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Tervetuloa tutustumaan VOAYn hallitusvaaliehdokkaisiin. Ehdokkaat löytyvät tästä 

Vaaliekstra -julkaisusta sukunimiensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.  

Paavo Havula 

Olen 34-vuotias luokanopettaja Simonkallion kou-

lusta. Olen työskennellyt Vantaalla kaikkiaan 6 

vuotta, joiden aikana olen toiminut luokanopettajan 

tehtävien lisäksi resurssiopettajana sekä erityisluokan-

opettajana. Olen työskennellyt myös Lappeenran-

nassa ja Joensuussa. 

Jo opiskeluaikana halusin vaikuttaa yhteisiin asioihin 

ja tämä into tuntuu vain voimistuvan! Tätä tunnetta 

haluan käyttää Voay:n hallituksessa, jolla tulee var-

masti olemaan suuria asioita pöydällä tulevina vuo-

sina. Onko kouluilla riittävästi resursseja toimivaan integraatioon? Nouseeko 

kokonaistyöaika taas tapetille? Kuinka kaupunki huolehtii opettajien työskente-

lyolosuhteista?  

On selvää, että vain aktiivisella osallistumisella opettajien ääni saadaan riittä-

västi kuulumaan neuvottelupöydissä. Yhteistyö on voimaa, mutta tuo voima 

tulee suunnata myös yhteiseen päämäärään. 



Matti Jussila 

Hei, olen Matti Jussila, ammattiyhdistysaktiivi vuo-

desta 2010.  Olen toiminut VOAY:n hallituksessa kaksi 

kautta sekä toista kautta luottamusmiehenä. Lisäksi 

olen toiminut OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistyk-

sessä yleissivistävässä jaostossa vuosina 2011-12 sekä 

hallituksen varsinaisena jäsenenä tämän vuoden 

alusta. Toimin myös kolmen lapsen isänä sekä ajan 

salliessa bilebändin rumpalina. 

Vaikka olen taustaltani lukio-opettaja, olen aktiivisesti 

pyrkinyt ajamaan kaikkien opettajaryhmien etua. Eri-

näisissä työryhmissä tulivat tutuiksi niin Turpo, Tet –tunnit, kuin ylituntikatto-

kin. Luonnollisesti yritän myös tuoda omaa asiantuntemusta lukioasioista esille 

aina kuin mahdollista. 

Edunvalvonnassa ja ammattiyhdistystoiminnassa ei useimmiten ole kyse no-

peista ja helpoista pikavoitoista. Työ on pitkäjänteistä neuvottelua ja joskus 

vääntöäkin lukemattomista pienistäkin asioista. Osa asioista muuttuu pitkän 

ajan kuluessa, edunvalvonta koostuu pienistä puroista. En siis voi luvata (eikä 

kukaan voi!) sinulle kuuta taivaalta, suuria muutoksia nyt ja heti.  

Palkitsevaa on huomata, että usein onnistumme kuitenkin vaikuttamaan, ja pa-

rantamaan opettajien arkea, vaikka ajat ovat haastavat. Uusi OPS ja digiloikka 

vyöryy koulumaailmassa eteenpäin. Talous on ennätyksellisen pitkässä suossa. 

Silti emme ole koskaan antamassa periksi.  

Tulokset syntyvät yhteistyöllä yli koulurajojen ja opettajaryhmien. Aktiiviset jä-

senet ovat kaiken perusta. Toivon, että saisin jatkossakin olla kanssasi vaikutta-

massa Vantaalla siihen, että opettajien työmäärä, palkkaus ja jaksaminen voisi-

vat olla kohtuullisella tasolla. Arjen pitää toimia. 

 

 

 

  



Susanna Kahelin 

Olen 35-vuotias laaja-alainen erityisopettaja, jonka 

työpaikka on Kartanonkosken koulussa. Olen koulu-

tukseltani myös luokanopettaja, jollaisena olen aloit-

tanut opettajanurani Lopella.  Ennen nykyistä työ-

paikkaani työskentelin myös kaksi vuotta erityisluo-

kanopettajana monimuotoisessa pienryhmässä.  

Olen ollut aktiivinen toimija ammattiyhdistysasioissa 

jo opiskeluajoista lähtien, jolloin toimin esim. valta-

kunnallisella tasolla Suomen opettajaksi opiskelevien 

liiton SOOL ry:n hallituksessa mm. varapuheenjohta-

jana. Valmistuttuani olin entisessä työnantajakunnas-

sani Lopella paikallisyhdistyksen hallituksessa mel-

keinpä koko siellä työskentelyni ajan. Tällä hetkellä 

olen Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen VOAY:n hallituksessa toisena 

koulutusvastaavana.  Olen myös OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen hallituk-

sen jäsen.  

