
 

vantaan opettaja 
30.9.2015                                                                                          VAALIEKSTRA 

Tervetuloa tutustumaan VOAYn hallitusvaaliehdokkaisiin. Ehdokkaat löytyvät 

tästä Vaaliekstra -julkaisusta sukunimiensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Annamaria Kolari 

Olen ollut opettajana Vantaalla 23 vuotta, joista Peltolan 

koulun biologian ja maantiedon opettajana syksystä 1994.  

VOAY:n toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana useita 

vuosia hallituksen jäsenenä ja sihteerinä.  

 

Olen myös OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 

YSI-jaoston jäsen, OAJ Vantaan paikallisyhdistyksen ja 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen varajäsen.  

Olen kokenut toiminnan VOAY:ssä antoisaksi ja jatkaisin 

mielelläni toimintaa opettajien edunvalvonnan parissa tu-

levaisuudessakin. Valinta on Sinun, käytä ääntäsi!  

 

Mika Koskinen 

Olen peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

Korson koululta. Opetusalan kokemusta minulla on 

myös luokanopettajan ja oppilaanohjaajan tehtä-

vistä. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut aiem-

min mukana Vantaan opettajien hallituksen jäsenenä 

ja varapuheenjohtajana sekä OAJ:n Itä-Uudenmaan 

ammattiyhdistyspiirin puheenjohtajana. Opetusalan 

luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2005 läh-

tien. 

Omaa osaamistani minulla on ollut mahdollisuus sy-

ventää OAJ:n edunvalvontaosastolla, jossa toimin 

vuoden 2011 työmarkkina-asiamiehenä. Vastuulleni 

kuuluivat opettajien ja luottamusmiesten palvelussuh-

deneuvonta, uusien luottamusmiesten kouluttaminen 

sekä opetusalan virkaehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen. 

Mielestäni nyt on erityisen tärkeää tiivistää Vantaan opettajien ammattiyhdis-

tyksen hallituksen ja luottamusmiesorganisaation toimintaa. Sen vuoksi olen 

käytettävissä ehdolle VOAY:n hallituksen jäseneksi. 



Pasi Lintulahti 

Hei, olen Pasi Lintulahti ja toimin luokanopetta-

jana Kaivokselan koulussa. Valmistuin luokan-

opettajaksi 2011 ja olen siitä asti toiminut luo-

kanopettajana. Nyt koen, että energiani riittä-

vät myös ammattiyhdistystoimintaan.  

Olin opiskeluaikana vahvasti mukana koulutus-

politiikassa sekä paikallisella että valtakunnalli-

sella tasolla. Lapin yliopistossa toimin kasvatus-

tieteen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja 

Lapin yliopiston hallituksen jäsenenä. Suomen 

opettajaksi opiskelevien liitossa olin sekä halli-

tuksen jäsen että varapuheenjohtaja. Lisäksi olin 

OAJ:n opiskelijatoimikunnan jäsen, OAJ:n 

opettajakoulutustyöryhmän varajäsen ja toimin 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajana. 

Nyt haluaisin paneutua jälleen edunvalvontaan Vantaalla luokanopettajan nä-

kökulmasta. Päällimmäisinä ajatuksina minulla ovat opettajien jaksaminen, 

opetukseen kohdistuvat leikkaukset ja opettajien palkka. 

 

Ulla Puukangas 

Hei kaikki, Monta vuotta monessa eri tehtä-

vässä on tullut jo oltua Voay:n hallituksen jä-

senenä. Hetken pohdittuani totesin, että 

vielä kuitenkin riittää intoa ja ideoita jatkaa 

toimintaa hallituksessa, mm. yhteysopettaja-

toiminnan kehittämisen parissa. Muuttuvassa 

toimintaympäristössä myös Voayn on uudis-

tuttava ja kyettävä vastaamaan sekä nuorten 

että kokeneempien opettajien työssään koh-

taamiin haasteisiin.  

