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Pääkirjoitus 

Aurinkoinen tervehdys! 

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt ja vanhat sekä uudet tehtävät työllistävät 

meitä. VOAY:n piirissä jatkavat samat aktiivit kuin keväälläkin. Toki uusia 

mahtuu aina mukaan. Olkaa siis valppaana, kun lähiaikoina kyselemme ehdok-

kaita VOAY:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi seuraavalle kalenterivuodelle. 

Tutusti jatkuu OPS-työ. Sen etenemistä seuraamme edelleen, mutta pitkälti se 

menee jo omalla painollaan. Nyt syksyllä perusopetuksen puolella uutena 

osana käynnistyy ainekohtaisten osioiden työstäminen ja lukionkin OPS-työ 

pääsee täyteen vauhtiin. Olkaa meihin yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa 

OPS-työhön liittyen. Se voi olla esim. työn määrä tai siitä maksettava korvaus.  

Uutena murheenamme ovat valtion ja kaupungin säästötoimet. Valtion ja-

kama tuki ryhmäkokojen pienentämiseen loppuu ja tämä aiheuttaa paineita 

opetuksen järjestämiseen. Seuraamme ja vaikutamme tässä asiassa tiiviisti.  

Syksyn rutiineihin kouluissa kuuluu myös yhteysopettajan ja varayhteysopetta-

jan valinta. Olettehan jo valinneet omasta koulustanne henkilöt tehtäviä hoita-

maan. Yhteysopettajien tiedot tulee päivittää yhdistyksen tietoon mahdollisim-

man pian. Nettisivuiltamme löydätte näppärän lomakkeen, jolla tiedot voi 

meille toimittaa. Myös jatkavat yhteysopettajat vahvistakaa tietonne. 

Työn iloa uuteen lukuvuoteen! 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY pj. 

 



 

Asiallisten ryhmäkokojen puolesta jatkossakin 

Vantaan Sanomissa 22.8.2015 käsiteltiin niitä uhkakuvia, joita ryhmäkokojen 

pienentämiseen suunnatun rahoituksen puuttuminen aiheuttaa Vantaallakin. 

OAJ:n arvion mukaan valtion budjettileikkauksen seurauksena vaarantuu valta-

kunnallisesti ryhmäkokojen ohella pahimmillaan 900 opettajan palvelussuhde. 

Vantaalle rahoituksen turvin on palkattu 45 opettajaa ja ylisuurten ryhmien on-

gelmaan on onnistuttu tehokkaasti puuttumaan. Vantaan opettajien ammattiyh-

distys tuo esille tuntemansa huolen ja vaikuttaa, jotta Vantaalla päädytään rat-

kaisuun, jolla turvataan ryhmäkoot ja mahdollistetaan koulujen kehittäminen.  

Vantaan opettajien ammattiyhdistys näkee päättäjille tilanteessa mahdollisuu-

den viestittää, että Vantaalla arvostetaan vaikeassakin tilanteessa perusopetusta 

ja ollaan valmiita turvaamaan perusopetuksen kehittämisen edellytykset. 

Annika Arstila-Aaltonen ja Sami Markkanen 

 

Pääluottamusmiehen terveisiä  

Koulujen ja oppilaitosten aloitettua toimintansa ovat säät olleet suosiolliset, jo-

ten olemme päässeet nauttimaan auringon lisäksi keskustelusta oppilaiden ke-

sälomien alkamis- ja päättymisajankohdista. Alkamisajankohdan vaihtelusta 

huolimatta suvivirsi on aina kuulostanut hyvältä.  Mutta mielipiteet ovat toki 

sallittuja. Kesäkeskeytyksen suhteen suositan varovaisuutta keskusteluissa, koska 

sijoittelun lisäksi myös kesto voi helposti tulla keskustelun kohteeksi.   

Toivon että kaikki opettajat noudattivat OAJ Vantaan paikallisyhdistyksen ke-

väistä kannanottoa pysyttäytyä poissa työpaikalta ennen ensimmäistä työ-, 

VESO- tai koulutuspäivää. Kannanottommehan oli reagointia uusien opettajien 

rekrytointiheikennykseen. Ja siis tuenilmaus uusien opettajien puolesta. Tähän-

kin epäilemättä palataan VOAY:nkin toimesta. Sama koskee TET-tunteja.  

