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Pääkirjoitus 

Pitelet käsissäsi uunituoretta ja historian ensimmäistä Vopettajaa - Vantaan 

opettajien ammattiyhdistyksen uudistunutta lehteä. Viimeisen parin vuoden 

aikana Vantaan opettaja –lehti on käynyt läpi useita pienempiä ja suurempia 

muutoksia. Vuosikymmenten saatossa kokeneemmat opettajat olivat tottu-

neet keltaiseen tiedotuslehdykäiseen, joka tasaiseen tahtiin ilmestyi opetta-

jainhuoneiden pöydille luettavaksi. Vähitellen lehden teko digitalisoitui ja 

ennen pitkää huomattiin, että koko lehti on siirtynyt täysin nettiaikaan. Sitä 

voi käydä lukemassa VOAYn kotisivuilla osoitteessa www.voay.fi. Paperileh-

teen tottuneet pääsevät sen sieltä edelleen halutessaan tulostamaankin.  

Käsissäsi oleva lehti on seuraava vaihe uudistuksissa. VOAYn hallitus halusi 

tarjota jäsenistölle jälleen paperisen lehden, jota voi hypistellä myös käsis-

sään. Päätettiin järjestää nimikilpailu uudelle paperilehdelle. Monien vaihei-

den jälkeen päädyimme kartanonkoskelaisen Annukka Rautiolan ehdotuk-

seen Vopettaja. Mielestämme nimi on erinomainen Vantaan opettajan sisar-

lehdelle, se saa hyvälle tuulelle ja on ytimekäs, oivaltava ja hauska. Vantaan 

opettaja –lehti ilmestyy edelleen nettiversiona.  

Tätä kirjoittaessa emme vielä tiedä Vopettajaan liittyvistä tulevaisuuden 

suunnitelmista. Toki toivomme, ettei tämä lehti jää lajissaan ainoaksi, mutta 

lehden jatkosta päättää VOAYn hallitus ajallaan. Toivoisimmekin teiltä, ar-

von lukijat, palautetta ja toiveita lehden seuraaville numeroille joko VOAYn 

nettisivujen kautta tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen 

tiedotus@voay.fi.  

Keväisin terveisin,  

Eeva Lohela & Ulla Puukangas 

 

 



 

- 5 - 

Vopettaja kysyi VOAYn hallituk-

sen puheenjohtajalta ja jäseniltä 

muutamia kysymyksiä, jotta jäse-

nistö voisi tutustua heihin parem-

min. Ohessa vastaukset aakkos-

järjestyksessä alla oleviin kysy-

myksiin. 

1. Nimesi? 

2. Tehtäväsi VOAY:n hallitukses-

sa? 

3. Kauanko olet ollut VOAY:n 

hallituksen jäsen? 

4. Mikä on parasta/ haastavinta 

hallitustyöskentelyssä? 

5. Mikä on parasta/ haastavinta 

opettajuudessa? 

6. Mitä sinulle merkitsee sanapari 

yhteinen opettajuus? 

7. Jos saisit vapaasti muuttaa yh-

den opettajien työhön/

työoloihin 

liittyvän asian, minkä muuttaisit? 

8. Kesälomasuunnitelmasi?  

VOAY:n hallitus esittäytyy 

1. Olen Annika Arstila-Aaltonen 

2. Olen VOAY:n hallituksen puheen-

johtaja. 

3. Kaiken kaikkiaan 14 vuotta. Olin 

ensimmäisen kaksivuotiskauden 

hallituksen varajäsen.  

4. Parasta on päästä ajamaan yhtei-

siä asioita mukavan porukan kans-

sa. Haastavinta on hankalissa tilan-

teissa hoitaa asiat kuntoon niin että 

jäsenet ovat tyytyväisiä toimiimme, 

mutta toisaalta säilyttää asialliset 

välit työnantajan kanssa yhteistyön 

ylläpitämiseksi. 

5. Parasta on nähdä lasten oppimi-

sen riemu. Haastavinta on huomioi-

da tasapuolisesti kaikki erilaiset 

oppijat, joita työssä kohtaa. 

6. Se merkitsee minulle vahvuutta. 

Yhdessä olemme enemmän.  

7. Haluaisin, että kouluilla on riittä-

västi resursseja toimintansa järjes-

tämiseen, että ei aina tarvitsisi 

miettiä mihin rahat riittävät. 

8. Kesällä aion rentoutua ja levätä. 

Nautin kiireettömistä aamuista ja 

vietän aikaa perheen kanssa kotona 

ja mökillä. 
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1. Matti Jussila 

2. Olen hallituksessa osallistu-

en luottamusmiestoimikun-

taan, pyrin peruskoulun lisäk-

si tuomaan lukioasioitakin 

esille. 

3. Toimin hallituksessa vuosi-

na 2011-2012 ja nyt uudel-

leen vuoden 2015 alusta. 

4. Haastavinta hallitustyös-

kentelyssä on saada tarpeeksi 

tietoa ajankohtaisista asioista 

sekä ehtiä perehtymään ja 

reagoimaan asioihin normaa-

lin opettajatyön ohessa. Li-

säksi olisi ylläpidettävä ver-

kostoja muualle ammattiyh-

distykseen. Parasta on yhdes-

sä vaikuttaminen ja VOAY:n 

hallituksen hyvä yhteishenki. 

5. Opettajuudessa haastavin-

ta on motivaatioon ja opiske-

lutaitoihin liittyvät haasteet. 

Parasta opettajuudessa on, 

jos noissa kokee onnistu-

neensa hyvin.  

