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Muistoissamme: Kosti Kotiranta 

(12.6.1957 – 24.7.2015)  

”Moi, mä oon Komo.” Ystävällinen katse ja läm-

min kädenpuristus sanojen saatteeksi. Näin vas-

taanotti Kosti Kotiranta jokaisen Tarhapuiston 

koulun opehuoneeseen tulevan uuden ihmisen. 

Olipa sitten kyseessä vierailija, työkaveri, opiskelija 

tai huoltaja. Komo kohteli jokaista tasapuolisesti ja 

samanarvoisesti.  

Kosti työskenteli Vantaan Tarhapuiston koulussa 

vuodesta 1982 aina lakkauttamiseen eli vuoteen 

2011 saakka.  

Hän toimi VOAY:n yhteysopettajana useamman vuoden ajan.  

Hän oli työkaverina avulias, innostuva ja innostava. Unohtumattomina ovat 

mieleen jääneet jokavuotiset traditiot kuten yökoulu, puuro-lauluilta ja erilai-

set juhlat huoltajille, joissa oppilaitten esitysten lisäksi oli henkilökunnan esit-

tämä tanssi. Kosti keksi uusia ideoita, mutta ymmärsi, että niiden toteuttami-

seen tarvitaan huolellista suunnittelua. Yksityiskohtien hiomiseen aikaa paljon 

käytettiin ja siksi tapahtumat olivatkin sujuvia ja miellyttäviä.  

Komolla oli kyky kertoa tapahtumista niin eloisasti, että hetken päästä kuulija 

uskoi itsekin olleensa paikalla tilanteessa. Useita juttuja kuunneltiin ja kerrot-

tiin monilla matkoilla, joita tarhapuistolaisten kesken tehtiin. Vuosien saatos-

sa kävimme niin Sysmässä, Saimaalla, Savukoskella kuin Kittilässäkin. Myös 

Riikaan, Vilnaan ja useamman kerran Tallinnaan matkustettiin. Ikimuistoinen 

on myös matka Tarhapuiston ystäväkouluun Usman-kylään Latviaan. Tari-

noinnin lisäksi matkoilla myös laulettiin - tietysti Kostin kitaran säestyksellä.  

Kosti sairastui 2006. Suunnaton suru valtasi meistä jokaisen. Sisukkaasti hän 

otti erävoiton sairaudestaan ja me pääsimme vielä viettämään useammat pik-

kujoulut laulaen kitaran säestyksellä. Marraskuussa 2014 lääkärit totesivat, 

ettei hoitokeinoja enää ole. Lämpö silmistä katosi heinäkuun 24. päivä, kun 

Komo nukkui rauhallisesti pois.  

Rakasta ystävää ja työtoveria lämpimästi muistaen ja ikävöiden, Tarhapöllöt 

Kuva: Soppakanuuna, Wikimedia Commons 
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Pääkirjoitus 

Pitelet käsissäsi historian toista Vopettaja-lehteä. Emme siis jääneet yhden hi-

tin ihmeeksi ja ensi vuodellekin on jo kaavailtu uusia Vopettajia. Kutsumme 

siis tässä samalla arvoisat lukijamme myös teitä toimittamaan materiaalia Vo-

pettajaan. 

Aina silloin tällöin meiltä kysytään miksi ammattiyhdistyksen viestintä on niin 

kovin negatiivissävytteistä. Ammattiyhdistyksen toimintaa leimaa jäsenten 

eduista huolehtiminen ja siinä erilaisten, myös negatiivisten, tulevaisuusvisioi-

den luominen auttaa pysymään ajan hermolla ja mahdollistaa paremman 

varautumisen erilaisiin mahdollisiin vastaantuleviin pulmatilanteisiin. Kieltä-

mättä on pohdittava, kuinka paljon tämäntyyppistä pohdintaa on syytä tuo-

da jäsenistön luettavaksi. Toinen ammattiyhdistystoiminnan luonteeseen liit-

tyvä syy on, että usein hyvistä uutisista ja positiivisista neuvottelutuloksista ei 

ole lupaa uutisoida joko neuvotteluteknisistä tai yksilönsuojaan liittyvistä 

syistä. 

Haluaisimme Vopettaja-lehden toimittajina olla mukana kertomassa teille 

enemmänkin niistä positiivisista asioista: arjen onnistumisista, hyvistä käytän-

nöistä eri kouluilla, työnantajamme onnistuneista päätöksistä jne. Tähän tar-

vitsemme teidän apuanne - emme aina tiedä kouluilla tapahtuvista hyvistä 

asioista, ellei meille niistä kerrota. 

Toivoisimmekin teiltä, arvon lukijat, palautetta ja toiveita lehden seuraaville 

numeroille joko VOAYn nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostitse osoit-

teeseen tiedotus@voay.fi.  