Uusien luottamusmiesten kolmivuotiskausi on alkanut 1.8.2015 ja on syytä 

käydä tarkistamassa oman koulun luottamusmies VOAY:n sivuilta.  Ainakin yh-

teysopettajat tapaavat koulunsa luottamusmiehen yhteysopettajakoulutuksissa, 

joten välitettäviä viestejä voi tätäkin silmällä pitäen pohtia.  

Opetusala on kuin onkin valtavien taloudellisten paineiden edessä. Vaikka 

eduskuntavaalien aikana olisi kokemattomampi äänestäjä voinut saada kuvan, 



että OAJ:n haasteet edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan vaikuttavana jär-

jestönä tulevat olemaan aiempaa vähäisempiä, on tapausten kulku tämän vää-

räksi osoittanut.   

”Vain kaksi kättä”-mielenilmaus 10.6.2015 varhaiskasvatukseen kohdistuvia 

heikennyksiä vastaan sai suuret joukot VOAYn jäseniäkin liikkeelle. Hyvä näin, 

sillä varhaiskasvatuksen tilalla on vaikutusta perusopetuksen tilanteeseen ja ar-

vannette mistä toisen asteen oppilaitosten oppilaat tulevat.  Paikallisesti 

VOAY:n tulee luonnollisesti vaikuttaa Vantaan ratkaisuihin. Meneillään on jäl-

leen budjettivalmistelu, jota tehdään erittäin haastavissa olosuhteissa.  Valtion 

rahoitukseen liittyvät heikennykset tekevät virkamiesten ja poliittisten päättä-

jien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä erittäin ajankohtaista.   

Osaltani rohkaisen kaikkia vantaalaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajia 

pohtimaan mahdollisuutta ryhtyä yhteysopettajaksi tai asettua ehdolle 

VOAY:n hallitukseen. Seuraaviin luottamusmiesvaaleihin on aikaa runsaasti, 

mutta jätä ajatus hautomaan.  Vuodet saattavat kulua nopeasti.  Edunvalvon-

nan ja vaikuttamisen kannalta aktiivisuus on tarpeen. 

Ja tavalliseen tapaan keskustelu esimiehen ja työkavereiden kanssa on kannus-

tettavaa. Palkkakuitti on syytä tarkistaa kuukausittain. 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

050-3145131 

sami.markkanen@vantaa.fi 

 

 

 

Kosti Kotirannan muistolle 

s. 12.6.1957 

k. 24.7.2015 

VOAY kunnioittaa tunnetun vantaalaisen opettajan, Kosti Kotirannan, muistoa 

ja ottaa osaa omaisten ja läheisten suruun. Kattavampi muistokirjoitus julkais-

taan seuraavassa Vopettaja-lehdessä. 

 

mailto:sami.markkanen@vantaa.fi


 

Joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle 

Tarkoituksenani oli viime syksynä jäädä vuodeksi vuorotteluvapaalle lähes 30 

työvuoden jälkeen, mutta jotenkin siinä vain kävi niin, että huomasin olevani 

toisessa kunnassa uusissa työtehtävissä. Vielä viime joulunakin kuvittelin palaa-

vani takaisin Vantaalle, mutta uusi työ veikin mennessään ja jäin sille tielle.  

Uudet haasteet ovat avanneet silmäni monille sellaisille asioille, joita en nähnyt 

silloin, kun olin Vantaalla itse töissä. Joskus on siis mentävä kauas, että näkisi 

lähelle. Erityisesti olen iloinnut siitä, kuinka hyvä työnantaja Vantaa on.  

Olen elänyt koko Vantaan matkan Helsingin maalaiskunnasta Vantaan kau-

pungiksi. Se on tuonut minulle kotikenttäedun Vantaan paikallishistoriaan.  

Mistään googlesta ei löydy niitä tarinoita eletystä elämästä, jotka olen 50 vuo-

den aikana taltioinut mieleeni. Näiden vuosien aikana on ollut helppo verkos-

toitua, joten aina on ollut joku, jolta kysyä. Upeaa, kun on voinut tuntea kuu-

luvansa joukkoon.  

Vantaalla on aihetta olla ylpeä vantaalaisuudesta. Jotenkin uudistukset ja muu-

tokset ovat tapahtuneet niin nopeasti, että ilo kaikesta siitä hyvästä, mikä on 

saatu aikaan, on ehkä monessa kohtaa jäänyt kokematta. Vantaahan on valo-

vuosien päässä monista muista kunnista edelläkävijänä. Kaupungissa on valtava 

määrä työntekijöitä, joilla on mieletön kokemus ja osaaminen. Organisaatiot 

ja rakenteet mahdollistavat nopeatkin muutokset toiminnassa ja kuulluksi tule-

miseen työnantajan ja työntekijän välille on kehitetty erilaisia toimintamalleja. 