6.Yhteinen opettajuus on sitä, 

että ajamme kaikkien opetta-

jien ja koulutuksen asiaa yh-

dessä, riippumatta oppiai-

neista tai koulumuodoista. 

7. Muuttaisin ryhmäkokoja 

pienemmiksi. 

8.Läheisten ihmisten kanssa 

tavallista leppoisaa arkea – 

ehkä yksi irtiotto auringon-

paahteeseen 

Olen toiminut myös edellises-

sä työpaikassani aktiivisesti 

paikallisyhdistyksen hallituk-

sessa. 

4. Hallitustyöskentelyssä on 

parasta, että pääsee tutustu-

maan uusiin ihmisiin sekä 

pysyy ajan tasalla ajankohtai-

sessa, paikallisessa koulutus-

poliittisessa keskustelussa. 

Ajan tasalla pysyminen on 

myös haaste, esimerkiksi ken-

tällä eteen tulevien vaikeuk-

sien pitäisi saavuttaa hallitus- 

ja luottamusmiestoimijat 

ajoissa, jotta niihin pystytään 

tarvittaessa reagoimaan tar-

peeksi nopeasti.    

5. Parasta opettajuudessa 

ovat oppilaat ja heidän kans-

saan työskenteleminen sekä 

mahdollisuus kehittää itseään 

ja oppia uutta jatkuvasti. 

Haastavaa opettajuudessa on 

välillä tunne, että aika ei riitä 

kaiken hoitamiseen siten ku-

ten itse haluaisi.  

6. Me kaikki olemme opetta-

jia lastentarhanopettajista 

yliopistojen lehtoreihin. Oppi-

joiden ikä vaihtelee, mutta 

perusidea opettajuudesta 

säilyy.  OAJ ajaa kaikkien 

etua, mutta välillä jonkun 

ammattiryhmän etujen ajami-

seen pitää käyttää resursseja 

enemmän riippuen eri am-

mattiryhmien tarpeesta ja 

ajankohtaisesta tilanteesta.  

7. Opetukseen kohdistuvia 

säästöjä ei enää pitäisi tulla 

vaan paremminkin lisättäisiin 

resursseja tukemaan opetta-

jan perustyötä, jotta Suomi 

pysyisi edelleen kansainväli-

sessäkin vertailussa koulutuk-

sen kärkimaana.   

 

1. Arja Kaarto   

2. Koulutusvastaava   

3. 5 vuotta   

4. Parasta on työskentely mu-

kavien, osaavien opettajien 

kanssa. Haastavinta on vasta-

ta kentän tarpeisiin ja nähdä 

mitä haasteita tulevaisuus 

tuo tullessaan.  

5. Parasta työssäni ovat ihmi-

set eli oppilaat ja kollegat. 

Haastavinta on jatkuva kiire 

ja aikapula   

6. Yhdessä tekemistä ja   yh-

teisiä oppilaita.  

7. Haluaisin luokkakoot pie-

nemmiksi.  

8. Tulevana kesänä aion mat-

kailla Kroatiassa ja viettää 

aikaa mökillä Kuhmossa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Susanna Kahelin 

2. Hallituksen jäsen, järjestö-

asiaintoimikunnan jäsen 

3. Tämä on ensimmäinen 

kauteni VOAY:n hallituksessa. 
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8. Aion rentoutua perheen ja 

ystävien kanssa unohtaen 

työasiat hetkeksi ja ladata 

akkuni taas seuraava luku-

vuotta varten. 

1. Antti Karetie  

2. Toimin varapuheenjohtaja-

na. 

3. Minut valittiin hallitukseen 

vaaleilla syksyllä 2014 ja uusi 

hallitus aloitti työskentelynsä 

vuoden alussa 2015.   

4. Parasta on se, että saa vai-

kuttaa omaan työhön liittyviin 

asioihin ja nähdä oikeasti 

läheltä, kuinka voi vaikuttaa 

kaikkien opettajien parhaaksi. 

Haastavinta on ehkä se, että 

asiat tapahtuvat usein hitaan 

ja pitkällisen vaikuttamisen 

tuloksina, eivätkä sormia nap-

sauttamalla. Kentällä helposti 

odotetaan nopeampia tulok-

sia, jotta toiminta nähtäisiin 

tehokkaana. Siihen aina pyri-

tään, mutta harvoin suuriin 

kysymyksiin saadaan ratkai-

suja ihan kädenkäänteessä. 

5. Parasta on ohjata lapsia 

oppimisen polulla ja nähdä se 

ilo, kun hommat hoituvat ja 

uutta opitaan. Haastavinta on 

varmaankin yrittää keskittyä  

täysillä olennaiseen, kun 

työnmäärä on suuri ja suo-

raan opetustyöhön liitty-

mättömiä tehtäviä odottaa 

joka kulman takana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annamaria Kolari  

2. Olen hallituksen sihteeri.  

3. Yhdeksäs vuosi hallitukses-

sa alkoi juuri.  

4. Hallituksen jäsenenä on 

koko ajan hermolla edunval-

vonnallisissa kysymyksissä. 

Opettajan työ on muuttunut 

ja muuttumassa koko ajan 

pirstaleisemmaksi. Ammatti-

yhdistys tekee parhaansa 

opettajien eteen, mutta usein 

vastassa ovat kovemmat voi-

mat. Vantaalla on onneksi 

hyvät välit ammattiyhdistyk-

sen ja työnantajan välillä. 

Tapaamme muutaman kerran 

lukukaudessa ja keskustelem-

me ajankohtaisista työhöm-

me liittyvistä asioista. Van-

taalla on hyvä olla opettaja-

na.  