Syksyisin terveisin,  

Eeva Lohela & Ulla Puukangas 
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Ajankohtaista edunvalvonnasta 

 

Toivottavasti poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinenkin marraskuun alku on 

osaltaan tukenut opettajien jaksamista. Sään varaan saamme työssä jaksami-

sen suhteen jatkossa yhä enemmän laskea, mikäli hallituksen ehdotus vuorot-

teluvapaan heikennyksistä tulee kaavailujen tavoin toteutumaan; enimmäis-

keston leikkaaminen puoleen eli 180 vuorokauteen, vuorotteluvapaan jaksot-

tamismahdollisuudesta luopuminen, työuravaatimuksen nostaminen 16 vuo-

desta 20 vuoteen ja yli 25 vuotta työssä olleiden korvaustason raju leikkaus 

on syytä huomioida, jos vuorotteluvapaalle mielii. Vuorotteluvapaata pohti-

vien on nyt syytä huomioida, että ehtojen heikennys ei koske vuorotteluva-

paita, jotka sovitaan vuoden 2015 puolella ja aloitetaan viimeistään 

31.3.2016. Aikailu voi tässä käydä kalliiksi, joten jos tiedät opettajatoverisi – 

joka on OAJ:n jäsen – pohtivan vuorotteluvapaata, vinkkaa odotettavissa 

olevasta huononnuksesta viipymättä. Toki asia on ollut Opettaja-lehden si-

vuilla, mutta lisätiedottamisesta tuskin on merkittävää haittaa. Muistathan 

anoa mahdollisen vuorotteluvapaan päättymään lyhytaikaisen loman lop-

puun asti tai hae vuorotteluvapaasi päättymään vähintään päivää ennen kuin 

koulun lyhytaikainen keskeytys alkaa. Virheellinen toiminta käy ikävästi kuk-

karolle. 

Vantaan kaavailemat investoinnit uusiin koulurakennuksiin ja olemassa ole-

vien koulujen peruskorjaukseen, sekä kuntokartoituksiin ovat hyviä uutisia. 

Koulujen henkilökunnan onnistuneesta informoinnista kertonee sekin, ettei 

luottamusmiesorganisaatiolle tai yhdistykselle ole asiasta muuta tietoa jäsen-

ten suunnalta välitetty. Silti ja juuri siksi muistutan, ettei koulujen muuttotyö 

kuulu opettajan virkavelvollisuuteen. Lähtökohtana on se että, varsinaisen 

muuttotyön tekevät muut kuin opettajat. Opettaja osallistuu oppimateriaalin 

pakkaamiseen ja purkamiseen ja paikoilleen järjestelyyn. Tämä työ pyritään 

tekemään koulun normaalin työajan puitteissa. Poikkeuksista on sovittava 

etukäteen. Avainsanana olkoonkin etukäteen sopiminen, ei ongelmien synty-

misen salliminen. Yhteys tarvittaessa luottamusmieheen tässäkin etukäteen. 

Ennen siirtymistä seuraavaan aiheeseen, kehotan tyytyväisyyteen kaupungin-

johtajan budjettiesityksen suhteen. Toivomme todellakin, että kaupunginval-

tuusto katsoo kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen lailla ryhmäkoko-

jen kasvamisen tieksi, jolle Vantaan ei ole syytä edes poiketa. Ja seuraavaksi 

vähemmän mukavaa, joka valitettavasti vaikuttaa pikauusinnalta parin vuo-

den takaa….  
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Vaikka en suurten ajattelijoiden joukkoon kuulu, lainaan itseäni:  

Tuntuukin erittäin kummalliselta, että perusopetuksen puolelle kaavaillaan ylituntikattoa, 

joka olisi alustavasti esiteltynä prosenttiosuus opettajan opetusvelvollisuudesta. Tuo prosent-

tiosuus kattona sitten onkin ainoa hyvä puoli muutoin allekirjoittaneelle käsittämättömäksi 

jäävässä kaavailussa. Julkilausuttuna tavoitteena on pedagogisen laadun turvaaminen. Hieno 

päämäärä, joka tällä toimenpiteellä jäisi saavuttamatta. Itse asiassa tilanne huononisi nykyi-

sestä. Päätöksen tuntien jaon suhteen on luonnollisesti tehnyt koulun rehtori, jota en ihan 

helpolla lähtisi syyttämään pedagogisen laadun unohtamisesta kun hän on koulun toimintaa 

oppilaiden parhaaksi suunnitellut. Mihin muuhun rehtori on pyrkinyt kuin laadukkaaseen 

opetukseen pohtiessaan tuntien määrää? 

Ja vielä siitä opettajan jaksamisesta: On hienoa kun moistakin pohdintaa on esitetty. Ihan 

lämmittää mieltä aktiivinen välittäminen! Vai lämmittääkö sittenkään… Jospa koulussa on-

kin opettaja, joka esimerkiksi erityisen haastavan elämäntilanteensa vuoksi tekisi mieluusti 

pelkän opetusvelvollisuuden ja kollega taas olisi valmis enempiin tunteihin, olisi joustamaton 

ylituntikatto rehtorin työn, opettajien jaksamisen ja pedagogisen laadun turvaamisen kannal-

ta tarpeeton ja jopa vahingollinen.  