On iso merkitys sillä, että suuressakin kunnassa tieto kulkee nopeasti ja sekä 

työntekijöiden että kuntalaisten ehdotukset otetaan huomioon. 

Kaksi kautta OAJ:n valtuustossa ja 10 vuotta VOAY:n sihteerinä antoivat eväät 

ymmärtää lainsäädäntöä ja herätä ymmärtämään käsitteitä ”oikeus ja velvolli-

suus” sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.   Ammattiyhdistyksen 

tehtävänähän on puuttua erityisesti epäkohtiin, jolloin luonnollisesti jää vä-

hemmälle huomiolle se kaikki, mikä on jo saatu aikaan. VOAY:llä on taatusti 

tässä maassa eturivin paikka virkaehtosopimuksiin liittyvissä asioissa.  Vantaalla 

sujuu jo moni asia lain mukaan.  

Kulunut vuosi on opettanut näkemään myös sen, että joskus on hyvä nöyrtyä 

sen asian edessä, että on palkollinen ja velvollinen huolehtimaan siitä, minkä 

työnantaja katsoo tarpeelliseksi. Tuota motivaatiota edesauttaa tietysti se, jos 

työntekijä saa kokea, että työnantaja puolestaan aidosti pyrkii huolehtimaan 



henkilöstön hyvistä toimintaedellytyksistä. Tiukasta taloudesta huolimatta Van-

taa arvostaa työntekijöitänsä tarjoamalla kunnollista työterveyshuoltoa ja kou-

lutustukea omaehtoiseen koulutukseen.  

Vantaa on hallinnollisesti niin valtava, että tuntuu usein siltä, että hallinnolli-

nen massa tursuaa sisään ikkunoista ja ovista. Joskus kaipasi sitä, että olisi voi-

nut keskittyä enemmän perustehtävään eli ihmisen kohtaamiseen ja jättää vä-

hemmälle täytettävät kupongit, jotka palasivat bumerangeina takaisin, jos jo-

kin rasti oli väärässä paikassa.  

Aloittaessani 80-luvulla taloudellinen tila oli niin hyvä, että luokissa taitaa 

edelleen olla 30 vuotta vanhoja varastoja massapalloja. Jokainen koulu pyrki 

käyttämään saamansa määrärahan siten, että ostettiin askartelutarvikkeita va-

rastoon, jos rahaa oli jäämässä yli. Lomautusten jälkeen talous tiukkeni ja ny-

kyään arvotaan, kumpi on tärkeämpi: kirja vai kynä. Tuntuu usein turhautta-

valta se, että on pakko hankkia kymmenkertaisella hinnalla jotakin tuotetta tie-

tystä paikasta, kun saman saisi luovuutta käyttäen huimasti halvemmalla josta-

kin muualta. Tämä on sellaista lainsäädäntöä, jonka mieluusti muuttaisi. 

Olen ollut ylpeä työstäni Vantaalla ja myös luottamustehtävästäni Vantaan 

Opettajien ammattiyhdistyksessä. Mieluusti olisin esiintynyt VOAY:n paidassa, 

jossa olisi lukenut: V (vähäks) O (oon) A (ammatistani) Y (ylpee). Olisin minä 

käyttänyt sellaistakin paitaa, josta olisi näkynyt, kuinka ylpeä olen työpaikas-

tani Vantaalla. En koskaan nähnyt sellaisia paitoja. Sain lasisen sorsan ja löysin 

taidemuseosta paidan, jossa lukee, että olen vantaalainen taidehörhö. Ei se-

kään ole hassumpaa. 

Kiitos, Vantaa!  

erityisluokanopettaja 

Miia Puistolahti 

 

Kulttuuria, työhyvinvointia ja muuta… 

Käythän tutustumassa VOAYn kulttuuri- ja muuhun tarjontaan osoitteessa 

www.voay.fi. Tällä hetkellä tarjolla mm. Mamma Mia –musikaali, Oopperan 

kummitus, työhyvinvointiviikonloppu ja I love me –messut. 

http://www.voay.fi/