5. Ehdottomasti parasta työs-

säni ovat oppilaat! Ja tietys-

ti hyvät kollegat. Vaikeinta 

tällä hetkellä on muun kuin 

opetustyön jatkuva lisäänty-

minen. Paperitöiden ja ko-

kousten määrä on lisääntynyt 

huikeasti. Nämä vievät voi-

mavaroja opetuksen suun-

nittelusta ja kehittämisestä.  

6. Kaikkien opettajien yhteis-

tä vastuuta työstään ja 

opettajien yhteisen hyvän 

eteen työskentelemisestä.  

7. Yksi asia on aika vähän :) 

TVT-intoilijana tietysti voisin 

haluta talon täyteen digitaali-

sia oppimisvälineitä ja aikaa  

saisi olla enemmän kaikkeen. 

Valitsen nyt kuitenkin jokai-

selle terveellisen työympäris-

tön. Itsekin olen ollut töissä 

homeisissa tai muutoin huo-

nokuntoisissa rakennuksissa 

ja sellaisissa oloissa ei pitäisi 

kenenkään lapsen tai aikuisen 

joutua työskentelemään.  

8. Lapset, moottoripyörä ja 

aurinko :) 

 

1. Kari Kastu  

2. Hallituksen jäsenyys, järjes-

töasiaintoimikunta 

3. Aika kauan  

4. Taistella oikeudenmukai-

suuden, syrjinnästä ja suosi-

misesta vapaan edunvalvon-

nan puolesta.  

5. Maailman upeimpia am-

matteja, saa tukea nuoren 

kasvua aikuisuuteen.  

6. Yläkäsite, jonka sisälle voi-

daan kätkeä mitä tahansa.  

7. En ainakaan työaikaa.  

8. Kesätyö odottaa, toivotta-

vasti.  
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Huolestuttavaa on myös yhä 

useamman oppilaan tipahta-

minen koulun arjesta. Eivät 

vain jaksa syystä tai toisesta 

tulla kouluun. Miten heitä 

voisi auttaa?  

6. Olemme kaikki opettajat 

oppilaita varten esikoulusta 

loppuun asti. Yhteistyöllä 

saamme asioitamme ajettua 

yhtenäisesti, opettajien ja 

oppilaiden parhaaksi.  

7.  Epäoikeudenmukaiset o-

petusvelvollisuustunnit. Vuo-

sityöaikako on tähän vastaus? 

8. Kesän alussa on hyvän ys-

täväni (johon tutustunut ay-

toiminnassa) häät, ihanaa. <3 

Kesällä on aikaa paneutua 

enemmän syksyllä alkanee-

seen harrastukseeni geokät-

köilyyn. Useita retkiä siis tie-

dossa. Osa kesästä kuluu pe-

rintötalossa puuhastellessa 

ja joku ulkomaan matka-

kin olisi kiva tehdä, kohde 

vielä päättämättä. Ja tietysti 

kesään kuuluu paljon luke-

mista, toivottavasti auringos-

sa. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eeva Lohela 

2. Tiedottaja 

3. Vuodesta 2011  

4. Parasta on pysyminen hy-

vin ajan tasalla edunvalvon- 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ulla Puukangas  

2. Tällä hetkellä toimin toise-

na jäsenasiain hoitajana ja 

webbi-vastaavana 

3. Reilut 10 vuotta  

4. Parasta on hyvä yhteistyö 

eri tahojen kanssa ja asioihin 

vaikuttaminen. Haastavinta 

on se, etteivät asiat aina ete-

ne oikeudenmukaisesti tai 

riittävän nopeasti.  

5. Opettajana olemisessa  

ehdottomasti parasta  (ja 

myös välillä haastavinta) on 

oppilaiden kanssa toimimi-

nen. On mahtavaa saada olla 

mukana oppimisen ja kasvun  

hyvissä ja huonommissa het-

kissä. Tykkään myös suunni-

tella ja toteuttaa erilaisia op-

pimisprojekteja  esim. pelilli-

syyttä ja tietotekniikan tarjo-

amia mahdollisuuksia hyväk-

sikäyttäen. 

6. Yhteinen opettajuus on 

tahto– ja ajattelutila, jossa 

kaikki opettajaryhmät näke-

vät paitsi oman myös toisten 

työn tärkeänä ja arvokkaana. 

Keskinäisellä arvostuksella ja 

yhteistyöllä saadaan vähitel-

len kohennettua kaikkien 

opettajaryhmien asemaa.  

7. Antaisin opettajille enem-

män aikaa olla oppilaiden 

kanssa ja kuunnella. Turhat 

työt pois.  

8. Lepoa ja rentoutumista. :) 

nallista asioista, haastavinta 

aikataulujen yhteensovittami-

nen 

5. Parasta on se, että päivissä 

on paljon vaihtelua, mutta 

sama asia tekee työstä haas-

teellisen, sillä se vaatii 

opettajalta nopeita ratkaisu-

ja. 

6. Yhdessä tekemistä yksin 

puurtamisen sijaan. 

7. Hankkisin kaikille opettajil-

le työpuhelimet. 

8. Terassin rakentelua ja 

yrttienkasvatuskokeiluja  

 

 

 

 

 

 

 

1. Tiina Pesonen  

2. Taloudenhoitaja sekä toi-

nen urheiluvastaavista  

3. Vuodesta 2010 lähtien 

4. Parasta on ajanhermoilla 

oleminen ja uusiin ihmisiin 

tutustuminen. Haastavinta on 

puolestaan jäsenten tavoitta-

minen. 