Vantaalla kun olemme, ei taloudellisuus ja säästäväisyys liene meille täysin vierasta. Eivätkö 

ne ylitunnit olleet ainakin vähän aikaa sitten työnantajalle niitä halvempia oppitunteja? Jos 

joku on kuullut ylituntikaton yhteydessä puhetta vantaalaisille kouluille tulevasta lisärahasta, 

saa olla allekirjoittaneeseen yhteydessä – sami.markkanen@opettaja.fi (VOAY:n) kielteisen 

kannan tultua lukijalle toivon mukaan ilmeiseksi, uskaltaudun -  kirjoitettu puheenjohtana, 

toim. huomio - ehdottamaan mielestäni parempaa lähestymistapaa ylituntikysymykseen. 

Antakaamme nykyisen rehtoreiden ja opettajien arvostelukykyyn luottavan käytännön jat-

kua. Seurata saa ja jopa kannattaa, kun niitä epäilyksiä vaikuttaa olevan. Olisiko sittenkin 

niin, että ylitunnit ovat merkki joustavasta ja tilanteen tuntevasta johtamisesta, joka käsit-

tääkseni on kaiken pitkäjänteisen ja onnistuneen toiminnan edellytyksenä. Kannattaisiko vie-

lä tarkoin harkita, kuinka paljon rehtoreiden ja koulujen käsiä halutaan ehdottomilla mää-

räyksillä ja rajoituksilla sitoa, kun Vantaan koulujen laadun pelastusta ei ole löydettävissä 

kaupunkien oppilaskohtaisen rahoituksen vertailuista ja muista talouden tunnusluvuista? 

Köyhän pitää olla kekseliäs. Ei keskusjohtoinen! (Vantaan Opettaja No 2/2013) 

Vaikka kirjoitusurakka vanhojen haasteiden vuoksi helpottuukin, en ole tästä 

pyytämättömästä avusta erityisen tyytyväinen. Perusopetuksen johtajan 

5.11.2015 esittelemä ylituntikattomalli on luettavissa osoitteesta:  

http://avain.vantaa.fi/sivistystoimi/

prime105/prime102.aspx 

 

Leutoa ja muutenkin lämmintä talvea 

ennakoivin edunvalvontaterveisin! 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

mailto:sami.markkanen@opettaja.fi
http://avain.vantaa.fi/sivistystoimi/prime105/prime102.aspx
http://avain.vantaa.fi/sivistystoimi/prime105/prime102.aspx
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Uhkaava kirjaus? 

Tilanne vaatii valppautta! Maan hallitus on muun muassa sopimusoikeuden 

rajoittamistoimillaan osoittanut, että se on valmis palkansaajien etujen vas-

taisiin toimenpiteisiin työntekijäjärjestöjen mielipiteitä huomioimatta. Onkin 

syytä lukea hallitusohjelmaa tapahtuneen valossa, eikä uhkien pohtiminen 

ole tarpeetonta pessimismiä.  

Koulutuksen ja kasvatuksen kannalta hallitusohjelman kirjaus tuntuu erityisen 

uhkaavalta: 

”Kuntien henkilöstön kelpoisuusehdot 

Yksityiskohtaisista ja kapea-alaisista kelpoisuusvaatimuksista luovutaan. Ko-

rostetaan tehtävään valittavan henkilön osaamista. Samalla sitoudutaan ke-

ventämään palveluiden henkilöstörakennetta koskevia velvoitteita. Julkisen 

vallan käyttöön kuuluvien tehtävien kelpoisuusehdot säädetään lainsäädän-

nössä. Muilta osin lainsäädäntötasoisista koulutustasovaatimuksista luovu-

taan ilman erityisen painavia perusteita. Kelpoisuusehtoja uudistetaan niin, 

että korkea-asteen koulutusta vaativissa asiantuntijatehtävissä kelpoisuusehto 

on pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Tehtävät, joissa ei ole lain tai ase-

tuksen tasoisia kelpoisuusvaatimuksia, jätetään myös jatkossa normituksen 

ulkopuolelle.”  

Kirjaus ei sulje opettajia ulkopuolelle. Erityisesti olen huolissani kelpoisuuseh-

doista rehtoreiden, koulunjohtajien ja päiväkodinjohtajien suhteen. Toivot-

tavasti hallituksen varsin ketteräksi osoittautunut toiminta ei tuota tilannetta, 

jossa pedagoginen johtaminen voitaisiin jatkossa toteuttaa ilman opettajan 

pätevyyttä.  
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Väitän, että suomalaisten aikaisemman PISA-menestyksen taustalla on ollut 

rehtoreiden opettajataustaisuus. Johtamisen tuloksellisuuden kannalta ei ole 

haitallista, jos on pätevöitynyt ja saanut kokemustakin johtamastaan toimin-

nasta. Tällaiset toimintaa ymmärtävät johtajat ovat parhaita laadun ja kehit-

tämisen takeita. Tätä ei saa vaarantaa! 

On kysyttävä, irtaantuuko johtaminen kouluissa jo nyt liiaksi koulujen arjes-

ta? Yritetäänkö kouluihin tuoda sellaisia liike-elämän käytänteitä ja kielellisiä 

käsitteitä, jotka kouluihin eivät kuulu? Voiko koulua johtaa ilman opettaja-

koulutusta? Tiedämme liikeyrityksen päätehtävän ja tiedämme senkin, ettei 

esimerkiksi koulun päämäärä voi olla sama. 