Valtakunnallista näkemystä ja kokemusta olen saanut työskennellessäni OAJ:n 

Nuori opettaja kouluttajana vuodesta 2010. Kouluttajana olen saanut hyvin 

ajankohtaista tietoa esimerkiksi palkka- ja työehtosopimuksista, työhyvinvoin-

tiin sekä opettajan vastuisiin ja velvollisuuksien liittyvissä asioissa. 

Olen toimelias, luotettava ja kokenut toimija, jolla edelleen riittää intoa ja ha-

lua olla mukana Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen monipuolisessa toi-

minnassa mukana. 

 

  



Antti Karetie 

Olen pian nelikymppinen monivuotinen ay-aktiivi. 

Vantaalla olen ollut toiminnassa mukana kaksi vuotta, 

yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohta-

jana. Lisäksi toimin OAJ Pääkaupunkiseudun hallituk-

sessa. 

Tvt-orientoituneena opettajana seuraan aktiivisesti di-

gitaalisuuden tuomia muutoksia koulumaailmaan ja 

niitä muutoksia, sekä positiivisia, että negatiivisia sit-

ten tarpeen mukaan nostamme yhdistyksenä esille. 

Vuosityöaika ja sen kokeileminen kouluissa on myös 

asia, jota pyrin aktiivisesti ajamaan. Opettajan työn 

näkyväksi tekeminen ja korvauksen saaminen tehdystä työstä, ovat vuosi-

työajassa aivan eri tasolla, kuin nykyisessä opetusvellisuustyöajassa. Kokeiluihin 

ei pidä lähteä millä ehdoin hyvänsä, mutta olisi kuitenkin tärkeää päästä hake-

maan kokemuksia uudenlaisesta työaikamallista. Toivotaan, että neuvottelut 

järjestötasolla etenevät mutkattomasti. 

Olkaa yhteyksissä! 

 

Kari Kastu 

Lukion ja yläasteen (yläkoulu) yht. vanh. lehtori 

Filosofia, Elämänkatsomustieto, Uskonto, 18 vuotta 

Opinto-ohjausta 

Opettajien edunvalvontaa 1980-luvun lopulta alkaen.  

Paikallistasolla tällä hetkellä: VOAY:n hallituksen jä-

sen, järjestöasiaintoimikunnan jäsen 

aiemmin: VOAY:n vpj, Palkka- ja kouluasiaintoimi-

kunnan/edunvalvontatoimkunnan pj, asuntoasiamies, 

järjestöasiaintoimikunnan pj, HEV-yhteistyö, lakko-or-

ganisaatio, Sivi/Voay toiminta, isäntänä yli 10v 



OAJ/Vantaan paikallisyhdistys tällä hetkellä: hallituksen jäsen, koulutusvas-

taava  

aiemmin: (perustajajäsen), taloudenhoitaja 

Alueellisella tasolla tällä hetkellä: YSI (yleissivistävät opettajat)-jaoksen jäsen 

aiemmin: Itä-Uudenmaan opettajien ammattiyhdistyspiirin hallituksessa ja toi-

mikunnissa organisaation lopettamiseen asti, OAJ/Pääkaupunkiseutu hallitus 

(perustajajäsen),  

Valtakunnan tasolla tällä hetkellä: OAJ:n 3. varavaltuutettu 

aiemmin: 1. varavaltuutettu  

OAJ/JUKO tällä hetkellä: varaluottamusmies  

aiemmin: luottamusmiehenä 16 vuotta 

Ajatuksia: 

1. Jäsenmaksun puolittaminen. Edunvalvonta ei ole pankkitoimintaa. 

2. En kannata puoluepoliittisesti orientoitunutta edunvalvontaa Vantaan ope-

tustoimessa 

3. Jokaisen tulisi pärjätä omilla (saamillaan) äänillä 

4. Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta 

 

Tiina Pesonen 

Olen vantaalainen luokanopettaja, työskentelen 

Pähkinärinteen koulussa. Minulla on luokanopet-

tajan ja liikunnanopettaja koulutus. Yhdistystoi-

minnan kärpänen puraisi minua jo opiskeluai-

kana ja siksi olen valmis pienten lasten äitinäkin 

käyttämään aikaa yhteisten asioiden ajamiseen. 