5. Parasta opettajuudessa 

ovat jatkuvasti käynnissä ole-

vat vuorovaikutusprosessit. 

Haastavimpana koen työn 

rajaamisen, sillä tuntuu että 

aina voisi tehdä enemmän ja 

paremmin. 

6. Yhteistyössä on voimaa! 

7. Vähentäisin kirjaamisen 

määrää. 

8. Auringosta nauttiminen 

ulkoilemalla perheen kanssa 
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1. Leena Ronkainen  

2. Järjestöasiantoimikunnan 

jäsen 

3. Aloitin VOAY:n hallitukses-

sa vuoden 2015 alusta.  

4. Haasteellisuudesta en osaa 

näin lyhyen hallitustyöskente-

lyn jälkeen nostaa esille yk-

sittäistä asiaa.  Parasta kui-

tenkin hallitustyöskentelyssä 

on jäsenten erilainen opetta-

jatausta. Uskon, että tämä 

hyödyntää työskentelyä tuo-

malla työskentelyyn erilaisia 

näkökulmia. Hallitustyösken-

tely on tapa vaikuttaa asioi-

hin. Se on eräs keino jakaa 

osaamista ja oppia itse uutta.  

5. Opettajuudessa parasta on 

vaihtelevat  työpäivät. Kahta 

samanlaista työpäivää ei ole 

peräkkäin. Haastavinta on 

oppijan oppimisprosessin 

tukeminen ja yksilöllinen pe-

dagoginen ohjaaminen.   

6. Yhteinen opettajuus on 

monipuolisuutta ja laaja-

alaisuutta, yhdessä työsken-

telyä, tietojen ja kokemusten 

jakamista, opettamista ja 

ohjaamista – eri alojen 

opettajien yhteistyötä koulu-

polun alusta koulupolun lop-

puun saakka.   

7. Kirjallisten suunnitelmien, 

selvitysten ja perustelujen 

määrä on paisunut valtavaksi.   

 

 

 

 

 

 

 

1. Clas Salonen  

2. Hallituksen jäsen ja isäntä 

3. 3.s vuosi peräkkäin, mutta 

vuosituhannen vaihteessa yli 

10 vuotta putkeen  

4. Parasta: Uudet innokkaat 

ihmiset ja tosi taitavien am-

mattilaisten kanssa työsken-

tely. Haastavaa: Joskus asiat 

ovat vieraita mm. erityisope-

tus 

5.Nuorten kanssa työskente-

ly. Haastavaa: Tulevaisuuden 

epävarmuus ja tietotekniikan 

vaatimukset. 

6. Uusi iloinen ja myönteinen 

asia 

7. Kesäloma pari viikkoa lyhy-

empi, mutta kesken vuotta 

useampia pieniä lomia  

8. Mökkeily, ravustus ja mat-

kustelu mm. Ateenaan 

Unohtuuko itse oppilas tässä 

kaikessa? Vähentäisin siis 

paperitöiden määrää!!  

8. Kesälomasuunnitelmissa 

mökkeilyä ja matkailua! 

 

1. Maarit Salo  

2. Olen hallituksen emäntä ja 

kuulun myös järjestöasiantoi-

mikuntaan. 

3. Olen hallituksessa neljättä 

vuotta. 

4. Parasta hallitustyöskente-

lyssä on päästä vaikuttamaan 

ja päättämään asioista.  

5. Parasta opettajuudessa on 

oppilaiden kanssa työskente-

ly. Kokeellinen työskentely 

fysiikassa ja kemiassa on mu-

kavaa. 

6. Yhteinen opettajuus mer-

kitsee mielestäni mm. sitä, 

että opetamme yli oppiai-

nerajojen esim. teemaviikol-

la. Meillä on koululla ollut 

ympäristöviikko, jossa opetta-

jina ovat kemian, biologian ja 

kielten opettajat.  

7. Poistaisin TET-tuntien vä-

hennykset palkasta.  

8. Kesälomalla olen lähdössä 

ensin kesäkuussa Roomaan ja 

heinäkuun lopussa Barcelo-

naan. 
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Ajatuksia perusopetuksen  

opetussuunnitelmatyöstä 

 

Tämän lukuvuoden yhtenä isoimmista aiheista tavallisen koulutyön ohessa 

on ollut opetussuunnitelmatyö, joka tulee jatkumaan vielä seuraavanakin lu-

kuvuonna. Olen itse päässyt olemaan siinä mukana erityisesti oman koulun 

opetussuunnitelmaryhmän jäsenenä ja tarpeen mukaan pohtinut sitä myös 

ammattiyhdistystoiminnan piirissä. Vantaalla työ aloitettiin jo hyvissä ajoin. 

Jo vuosi sitten keväällä kutsuttiin kaikilta perusopetuksen kouluilta opettajia 

kuulemaan opetussuunnitelmatyöstä ja antamaan myös oma panoksensa syk-

syn suunnitteluun. Loppukeväästä kouluilla valittiin opetussuunnitelmaryh-

mien jäsenet valmiiksi syksyä varten. Oli hienoa huomata, että työnantaja 

halusi panostaa opetussuunnitelmatyöhön myös rahallisesti, jonka ansiosta 

opetussuunnitelmaryhmien jäsenille luvattiin maksaa kuukausittainen palkkio 

työstään opetussuunnitelman parissa. 