Työkseni opetan mielenkiintoista ja hauskaa  

kuudetta ryhmäintergraatioluokkaa ja huo-

lehdin koulumme TVT-asioista parhaan kykyni ja käytettävissä olevien resurs-

sien puitteissa. Vapaa-aikakin kuluu osin sosiaalisen median kanavissa lähinnä 

opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä ryhmissä. Käsityöt ja kuorossa laulami-

nen antavat hyvää vastapainoa työlle. 

Yhteistyössä on voimaa! 



Maarit Salo 

Olen 50-vuotias matematiikan, fysiikan ja ke-

mian lehtori. 

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 

1994 ja Espoon – Vantaan teknillisestä ammatti-

korkeakoulusta maanmittausinsinööriksi vuonna 

1996. 

Olen työskennellyt Lehtikuusen koulussa (entinen 

Hakunilan koulu) vuodesta 1997, jossa opetan 

vuosiluokkia 6-9. 

VOAY:n yhteysopettajana olen toiminut vuo-

desta 1997, VOAY:n hallituksen varajäsenenä 

vuonna 2011 ja VOAY:n hallituksessa vuosina 

2012-2015. VOAY:n hallituksessa olen toiminut 

emäntänä. 

Harrastukseni ovat lentopallo, matkustelu ja seu-

ratyö. Olen toiminut urheiluseuran johtokunnassa vuodesta 1987, johtokun-

nan sihteerinä vuosina 1996-2011 ja seuran taloudenhoitajana vuodesta 2011. 

 

Clas ”Klasu” Salonen 

Vaskivuoren lukion matematiikan opettaja, varareh-

tori. Olen ollut opettajana Vantaalla yli 30 vuotta. 

VOAY:n toiminnassa olen ollut hallituksen jäsenenä yli 

10 vuotta, viimeksi vuosina 2014-2015. Tämä vuonna 

olen myös isäntänä. Myös paikallisyhdistyksen hallituk-

sessa useita kausia mm. tänä vuonna. 

Haluan toimia edelleen jäsenistön edunvalvojana tässä 

kiristyneessä työilmapiirissä. Haluan vaikuttaa lukion ja 

yläkoulun opettajien asioihin ja myös koulun johdon 

kysymyksiin. Lukion lisääntynyt työmäärä on korvat-

tava jatkossa (mm. sähköiset yo-kirjoitukset, ops-työ). Kaikkien opettajien työ-

olot ja työssä jaksaminen ovat minulle tärkeitä asioita. 

Pidän VOAY:n virkistystoimintaa laadukkaana ja oleellisina palveluna jäsenis-

tölle. Toivon, että sen merkitys korostuu entisestään. 

Harrastukset: Liikunta( kuntosali, uinti), puutarhanhoito ja oppimateriaalin-

teko. 



Anna-Mili Tölkkö 

Vastustan hallituksen varhaiskasvatukseen ja kou-

lutukseen suunnittelemia leikkauksia. Joukkovoi-

malla ja ammattiyhdistysten toiminnalla voimme 

estää leikkaukset ja vaatia riittäviä resursseja ope-

tuksen kehittämiseen. Haluan omalla toiminnal-

lani vaikuttaa siihen, että meillä olisi toimiva pe-

ruskoulu jatkossakin. 

Olen toista vuotta töissä laaja-alaisena erityisopet-

tajana Kivistön koulussa. Olen kouluni VOAY:n 

yhteysopettaja. Lisäksi olen kuluvan vuoden alusta 

kouluttanut opettajia tablettien käyttämisessä län-

tisen alueen verkkopedagogina. 

Valmistuin vuonna 2012 Helsingin yliopistosta. Opiskeluaikana olin aktiivisesti 

mukana ainejärjestömme toiminnassa sekä kaksi kautta Käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö Condus ry:n hallituksessa. 

 

  


