tilan 

varmistamiseksi osoitteeseen susa.opettaja@gmail.com  

 

Muistathan myös tarkistaa ennen tämän vuoden loppua, että tietosi ovat ajan tasalla 

OAJ:n jäsenrekisterissä, jotta olet äänioikeutettu/vaalikelpoinen vaaleissa oikealla 

alueella. 

 

Lisää tietoa ehdokkaaksi asettumisesta:   

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/ 

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/