Koulutuksen ja kasvatuksen kannalta kelpoisuusehdot ovat olleet pääsääntöi-

sesti laatua ja toiminnan kehittämistä tukevia. Ei puhuta virtaviivaistamisesta 

ja normien purkamisesta kun toiminnalla vaarannettaisiin asiantuntevan joh-

tamisen edellytykset. Ja kun liike-elämän johtaminen osoittautuu epäonnistu-

neeksi koulutuksen ja kasvatuksen kentillä, laskun maksaa veronmaksaja, ei 

osakkeenomistaja. 

Jukka Mölsä 
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Vopettaja kysyi vantaalaisilta 

opetusalan luottamusmiehiltä 

muutamia kysymyksiä, jotta jäse-

nistö voisi tutustua heihin parem-

min.  

1. Luottamusmieskoulusi? 

2. Miksi olet hakeutunut luotta-

musmieheksi? 

3. Kauanko olet ollut luottamus-

miehenä? 

4. Mikä on parasta/ haastavinta 

luottamusmiehenä toimimisessa? 

5. Kuinka tärkeänä pidät luotta-

musmiesten toimintaa? Miksi? 

6. Minkä ohjeen antaisit kaikille 

opettajille? 

7. Jos saisit vapaasti muuttaa yh-

den opettajien työhön/työolo-

ihin liittyvän asian, minkä muut-

taisit? 

8. Toiveesi joulupukille? 

Luottamusmiehet esittäytyvät 

1. Pääluottamusmiehenä edustan 

kaikkia vantaalaisia opettajia. 

2. Tätä on tullut pohdittua. Opetta-

jat eivät yleensäkään ole päätyneet 

ammatinvalintaansa halusta päästä 

helpolla. Haasteet ja vaikeudet kui-

tenkin ylläpitävät valppautta. 

3. Luottamusmiehenä kolme vuotta 

ja nyt pääluottamusmiehenä toista 

vuotta. 

4. Parasta pääluottamusmiehenä 

toimimisessa on onnistuminen jä-

senten kannalta tärkeissä asioissa. 

Haastavinta ovat tilanteet, joissa 

"toinen osapuoli" ei kuuntele vah-

vastikaan perusteltuja näkemyksiä. 

Sääli! 

5. Erittäin tärkeää! Parhaimmillaan 

yhteistyö ehkäisee ongelmien syn-

tymisen ennakolta.  

6. Ylläpitäkää keskusteluyhteyttä 

esimiehen ja työyhteisön kaikkien 

jäsenten välillä. Puhukaa ja kuun-

nelkaa. 

7. Vain yksi? No, uusien opettajien 

rekrytointi nyt ainakin nousee esille. 

Mutta muutakin on! 

8. Pakkolait ja niiden uhka pois! 

Sam
i M

arkkan
e

n
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Pirita Hellberg 

1. Hevoshaan, Hiekkaharjun, 

Itä-Hakkilan, Jokiniemen, 

Kilterin, Peltolan, Sotungin ja 

Viertolan koulut 

2. Mottoni ammattiyhdistys-

toiminnassa on aina ollut 

pyrkimys tasa-vertaisuuteen. 

Jokaisen vantaalaisen opetta-

jan pitäisi oltava tasa-

arvoisessa asemassa  riippu-

matta siitä, millä koululla 

työskentelee. Luottamusmie-

henä voi edistää tätä tavoi-

tetta ihan konkreettisesti.  

3. Tämä on kahdeksas vuosi. 

Kuusi ensimmäistä vuotta olin 

päätoiminen pääluottamus-

mies. 

4. Parasta on huomata, että 

vaikeatkin asiat voivat järjes-

tyä. Aina ei löydy parasta 

mahdollista ratkaisua ongel-

maan, silloin on osattava teh-

dä kompromisseja. 

5. Luottamusmiestoiminta on 

mielestäni tärkein jäsenetu 

arjessa. Sillä että saa neuvoja 

ja tukea ongelmatilanteissa 

voi olla ratkaiseva merkitys 

yksittäisen jäsenen kannalta. 

 

 

Haastavinta on mutkikkaissa 

tapauksissa löytää paras 

mahdollinen ratkaisu jäsenen 

eduksi. 

5. Luottamusmiestoiminta on 

mielestäni hyvin tärkeää. Se 

on yksi ammattiyhdistystoi-

minnan keskeisistä osista. 

Luottamusmiehet pitävät 

jäsenten puolia. 

6. Muistakaa syksyn alussa 

tarkistaa opettajatietolomak-

keenne ja tutkikaa säännölli-

sesti palkkakuittianne. Näillä 

keinoin huomataan nopeasti 

mahdolliset puutteet tai vir-

heet. 

7. Työaikajärjestelmämme 

kaipaisi päivitystä. Työnku-

vamme on muuttunut siinä 

määrin, että työsopimus ja 

työaikajärjestelmä eivät ole 

aivan pysyneet perässä. 

8. Toivoisin jonkun kivan uu-

den lautapelin, jota perheen 

kanssa pelailla joululomalla. 