Varsinainen työ alkoi syksyllä 2014, kun koulujen opetussuunnitelmaryhmien 

jäsenet kutsuttiin koolle ensimmäisen kerran virittäytymään aiheeseen. Pian 

sen jälkeen käynnistyi ensimmäisen moduulin työstäminen.  Työtä on riittä-

nyt niin opetussuunnitelmaryhmän jäsenille kuin koulujen koko opettajakun-

nillekin. Eri lukujen työstäminen on kätevästi jaoteltu osiin eli moduuleihin. 

Tähän työtapaan on oltu ainakin omassa ryhmässäni tyytyväisiä. Haasteina 

taas on koettu ennakoimaamme isompi ja vaativampi työmäärä kuin alkuun 

annettiin ymmärtää. Alkuvaiheessa olimme ymmärtäneet, että päätehtäväm-

me on toimia viestinviejinä oman koulun ja yhteisten kokoontumisten välillä.  
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Toki olimme myös varautuneet, että eri työvaiheissa kerätyn materiaalin 

koonti olisi pääosin vastuullamme. Siksi meidät hiukan yllätti, että saimme 

hoidettavaksemme varsin laajoja tehtäviä opetussuunnitelmatyöhön liittyen. 

Yksi isoimmista on ollut VESO-päivissä järjestelyvastuussa oleminen. Tähän-

kin haasteeseen saimme vastattua ja VESOista saatiin hyvää palautetta osallis-

tuneilta kollegoilta. 

Kuluvan lukuvuoden aikana saadaan valmiiksi kolme moduulia ja ensi luku-

vuodelle jää jäljelle vielä kolme moduulia. Viimeisen moduulin on määrä 

valmistua tammikuussa 2016, jonka jälkeen jatketaan opetussuunnitelmien 

viimeistelyä. Lisäksi syksystä 2015 käynnistyy eri oppiaineiden opetussuunni-

telmien työstäminen. Ensi lukuvuoden aikana pitäisi saada aikaan valmiit tuo-

tokset kaikissa kouluissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan uusi perusopetuksen 

opetussuunnitelma otetaan Vantaalla käyttöön seuraavasti: 

Kaikki koulut ottavat luvut 1-12 käyttöön heti 1.8.2016 (ei kuitenkaan päättö-

arviointia ja eikä valinnaisten tuntien määrää). Oppiainekohtaiset osiot ote-

taan käyttöön asteittain. 1.8.2016 alkaen vuosiluokilla 1-6, 1.8.2017 alkaen 

vuosiluokalla 7, 1.8.2018 alkaen vuosiluokalla 8 ja 1.8.2019 alkaen vuosiluo-

kalla 9. 

 

Tällä suunnitelmalla on hyvä jatkaa OPS-matkaa kohti maalia. Joitain muu-

toksia matkan varrella on luvassa kuten työstä maksettavan palkkion muuttu-

minen. Muun muassa tästä syystä VOAY:n hallitus seuraa opetussuunnitelma-

työtä jatkossakin. On tärkeää saada kouluille aikaan toimiva työkalu uudesta 

opetussuunnitelmasta, mutta järkevällä määrällä työtä. Muistetaan aloitetun 

työn henki, paljon antoisaa pedagogista keskustelua ja kohtuudella kirjallista 

tuotosta.  

 

Annika Arstila-Aaltonen  

VOAY:n puheenjohtaja 
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Terveisiä työsuojelusta 

Työntekijöitä koskettavien lakien viidakko on melkoinen eikä kukaan voi 

hallita kaikkien eri lakien velvoitteita. Työturvallisuuslaki koskettaa kuitenkin 

aivan kaikkia. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa arvioimaan työn 

tekemiseen liittyviä riskejä sekä puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin. Se myös 

velvoittaa työntekijöitä noudattamaan annettuja ohjeita. Työturvallisuuslain 

keskeinen periaate on ennaltaehkäisy.  

Työsuojelu on yhteistoimintaa, jossa 

päävastuu on työnantajalla. Työsuoje-

luvaltuutetut ovat työsuojelun yhteis-

toimintahenkilöitä, joiden tehtävät 

määritellään tarkemmin työsuojelun 

valvontalaissa. Vantaalla opetuspuolen 

työsuojeluvaltuutettuina toimivat Mar-

ja-Leena Jämsén(-Mässeli), Kari Kinnu-

nen (ma-ke) ja hänen tilallaan to-pe 

Jukka Mölsä.  

Työsuojeluvaltuutetun tulee mm. kiinnittää edustamiensa työntekijöiden 

huomiota työn turvallisuutta ja terveyttä edistäviin seikkoihin. Tämä voi ta-

pahtua työpaikkakäyntien yhteydessä, koulutustilaisuuksissa tai vaikkapa pu-

helinneuvonnassa. Työsuojeluvaltuutetun tulee tarvittaessa osallistua erilaisiin 

työsuojelutarkastuksiin, toimia työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteis-

toiminnan kehittämiseksi työpaikalla. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu voi toimia 

tukena työssä jaksamisessa sekä selvittelijänä erilaisissa ristiriitatilanteissa. 

Neuvoa voi aina kysyä. 

Työsuojelun sivuilla oleviin Teemakortteihin kannattaa tutustua (Avain - Pal-

velut - Työsuojelu – Linkit ja liitteet – Työturvallisuuden teemakortit). Niissä 

on toimintaohjeita erilaisiin työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviin asioi-

hin. Teemakorttien aiheita voi käsitellä kokouksissa työhyvinvointikohdassa, 

joka toivottavasti on säännöllisin välein asialistalla.  
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Työterveyshuollosta 

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista joh-

tuvien terveysvaarojen ja – haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Työter-

veyshuoltolaki ei kuitenkaan velvoita työnantajaa järjestämään akuuttisai-

raanhoitoa. Kuitenkin noin kymmenen vuotta Vantaalla on ollut työterveys-

huollossa myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Opettajilla työterveyshuol-

lon järjestäjänä on toiminut Diacor. Viime vuoteen asti siitä on tullut lähinnä 

vain kiitosta mm. helposta ajanvaraussysteemistä sekä aikojen riittävyydestä. 