Olen toiminut aktiivisesti ammattiyhdistyk-

semme hallituksessa vuodesta 2011 alkaen mo-

nissa eri tehtävissä. Paikallistason lisäksi pääsen 

vaikuttamaan myös alueellisesti ja valtakunnallisesti OAJ pääkaupunkiseudun 

hallituksessa sekä OAJ:n valtuutettuna. Haluan edistää opettajien työoloja kii-

reisen arjen keskellä sekä edesauttaa yhteistä opettajuutta. Ammattiyhdistyksen 



tärkein tehtävä on mielestäni kuunnella aktiivisesti jäseniä, puuttua esille nou-

seviin epäkohtiin ja tiedottaa hyvistä käytänteistä. Edunvalvonnan ohella ha-

luan myös tarjota jäsenille energiaa tuovaa vapaa-ajantoimintaa. 

 

Leena Ronkainen 

Nimeni on Leena Ronkainen ja olen koulutuk-

seltani luokan- ja erityisopettaja. Tällä hetkellä 

toimin erityisluokanopettajana Rekolanmäen 

koulussa.  Olen työskennellyt myös erityisope-

tuksen konsultoijana ja -aluekoordinaattorina. 

Hallinnollisen työn hyvät ja huonot puolet tu-

livat tutuksi työskennellessäni Jokirannan eri-

tyiskoulussa vara- ja apulaisrehtorina/rehtorina.  

AY- toiminnassa olen ollut mukana useita vuo-

sia VOAYn yhdyshenkilönä, viimeiset kaksi 

vuotta VOAYn hallituksessa  ja  järjestöasian-

toimikunnassa, varaluottamusmiehenä sekä OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaos-

tossa. Vahvuutenani on hyvä organisointi- sekä yhteistyökyky ja sitoutuneisuus 

siihen mihin ryhdyn.  

Erityisopetus, opettajien hyvinvointi ja työssä jaksaminen,  työkuvan muuttu-

minen ja siitä johtuvat seuraukset pohdituttavat  edelleen. Uuden OPSin 

myötä opettajat tarvitsevat koulutusta muuttuviin olosuhteisiin. Opettajien 

täydennyskoulutus on tehokkain tapa uudistaa koulua kokonaisvaltaisesti. Ryh-

mäkoot kasvavat ilman valtion lisärahaa, opettajien päivät venyvät, oppilai-

den tukena pitäisi ehtiä olla ja  opetustakin pitäisi antaa. Tämän päivän kou-

lussa riittää haastetta! Silloin tarvitaan vahvaa pohjaa rakentaa ja olla raken-

nettavana.  Epäkohtiin on usein monia syitä, niihin on puututtava ja niiden 

poistamiseksi on etsittävä ratkaisuja. Hyvä ja turvallinen työ- ja oppimisympä-

ristö kuuluu jokaiselle 

 

  



Jonna Temonen  

Olen Temosen Jonna, 26-vuotias liikunnan ja terveys-

tiedon opettaja. Olen vasta valmistunut ja opetan 

tällä hetkellä Vantaan Lehtikuusen yhtenäiskoulussa. 

Opiskelujen aikana suoritin vaihto-opiskelun Sveitsissä 

ja työskentelin kevään 2015 Brysselissä Euroopan par-

lamentissa. Nykyisen työni ohella suoritan opetushal-

linnon tutkintoa.  

En ole aiemmin toiminut ammattiyhdistyksen hallituk-

sessa, mutta minulla on ollut lukuisia muita luottamustoimia. Olen toiminut 

kunnallispolitiikassa, korkeakoulupolitiikassa, kirkollispolitiikassa ja aluehallin-

tovirastojen hallinnoimassa liikuntaneuvostossa. Lisäksi olen toiminut erilaisten 

järjestöjen hallituksissa. Opettajatöiden lisäksi olen valmentanut golfia ja kori-

palloa, toiminut järjestösihteerinä nuorisopolitiikassa ja työskennellyt useissa 

eri asiakaspalvelutehtävissä. 

Haen VOAY:n hallitukseen, koska yhteisiin asioihin vaikuttaminen on minulle 

tärkeää. Uskon, että aiemmista kokemuksistani ja aktiivisesta luonteestani olisi 

tässä tehtävässä hyötyä. Ammattiyhdistyksessä toimiminen on minulle uutta, 

joten minulla on korkea motivaatiota tätä tehtävää kohtaan. Olen optimisti-

nen ongelmien ratkaisija, käytännönläheinen puurtaja ja yhteisen hyvän tavoit-

telija. 

 

 