Lisäksi toivon mukavaa ja 

rauhallista oloa läheisten 

kanssa. 

Matti Jussila 

 

6. Aina kannattaa kysyä! Kun 

asioista ottaa selvää etukä-

teen, ei tule ikäviä yllätyksiä. 

7. Työaikaa on tarkasteltava 

uudesta näkökulmasta. Ny-

kyinen järjestelmä ei enää 

vastaa tämän päivän arkea. 

8. Että maassa olisi rauha ja 

ihmisillä hyvä tahto. 

Annika Arstila-

Aaltonen 

1.Kartanonkoski, Kivimäki, 

Kuusikko, Lehtikuusi, Päh-

kinärinne, Rajakylä, Rajatorp-

pa ja Vierumäki 

2. Luottamusmiehenä pääsee 

auttamaan jäseniä. Luotta-

musmiehenä toimiminen on 

siksi hyvin palkitseva ja konk-

reettinen tapa hoitaa edun-

valvontaa. 

3. Olen aloittanut varsinaise-

na luottamusmiehenä elo-

kuussa 2015. Aiemmin olen 

toiminut muutaman vuoden 

varaluottamusmiehenä. 

 4. Parasta on jäsenten autta-

minen. Jäsenten kysymyksiä 

selvitellessä myös oppii usein 

paljon uuttaa itsekin näin 

tuoreena luottamusmiehenä.  
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1. Lukiot sekä kansainvälinen 

koulu ja Simonkylä 

2. Yhteiskunnalliset asiat kiin-

nostavat ja haluan jollakin 

tavalla vaikuttaa. Vanhemmat 

ay-konkarit nykäisivät mu-

kaan. 

3. Vuodesta 2011 

4. Parhaita hetkiä ovat ne, 

kun joku on saanut apua ja 

voin kokea todella tehneensä 

jonkun ihmisen puolesta jota-

kin arvokasta. Haastavinta on 

toimia opettajien ja opetuk-

sen puolesta äärimmäisen 

vaikeassa taloustilanteessa. 

5. Ilman luottamusmiehiä 

työrauha ja -ehdot kouluilla 

sekä opetuksen taso voisivat 

heikentyä voimakkaasti. Tä-

mä ei olisi minkään osapuo-

len etu. 

6. Jokainen ammattiyhdistys 

saa voimansa aktiivisista jäse-

nistä. Osallistukaa, vaikutta-

kaa, tuokaa esiin ongelmia, 

tuokaa pienelläkin tavalla 

oma kortenne kekoon! 

7. Ehdottomasti opettajien 

lukuisat lisävastuut ja -

tehtävät pitäisi saada parem-

min korvausten piiriin. 

8. Rakas pukki, toivon rauhal-

lisia päiviä ja lepoa läheisten 

ihmisten kanssa.  Kauniiseen 

luontoon haluaisin myös 

päästä, anna hyvä lumitalvi! 

6. Arvosta työtäsi, mutta 

myös vapaa-aikaasi! 

7. ja 8. Yksi muutosehdotus ja 

samalla toiveeni joulupukille: 

riittävästi aikaa vaativaan 

perustehtävään.  

Jukka Mölsä 

1. Askisto, Hämeenkylä, Joki-

varsi, Länsimäki, Martinlaak-

so, Mikkola, Vantaan aikuislu-

kio 

2. Haluan omalla vaatimatto-

malla panoksellani edes-

auttaa opettajien työhyvin-

vointia ja oikeudenmukaisia 

työoloja. 

3. Ensimmäinen kausi menos-

sa. 

4. Parasta on saada ratkaistua 

yhteyttä ottaneen opettajan 

kysymys.  

5. Ilman luottamusmiehiä 

moni asia saattaisi jäädä rat-

kaisematta opettajan eduksi. 

6. Keskustele aina ensinnä 

oman esimiehesi kanssa on-

gelmatilanteessa.  

7. Haluaisin että Vantaa palk-

kaa uudet opettajat vastai-

suudessa jälleen 1.8. alkaen. 

 

Mika Koskinen 

1. Olen Havukosken, Koivuky-

län, Korson, Ruusuvuoren, 

Uomarinteen, Vantaankosken 

ja Ylästön koulujen luotta-

musmies.  

2. Tehtävään minut rohkaisi 

pari vanhempaa kollegaa, 

joista toinen oli työkaverini ja 

toinen toimi itse pitkään 

luottamusmiehenä.  

3. Olen toiminut luottamus-

miehenä peruskoulun histori-

an ja yhteiskuntaopin opetta-

jan työn ohella kymmenen 

vuotta. 

4. Parasta toimessani on tie-

tenkin halu vaikuttaa ja mah-

dollisuus auttaa toista ihmis-

tä. Työ tarjoaa minulle myös 

henkisesti runsaasti haas-

tetta. Opin siinä koko ajan 

uutta. 