Ainoastaan sijainti Tikkurilassa on aiheuttanut moitteita.  

Tilanne on valitettavasti muuttunut, mutta se ei johdu Diacorista. Erilaiset 

säästötoimenpiteet edellyttävät, että myös työterveyshuoltokustannuksista 

on tingittävä. Akuuttisairaanhoitoon on tällä hetkellä hankala päästä, vaikka 

aikojen määrää onkin vuoden vaihteen jälkeen hieman lisätty. Aiemmin 

akuuttiajan saattoi varata helposti netin kautta ja sen sai usein jopa samaksi 

päiväksi. Nykyisin puhelut ohjautuvat ensin hoidontarpeen arviointiin, josta 

sitten voi saada lääkäriajan, mikäli on hyvä tuuri. Akuuttiajat samalle päivälle 

menevät yleensä muutaman minuutin kuluessa. Harmitusta on lisännyt vielä 

se, että työntekijää on saatettu kehottaa kääntymään terveysasemien puo-

leen tai saapumaan Diacoriin yksityisasiakkaana, jolloin käynti on tietysti 

maksullinen. 

Kiireettömät sairausasiat, kontrollikäynnit tai mahdolliset terveystarkastukset 

varataan myös puhelimitse. Muuten niissä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Yritämme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että työterveyshuoltopalvelui-

den taso palaisi ennalleen ja mikä vielä parempaa – nousisi entisestään. 

Toivotamme kaikille voimia kevätlukukauden loppurutistuksiin. 

Marja-Leena Jämsén(-Mässeli), Kari Kinnunen ja Jukka Mölsä 
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VOAY kouluttaa: Yhteysopettajat 

koolla Flamingossa 

Jo kolmantena peräkkäisenä vuonna VOAY järjesti yhteysopettajien keväisen 

koulutuspäivän Flamingossa. Koulutuspäivän anti oli varsin monipuolinen ja 

kattava paketti opettajien työhön ja edunvalvontaan liittyviä asioita. Sitä 

paitsi sää oli kyseisenä päivänä sen verran harmaa, että oli suorastaan ihas-

tuttavaa paeta sitä lämpöiseen kokoussaliin vanhojen tuttujen ja uusien tut-

tavuuksien pariin. 

Yhdistyksemme puheenjohtajan Annika Arstila-Aaltosen tervetuliaissanojen 

jälkeen pääsimme palauttamaan mieliimme opettajien palkkaukseen liittyviä 

kiemuroita. Opettajien palkkalaskelmaa avaamassa ja palkanlaskennasta ker-

tomassa oli palveluesimies Leila Nieminen Vantaan kaupungilta. Kuinka mo-

ni meistä oikeasti tietää, mitä palkkalaskelman moninaiset lyhenteet ja ker-

toimet tarkoittavat? Kannattaa ottaa selvää. Palkanlaskijatkin ovat vain ihmi-

siä, joille voi sattua inhimillisiä virheitä, joiden takia voit saada liikaa tai liian 

vähän palkkaa. Tärkeimpänä Niemisen puheenvuorosta jäi itselleni mieleen 

se, että tulee olla riittävän hereillä, riittävän ajoissa ja riittävän tarkkana palk-

kalaskelmansa kanssa. 

Seuraavaksi Nope-kouluttajat, erityisopettaja Susanna Kahelin ja vuoden 

2015 luokanopettaja Katja Järvinen johdattivat meidät ajankohtaiseen aihee-

seen Opettaja sosiaalisessa mediassa. Pääsimme käyttämään tablet-

laitteillamme Polleverywhere-sovellusta ja vastaamaan sen kautta kysymyk-

siin kodin ja koulun välisestä viestinnästä.  
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On hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa pätevät samat lait, asetukset ja 

hyvät käytöstavat kuin kasvokkaisessakin kanssakäymisessä.  

Tässä vielä muutama muistisääntö ja pohdittavaa some-seikkailuihin: 

 mieti, missä roolissa esiinnyt somessa 

 mieti, mitä tietoja itsestäsi haluat someen jättää 

 lait ovat voimassa myös somessa, esimerkkinä salassapitosäännökset 

 älä hosu, äläkä klikkaa, jos otat 

Edunvalvonnallisista asioista keskustelun avasi pääluottamusmies Sami Mark-

kanen. Keskusteluun nousi Vantaalla varsin kuumaksi perunaksi muodostunut 

opettajien työaikakokeilun jatkaminen. OAJn linjauksen mukaan kuitenkaan 

erilaisia työaikakokeiluja ei toteuteta kunnissa, joissa koulutus on säästötoi-

menpiteiden kohteena. Vantaalla siis toivotaankin säästötoimenpiteiden pur-

kamista, jotta työaikakokeiluja voitaisiin jatkaa niihin halukkaissa työyhtei-

söissä. On muistettava, että työaikakokeilut perustuvat osallistuvien opetta-

jien vapaaehtoisuuteen.  