5. Kunnallinen pääsopimus 

määrittää luottamusmiehen 

tehtävät. Esimerkiksi virkaeh-

tosopimuksen tulkintaa kos-

kevassa ristiriitatilanteessa 

luottamusmiehen rooli on 

ratkaiseva – hän edustaa jä-

sentä palvelussuhteen ehtoja 

koskevissa tulkintaerimieli-

syyksissä. 
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8. Toivottavasti istuva hallitus 

tulee järkiinsä ja peruu koulu-

tukseen kohdistuvat leikkauk-

set.  

Kirsti Wahlman 

1. Luottamusmieskouluni 

ovat Ilola, Kaivoksela, Kannis-

to, Kivistö, Kytöpuisto, Leppä-

korpi, Päiväkumpu, Seutula, 

Simonkallio, Rekola ja Reko-

lanmäki 

2. ja 3. Olen ollut mukana 

Vantaan opettajien ammatti-

yhdistyksen hallituksessa ja 

sitä kautta aloitin ensin tehtä-

viiin tutustumisen ja kou-

luttautumisen varaluottamus-

miehenä. JUKO:n luottamus-

miestehtäviä olen hoitanut 

syksystä 2009 lähtien.  

"Pykälät" ja faktat ovat kiin-

nostaneet minua aina. 

4. Luottamusmiehenä toimi-

misen haasteena on riittävän 

ja oikean tiedon hankkiminen 

kunkin käsiteltävän asian 

kohdalla. Täytyy olla myös 

"tuntosarvet herkkänä", kun 

on kyse ihmisistä ja heille 

tärkeistä asioista.  

 

 

 

 

 

 

 

Parasta tehtävässä on koulu-

maailmaan liittyvissä asioissa 

ajantasalla pysyminen ja toi-

miva verkosto, jolta voi saada 

apua ongelmia ratkottaessa. 

5. Pidän luottamusmiestoi-

mintaa erittäin tärkeänä. 

Vaikka Vantaalla esimiehet  

hoitavat työnsä hienosti, niin 

aina silloin tällöin jää huomi-

oimatta asioita, jotka heiken-

tävät opettajan asemaa tai 

palkkausta. OVTES ja KVTES 

sisältävät paljon myös sellai-

sia kohtia, joissa luottamus-

mies on luonteva osoite asioi-

den selvittämiselle. Jäsenten 

etu on myös, että ajankohtai-

siin asioihin liittyvä tiedonkul-

ku luottamusmiesten ja am-

mattiyhdistyksen välillä toimii 

hyvin. 

6. Keskustelkaa mahdolli-

suuksien  mukaan ongelmas-

tanne ensi oman esimiehen-

ne kanssa ja olkaa asiassanne 

yhteydessä omaan luotta-

musmieheenne mahdollisim-

man pian. 

7. Haluaisin, että kaikki 

opettajan eri tavoin opetus-

työhön liittyvät tehtävät kuu-

luisivat palkanmaksun piiriin. 

8. Toivon kiireettömyyden ja 

levollisen olemisen tunnetta 

jokaisen arkeen sekä työssä 

että kotona. 
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Verkkopeto haastattelussa 

Verkkopeto Kasperi Viitanen            Kuva: Heli Luokkamäki 

Mitä kuuluu verkkopetojen työnkuvaan?  

Lyhyesti: uusien tvt-juttujen haltuun ottaminen, niiden pedagogisen hyödylli-

syyden arviointi ja opastus oppilaille ja opettajille. Suurin osa omasta työstä-

ni on työpajamaista työskentelyä luokissa yhdessä opettajien ja oppilaiden 

kanssa. Sovimme jonkin tabletteja hyödyntävän opiskelutekniikan, jonka 

opetan koko luokalle. Opettajat ovat mukana ohjaamassa ja samalla oppivat 

itse. Pieni osa koulutuksesta on pelkästään opettajille. Laajemmassa mittakaa-

vassa tavoitteena on saada opettajat näkemään tieto- ja viestintäteknologian 

tarjoamat uudet mahdollisuudet opiskelussa. 

 

Mikä on antoisinta/haastavinta verkkopetona toimimisessa? 

Antoisaa mutta samalla haastavaa on se, että koko ajan tulee uusia palvelui-

ta, ohjelmia ja laitteita ja vanhatkin uusiutuvat koko ajan. Näiden perässä 

pitäisi itse pysyä ja samalla poimia olennaiset jutut opettajille.  
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Kaikkien uusien asioiden perässä ei ehdi laukata, eivätkä opettajatkaan erityi-

sesti nauti siitä, että joku vaivalla opeteltu juttu onkin seuraavana päivänä 

erilainen. Toisaalta jatkuva muutos kuuluu asiaan. 

 

Kuinka hyviä tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiä vantaalaiset opettajat ja 

koululaiset ovat? Onko oppilaiden ja opettajien taidoissa eroja? Millaisia? 

Lähes kaikki tapaamani koululaiset ovat diginatiiveja siinä mielessä, että eri 

älylaitteet ja niiden vapaa-ajan käyttö kuuluu luontevana osana heidän elä-

määnsä. Tablettien ja sovellusten hyötykäyttö opiskelussa sen sijaan on 

yleensä uusi juttu. Opettajien kohdalla erot lähtökohdissa ovat huomattavas-

ti kirjavammat kuin oppilailla. Monet opettajat ovat kuluneen vuoden aika-

na lähteneet innokkaasti kokeilemaan ja soveltamaan tablettien tarjoamia 

mahdollisuuksia ja he hyödyntävät myös oppilaiden osaamista. 

 

Mitä ajattelet tulevasta opsista ja sen painotuksista tvt-asioihin liittyen? 

Ajattelen, että tvt kulkee käsi kädessä uuden opsin kanssa. Osa opiskelusta 

kannattaa tehdä ja tuottaa tvt:n avulla. Toisaalta kaikkea opiskelua ei tarvitse 

itsetarkoituksellisesti tehdä tvt:n avulla. Tvt:n avulla voi kuitenkin dokumen-

toida ja kuvata monipuolisesti oppimista uuden opsin hengessä. 

 

Parhaat vinkkisi ohjelmoinnin opettamiseen alakoulussa? 

Helpointa on aloittaa valmiiksi mietityillä kokonaisuuksilla kuten koodaus-

tunti.fi- verkkosivusto ja Scratch Jr- sovellus tableteille. Näissä tutustutaan oh-

jelmoinnin perusteisiin ja logiikkaan ilman, että täytyy osata oikeasti jotain 

ohjelmointikieltä. 

 

Millaisia kysymyksiä opettajilta on noussut liittyen tablettien käyttöön ja 

muihin tvt-asioihin? Millaisia vastauksia niihin? 

Peruskysymys tvt:n käytön aloittamisessa opettajilla on edelleen se, mihin 

tvt:tä ja erityisesti tabletteja tarvitaan. Ennakkoajatuksena on usein oppimis-

pelien pelailu. Pyrin näyttämään, mitä kuvien, videon ja äänen avulla voi 

tehdä. Pilvipalveluiden hyödyntäminen on toinen perusjuttu. 
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Tieto- ja viestintätekniikan vuosi  

Vantaalla 

Kulunut vuosi on ollut Vantaalla huimaa kehitystä, jos ajatellaan tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöä ja laitekantaa. Vuosi sitten kaupunki hankki 

yli 16 000 tablettia ja samalla kaupungissa aiemmin toimineiden, tvt-

koulutusta tarjoavien verkkopedagogien määrää lisättiin kuudesta kuuteen-

toista sekä lisäksi kaksi ruotsinkieliselle puolelle. Ongelmiakin tietysti esiintyi, 

kuten tämän kokoluokan projektissa voi olettaakin esiintyvän, mutta koko-

naisuutena tabletit ja niiden myötä uudenlainen tapa lähestyä opetusta, so-

lahtivat arkeen melko kivuttomasti. Tässä yhteydessä ei voi olla mainitsemat-

ta tablet-yhteyshenkilöiden valtavaa, käytännössä täysin palkatonta työpa-

nosta asian hyväksi.  

Luonnollisesti nämä hankkeet ovat herättäneet myös vastustusta, eikä täysin 

syyttä. Vastustuksella ei tässä tarkoiteta sitä, että joku opettaja voisi hyvällä 

omalla tunnolla kieltäytyä nykypäivänä näitä laitteita käyttämästä, vaan lä-

hinnä työmäärän ja siitä maksetun korvauksen suhdetta. Nykyinen opetusvel-

vollisuuteen perustuva palkkaus ja OVTESin nykypäivään sopimattomat mää-

räykset lisätehtävien korvaamisesta eivät ainakaan ole helpottaneet tehdyn 

työn korvaamista. Koulujen atk-yhdysopettajat ja tablet-vastaavat ovat jou-

tuneet tilanteeseen, jossa laitteita hallinnoidaan ja huolletaan täysin riittämät-

tömällä korvauksella tai pahimmillaan ilman korvausta. Lisäksi joissakin kou-

luissa näihin tehtäviin on jouduttu valitsemaan opettajia lähes vastoin tahto-

aan, eikä opettajan tehtävään vaadittava osaaminenkaan ole välttämättä riit-

tävää. Rekrytointivaiheessa tä-

hän asiaan pitäisi ehdottomasti 

kiinnittää aikaisempaa enem-

män huomiota, kuten myös 

digijohtamiseen. Kun tämän 

lisäksi ongelmat helpdeskin ja 

ohjelmistojen kanssa ovat ol-

leet valtaisia, on tilanne mo-

nessa koulussa ollut tosi hanka-

la. Tähän ilmapiiriin on nyt tu-

lossa Guru Cafe. 
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Kysymyksiä on tullut jonkin verran. Onko pak-

ko ryhtyä Guruopettajaksi? Saako siitä jotain 

korvausta? Guru Cafe kannattaa nähdä mah-

dollisuutena, koska sitähän se on. Kenenkään 

ei ole pakko ryhtyä Guruopettajaksi, mutta sa-

malla voi esittää kysymyksen, miksi ei ryhtyisi. 

Mikäli omat taidot ovat heikot, auttavat kaikki 

Gurupolut kehittämään omia taitoja, ja osaamisen jakaminen muille Guru 

Cafessa vain vahvistaa omaa osaamista.  