Sami Markkasen mielenkiintoisen avauksen jälkeen kokoonnuimme luotta-

musmiesten johdolla jakamaan kuulumisia kouluiltamme. Perinteisesti nämä 

ryhmät ovat olleet suosittuja ja antoisia, vertaistuenkin foorumeita niihin 

osallistuville.  Omassa ryhmässäni keskusteltiin erityisesti tabletti-

tietokoneiden rantautumisesta kouluihin ja eri koulujen erilaisista käytänteistä 

niihin liittyen, lukioiden ylioppilaskirjoitusten uudistumisen mukanaan tuo-

mista haasteista ja työterveyshuollon nykytilasta.  

Koulutustilaisuuden päätti opettajataustaisten 

eduskuntavaaliehdokkaiden paneelikeskustelu. 

Paikalle oli saapunut keskustelemaan ja kysy-

myksiin vastailemaan kymmenen ehdokasta. 

Panelisteja kysymyksillään herätteli ja ehdok-

kaiden puheenvuoroja suitsi VOAYn hallituk-

sen jäsen Matti Jussila. Keskustelun teemat liit-

tyivät ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin teemoihin, kuten koulutukseen koh-

distuviin leikkauksiin ja kehittämiskohteisiin. Keskustelun jälkeen oli mahdolli-

suus vapaaseen keskusteluun ehdokkaiden kanssa. 

Eeva Lohela   

VOAY:n tiedottaja  
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VOAY:N TOIMINTASUUNNITELMA 

VUODELLE 2015 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry:ssä oli 31.12.2014 1835 jäsentä. 

VOAY valvoo paikallisesti opettajien etuja ja pyrkii lisäämään opettajan ammatin ja opetus-

työn arvostusta. Yhdistyksen toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. 

EDUNVALVONTA   

Paikallinen 

VOAY osallistuu aktiivisesti ajankohtaiseen paikalliseen keskusteluun erityisesti koulutukseen 

liittyvissä aiheissa. VOAY pyrkii edistämään jäsenkuntansa tasa-arvoista asemaa muuttuvissa 

työolosuhteissa ja konfliktitilanteissa. 

Yhdistyksen tavoitteena on kaupungin ja sen oppilaitosten päätöksentekoon vaikuttaminen 

jäsenistön etujen turvaamiseksi. Tässä toiminnassa nähdään tärkeäksi erityisesti yhteyksien 

ylläpitäminen kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. Yhdistyksen edustajat osallis-

tuvat esimerkiksi opetussuunnitelmatyön suunnittelemiseen, oppilasarvioinnin kehittämiseen 

sekä palvelussuhteisiin liittyvien kysymysten pohdintaan yhteistyössä kaupungin virkamiesten 

ja luottamushenkilöiden kanssa. 

VOAY tulee seuraamaan tarkasti esimerkiksi toteutettavaa pedagogisen tuen kehittämishank-

keen etenemistä. Yhdistys pyytää jäseniltään heidän kokemuksiaan hankkeen etenemisestä. 

Jokaiselle koululle on nimetty oma luottamusmies, joka auttaa ja neuvoo jäseniä ongelmati-

lanteissa. Luottamusmieskokouksiin osallistuvat kaikki OAJ:läiset luottamusmiehet ja vara-

luottamusmiehet. Luottamusmiehet saavat tehtäväänsä koulutuksen ja he osallistuvat puoles-

taan jäsenistön kouluttamiseen sekä muihin yhdistyksen tilaisuuksiin. 

Yhdistys pyrkii toiminnallaan tukemaan ja kehittämään sekä jäsentensä työssä jaksamista että 

henkistä ja fyysistä työhyvinvointia.  

Alueellinen ja valtakunnallinen 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä OAJ:n 

Vantaan paikallisyhdistyksen ja sen kautta OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäsen. 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry tukee, edustajiensa välityksellä, toiminnallaan Ope-

tusalan ammattijärjestön tavoitteita sekä alueellisella että valtakunnan tasolla.   

OAJ:n ylin päättävä toimielin valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. OAJ:n toiminnas-

ta vastaa hallitus, joka kokoontuu kuukausittain kahtena päivänä heinäkuuta lukuun otta-

matta. Kokouspäiviä seminaarit mukaan lukien on vuodessa noin 30. Toimikaudella 2014-

2018 OAJ:n valtuustossa on kolme VOAY:n jäsentä: Pirita Hellberg ja Kari Kinnunen ja Kai-

Ari Lundell. Kinnunen toimii myös OAJ:n varapuheenjohtajana ja OAJ-YSIn puheenjohtaja-

na.  

Keväällä 2015 on JUKOn luottamusmiesvaalit, joiden järjestämiseen VOAY osallistuu aktiivi-

sesti.  



 

- 17 - 

Yhdistyksellä on lisäksi yhteistoimintaa pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien 

opettajien ammattiyhdistysten kanssa. Pääkaupunkiseudun yleissivistävän puolen opettajien 

yhdistykset tapaavat säännöllisesti. Uutena yhteistyömuotona tulevat tapaamiset vanhem-

painyhdistysten kanssa. 

TIEDOTUS  

Yhdistys tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista asioista noin kerran kuukaudessa sähköisesti 

ilmestyvän Vantaan opettaja -lehden sekä yhdistyksen kotisivujen kautta. Jäseniä rohkaistaan 

käyttämään yhdistyksen kotisivuja aktiivisesti. Lisäksi yhdistyksen tiedottamisen kanavana 

käytetään yhteysopettajien ja varayhteysopettajien sähköpostilistaa, jolle lähetetyt viestit 

yhteysopettajat (tai varayhteysopettajat) toimittavat edelleen koulunsa opettajille tiedoksi. 

Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu ja Twitter-tili. 

KOULUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA 

Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on yhteysopettajatoiminnan ylläpito ja kehittäminen. Yhdis-

tys järjestää yhteysopettajille koulutustilaisuuden sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi luotta-

musmiehet ja VOAY:n hallituksen jäsenet osallistuvat OAJ:n tai muiden tahojen järjestämiin 

koulutuksiin. 

Koko jäsenistölle järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia liittyen esimerkiksi palkkakuitin 

tulkitsemiseen sekä eläkkeelle jäämiseen liittyviin kysymyksiin. 

Yhdistyksen järjestämä virkistystoiminta tarjoaa jäsenille teatteria, matkoja ja liikuntaa. Kult-

tuuri- ja liikuntatarjonta on monipuolista, jotta mahdollisimman moni jäsen löytäisi itselleen 

mieluisaa ohjelmaa. 

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

VOAY:n toimintaa valmistelevat hallituksen nimeämät valio- ja toimikunnat sekä työryhmät:  

Toimistovaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset ja huolehtii pääkaupunkiseudun opet-

tajien yhteydenpidosta. 

Edunvalvontatoimikunta käsittelee ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita. 

Vapaa-ajantoimikunta järjestää teatteri-, ooppera- ja baletti-iltoja sekä matkoja jäsenistölle. 

Urheilujaos osallistuu jäsenistönsä liikuntaharrastuksen tukemiseen esim. maksamalla osan 

kilpailujen ja tapahtumien osallistumismaksuista. Näitä ovat esim. Koululiikuntaliiton järjestä-

mät kilpailut ja tapahtumat, paikalliset perinteiset juoksu- ja kävelytapahtumat ja syksyinen 

työhyvinvointikurssi. Opettajille järjestetty toiminta tähtää opettajien virkistämiseen, hyvin-

vointiin, stressin purkamiseen, voimien lisäämiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Järjestöasiaintoimikunnan tehtävinä ovat VOAY:n kevät- ja syyskokouksen käytännön järjes-

telyt, luottamusmiesvaalit, OAJ:n ansiomerkkiesitykset ja toiminta koulutusvastaavan tukena 

koulutussuunnitelman laadinnassa ja toteuttamisessa (mm. seminaarit, hallituksen koulutuk-

set, yhteysopettajakoulutukset). 
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Koulunjohdollinen toimikunta ottaa vastaan toimeksiantoja yhdistyksen hallitukselta ja seu-

raa koulujen johtotehtävissä työskentelevien edunvalvontaa. 

Luottamusmiestoimikunta hoitaa paikallista edunvalvontaa yhteistyössä VOAY:n hallituksen 

kanssa. 

Tiedotustoimikunta vastaa yhdistyksen jäsenten informoimisesta aktiivisesti. 

Vaalitoimikunta valmistelee syyskokouksessa suoritettavia henkilövalintoja sekä neuvoa anta-

vaa jäsenäänestystä hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajiksi.  

Tarpeen mukaan perustetaan myös muita työryhmiä. 

TOIMITILA 

Talkootie 7:n toimitila on remontoitu hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Toi-

mitilan käyttö on mahdollista myös jäsenten omiin tilaisuuksiin. 

TOIMINNAN ARVIOINTI  

Hallitus arvioi omaa toimintaansa syys- ja talviseminaarissa. Yhdistys arvioi toimintaansa 

myös mahdollisen jäsenpalautteen perusteella. 

 



 

- 19 - 

Onnenkynä  

Onnenkynä kädessä ja   

post-it lappu toisessa  

istuu pieni, miettii   

kuinka sanat sanoa.  

Pian on tässä käytynä  

jo kaksi vuotta koulua!   

tuumii rohkaistunut oppija,  

mielessään tärkeitä asioita.  

Onnenkynä huojuu   

lapsen kädessä –  

kuin masto pikku purressa –  

ja piirtää tummaa jälkeä.  

Suu käy, kynä käy,   

kieli lipoo huulta.  

Niin on viesti valmis ja   

huutaa teksti vaappuva:  

 ei läksyä  

silä sipuli  

Ope kiittää viestistä –   

iloitsee kirjoittajan taidoista!  

On se vaan viisas,   

tuo pieni oppija –   

kukapa sitä kotiinsa   

töitä haluiskaan raahata!  

Minna Varpula 
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www.voay.fi 

Urheiluvastaavien tervehdys! 

Olitko rentoutumassa syksyn TYHY-viikonloppuna Siuntion kylpylässä? Kävit-

kö virkistäytymässä avannossa Kuusijärvellä VOAY:n tarjoamalla avantouinti-

viikolla? Oletko muistanut hakea tukea yhdessä liikkuville opettajaryhmille 

vaikkapa Naisten kymppiin? Tässä esimerkkejä VOAY:n urheilutoiminnasta 

tältä lukuvuodelta. 

Kokeiltu on myös sieni- ja melontaretkeä, mutta niiden osallistujamäärä oli 

harmillisen pieni. Kaipaisimmekin vinkkejä jäseniä kiinnostavasta yhteisestä 

tekemisestä. Ideoita ja kysymyksiä voit lähettää suoraan osoitteeseen: tii-

na.j.pesonen@eduvantaa.fi . 

Aurinkoista kevättä toivottavat, 

Tiina Pesonen ja Kai-Ari Lundell 

Lisäksi kannattaa hyödyntää OAJ pääkaupunkiseudun tarjoamat liikuntaedut 

ja –tapahtumat (http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat/urheilu/). 