Voi oppia jotain uutta ja jopa huomata pitävänsä siitä, kun pääsee laitteiden 

ja ohjelmien isännäksi tai emännäksi. Tietotekniset laitteet ja ohjelmat ovat 

usein siitä kiitollista opeteltavaa, että kun oppii yhden asia ja sen tekemisen 

logiikan, on seuraavan asian opetteleminen yleensä paljon helpompaa.  

Guru Cafe on mielestäni osa uutta ajattelua, jakamisen kulttuuria. Perinteises-

ti opetusalalla on pidetty tiukasti kiinni omista suunnitelmista ja ei ole välttä-

mättä nähty tarpeelliseksi jakaa niitä muille. Internet on muuttanut tätä van-

haa ajattelua paljon ja nykyisin lähes jokainen opettaja käyttää netin lopu-

tonta tietopankkia suunnittelunsa tukena. Vielä pitäisi edetä siihen vaihee-

seen, että yhä useampi alkaisi myös jakaa osaamistaan verkossa tai alkuun 

edes työyhteisössään. Lisäksi pitää uskaltaa ottaa käyttöön oppilaiden osaa-

minen. Mikäli oppilas osaa jonkun asian paremmin kuin opettaja, miksi hän 

ei voisi sitä toisille oppilaille tai opettajille opettaa? Siinä vaiheessa, kun lait-

teet ja ohjelmat ovat hallussa, voidaan keskittyä täysillä pedagogiikkaan.  

Kouluille on jätetty valta valita kuinka Guru Cafe kussakin koulussa toteute-

taan. On mielenkiintoista nähdä, millaisia malleja tähän kehitetään ja millä 

ajalla gurutoiminta järjestetään. Ajatuksenahan on, että toiminta olisi luonte-

va osa koulupäivää. Ainakin yhdessä koulussa Guruopettajille maksetaan eril-

listä korvausta, luultavasti useammassakin. Kaiken tämän hypetyksen keskellä 

on kuitenkin muistettava, että koulun kehittämistyötä ei saa teettää opettajil-

la olettaen, että kaikki vaiva ollaan valmiita näkemään ilmaiseksi. Tehdystä 

työstä kuuluu saada korvaus, vaikka tehty työ opettajia itseäänkin auttaa ja 

kehittää. Joku ROTI sentään, erästä tunnettua sanontaa lainatakseni. 

Antti Karetie 

VOAY:n varapuheenjohtaja 

antti.karetie@eduvantaa.fi 

Kuvat: Nikinmäen Guru Cafe  ©Johanna Kaario 
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Etsi ja löydä! 

Löydätkö alla olevasta sokkelosta kaikki 20 OAJ– ja VOAY-aiheista sanaa? 

Oikea vastaus julkaistaan nettisivuillamme 15.12.2015. (Huom! Ä=A, Ö=O) 
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Voay Liikuttaa: Energiaa talveen  

avannosta ja hiihtämisestä 

5 kerran hiihtokortti Kivikon hiihtoputkeen VOAY:n jäsenille 20€ + 3€ 

avainkortti (normaalihinta 50€) Kivikon hiihtohalli, Savikiekon 4, Helsinki 

10 kerran avantouintikortti Kuusijärven savusaunaan VOAY:n jäsenille 20€, 

maksu käteisellä (normaalihinta 50€) Kuusijärvi, Kuusijärventie 3, Vantaa 

Ostotilanteessa esitä OAJ:n jäsenkortti, jossa lukee OAJ:n yleissivistävät 

opettajat ja Vantaan paikallisyhdistys. Etu on voimassa 31.12.2015 asti, käyt-

töaika kauden loppuun saakka. 

Urheiluvastaavat ottavat mielellään vastaan ehdotuksia erilaisista tutuista ja 

uudemmista liikuntamuodoista, joita VOAY voisi tarjota jäsenilleen. 

Ehdotukset pyydetään osoitteeseen tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi 
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www.voay.fi 

Kevään 2016 liikuntahaastekampanja 

kouluille 

Kuten jo tiedättekin, VOAY tukee yhdessä liikkuvia ja VOAY:tä edustavia 

opettajaryhmiä erilaisissa liikuntatapahtumissa yleensä noin puolella summal-

la osallistumismaksusta. Tukea on mahdollisuus anoa kerran lukukaudessa. 

Martinlaakson koulun kymmenkunta juoksijaa treenaavat jo ahkerasti touko-

kuun Helsinki City Runin puolimaratonia varten. Tämä innokas Martinlaak-

son koulun juoksutiimi haastaakin nyt kaikki Vantaan koulut keräämään 

omat tai naapurikoulujen kanssa yhteiset tiimit ja ilmoittautumaan Helsinki 

City Runiin tai Naisten kymppiin. Liikuntahaastekampanjan myötä VOAY 

tukee yhdessä liikkuvia opettajaryhmiä lisäämällä sponsorointitukea, maksa-

malla osallistumismaksun jopa täysimääräisenä, kun ilmoittautuminen hoide-

taan halvimman osallistumismaksun mukaan. Hakemuksia voi laittaa tule-

maan Tiinalle tiina.j.pesonen (at) eduvantaa.fi . 

mailto:tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi

