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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Tästäkin vuodesta tullee jälleen varsin haasteellinen ammattiyhdistysvuosi. Milloinpa näin ei olisi? Tuntuu kuin vantaalaiset opettajat olisi heitetty
keskelle ”kohta leikataan vaikka ei ole mistä
leikata” – näytelmää. Ja niin intensiivistä on
ollut meininki, että pakosti hämmästyy
huomatessaan, missä vaiheessa kuntapäätösten vuosikello alkaa taas olla. Vantaan taloustilanne on viime vuosien kaltainen, joten
valppaus ei liene perusteetonta alkaneenkaan vuoden aikana.
Sitten jotakin muuta. Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen hallitus
päätti, että jatkossa Vantaan Opettaja –lehti on luettavissa vain VOAYn
internet-sivuilla: www.voay.fi. Uudistus tulee voimaan kesän 2013 jälkeen. Tuollapa tuo on jo aikaisemmin ollut luettavana. Uudistus mahdollistaa sen, että tiedottajilla ja VOAYn hallituksella on nyt aikaa pureksia ja
pohtia miten tiedotusta voisi tehostaa. Mutta olipa väline tai reitti mikä
tahansa, kirjoittajitta tiedotus ei onnistu. Valitettavasti Vantaan Opettajaan ei ole liiaksi kirjoituksia virrannut. Ja uskallan vakuuttaa, että pyydet-
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ty on. Tämäkin puoltanee muutosta. Kannattanee varmasti käydä katsomassa Helsingin ammattiyhdistyksen sivuja mahdollisen tiedotusmallinkin
kannalta. Sivuilta löytyy harvemmin ilmestyvä ”Rihveli” ja sitä täydentävä
nopeampi ”Seinälehti”, jonka voi ja joka myös kannattanee koulun ilmoitustaululle tulostaa. Siis printtimedian kuolemasta ei ole kyse. Ja niitä
muita syitä lehden verkkoon siirtämiselle löytyy esimerkiksi ympäristöseikoissa ja siinä, että mahdolliset virheet eivät jää lehden paperisilla
sivuilla vaanimaan pahaa aavistamatonta jäsentä. Virheiden korjaaminen
on sähköisessä versiossa helpompaa ja nopeampaa.
Kannattaa rekisteröityä OAJ:n sivuille, kun se nyt on hyvin helpoksi tehty
mm. VOAY:n omilta sivuilta löytyvän linkin kautta. Hae vastinetta jäsenmaksuillesi sieltäkin. Rekisteröityneille jäsenille on tarjolla muun muassa
opettaja.fi –loppuinen sähköpostiosoite sekä paljon hyödyllistä tietoa.
Toivottavasti laaja-alaisten erityisopettajien työaikakokeilussa mukana olevat ovat saaneet kutsun heille
järjestettävään tilaisuuteen ja toivottavasti kaikki
kutsua noudattavat. Palautetta voi antaa toki ennen
tilaisuuttakin,
vaikkapa
osoitteeseen
sami.markkanen@opettaja.fi. Muitakin yhteydenottoja vastaanotetaan.
Tässäpä lyhyt tervehdys alkaneen vuoden iloksi. Jos lisää haluaa lukea,
suosittelen perehtymään VOAY:n hallituksen kokouspöytäkirjoihin. Niiden
pitäisi kouluilta löytyä.
Pakkasterveisin
Sami Markkanen
VOAY:n puheenjohtaja ,
050 409 6456 tai sami.markkanen@opettaja.fi
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POSTIA JÄSENISTÖLTÄ

Ihmeitä tekevä kuntaraja
Siitä olen kuullut, että terveydenhuollossa tapahtuu ihmeparantumisia,
kun siirrytään yksityisen ja kunnallisen terveydenhuollon rajan yli. Sairaudet kuulemma lakkaavat olemasta, jos potilas ei ole onnistunut kulkemaan oikeanlaista diagnoosipolkua saman sektorin sisällä. Siitä en sitten
ollut aikaisemmin kuullutkaan, että oppilaiden oppimisvaikeudet lakkaavat olemasta, kun kuntaraja ylitetään.
Mahtavaa! Ihan turhaan olen ollut huolissani
siitä, miten luokanopettajat ja heidän oppilaansa pärjäävät tulevaisuudessa, kun luokkiin
on integroitu nekin, jotka aiemmin tarvitsivat
erityisluokkaa. Sellaisia lapsiahan ei tulevaisuudessa enää ole! Täytyy vain osata valita oikea kunta, johon muuttaa asumaan, sillä joissakin tapauksissa kuntarajan ylitettyään oppilaan aiemmat diagnoosit ja arvioinnit lakkaavat olemasta voimassa. Sama
lopputulos syntyy tietysti, jos vaikka hukataan kaikki oppilasta koskevat
paperit.
Yhtä asiaa vain en ymmärrä: jos oppilas siis kuntarajan ylitettyään pääsee
oppimisvaikeuksistaan eikä enää täytä kriteerejä, joiden perusteella hän
saisi opiskelupaikakseen erityisluokan, niin miksei tästä mahtavasta oppimisvaikeudet poistavasta asuinympäristöstä tehdä tieteellistä tutkimusta, jonka tulokset julkistettaisiin ympäri maailman? Mikä on siis se salaisuus, joka kuntarajalla piilee?
Miia Puistolahti
erityisluokanopettaja
Jokivarren koulu
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LIIKUNTAVASTAAVAT TIEDOTTAVAT

VOAY:n hiihtokampanja!
Nyt kaikki skimbailemaan! VOAY:n maastohiihtokampanja on käynnistynyt. Hiihtoaikaa on tammikuun alusta maaliskuun loppuun. Tyyli on vapaa.
Hiihtokampanjan seurantalomake löytyy VOAY:n
sivuilta www.voay.fi.
Lomake kannattaa palauttaa, koska eniten hiihtänyt palkitaan. Viidelle
muulle lomakkeen palauttaneelle arvotaan myös palkinto.

VOAY:n urheiluvastaavat Kai-Ari Lundell ja Tiina Pesonen
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI TIEDOTTAA
Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi, - 21 e/kpl.
Kortin normaali hinta on 27 e + postikulut 5 e.
Jos haluat kortin kotiisi, postikulut ovat 1,15 e.
Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta,
palvelua tms.
yhden hinnalla tai prosenttialennuksia mm. seuraavilta aloilta:
ks. tarkemmat tiedot http://www.cityshoppari.fi/
Korttia voi tilata 15.2. saakka.

Olen ollut jo 1,5 vuotta eläkkeellä ja lopettanut nyt toimintani VOAY:ssä.
Hoidan kuitenkin nämä Cityshoppari-tilaukset loppuun.
Tee tilaus osoitteeseen marjaliisakuronen@hotmail.com.
Maksa kortti tilille Marja-Liisa Kuronen FI28 8000200 4779285.
Ilmoita nimesi, koulusi ja kotiosoitteesi.

Terveisin Marjuska
040-7172463
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TALVISEMINAARIN ANTIA

UUSI VUOSI, UUDET KUJEET?
VOAYn hallitus kokoontui uuden kouluvuoden alettua talviseminaariin
Kirkkonummen Långvikiin. Paikalle olivat päässeet lähes kaikki hallituksen
jäsenet ja lauantaina saimme vieraaksi myös OAJn varapuheenjohtaja Kari
Kinnusen. Seminaarissa keskusteltiin monista ajankohtaisista asioista liittyen mm. edunvalvontaan, Vantaan taloustilanteeseen, mahdollisen toimistosihteerin palkkaamiseen ja eri luottamustehtävien toimenkuviin liittyen.
Långvik oli paikkana loistava talviseminaarin pitämiselle. Saimme nauttia toimivista kokoustiloista ja
hyvästä ruoasta. Osa meistä ehti aamuvirkkuina lilluttelemaan
kylpylän
upeissa tiloissa. Kinnusen
Kari toi terveisiä OAJ:sta ja
meneillään olevista neuvotteluista. Näistä lisää
myöhemmin.

Toivotimme myös tervetulleeksi mukaan toimintaan uuden hallituksen
jäsenen Päivi Koskisen.
Tiedottajat: Eeva Lohela ja Sofia Fernandes
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Suuri kiitos Voay:n puolesta Marja-Liisa
Kuroselle kaikesta siitä työstä, jota olet tehnyt harrastustoimensihteerinä. Leppoisia
eläkepäiviä!

Vuoden 2013 alusta uutena harrastustoimensihteerinä on aloittanut Aune Mejri.

21.1.2013

Tiedottajat: Eeva Lohela ja Sofia
Fernandes
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TIEDOTTAJIEN KYNÄSTÄ
Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen hallitus päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan, että jatkossa Vantaan Opettaja –lehti on luettavissa
vain VOAYn internet-sivuilla: www.voay.fi. Uudistus tulee voimaan syyslukukauden 2013 alussa. Siihen asti Vantaan opettaja -lehti toimitetaan
kouluille myös paperiversiona. Selvitämme tiedotustoimikunnassa kerran
lukukaudessa ilmestyvän paperiversion ilmestymisestä Rihvelin tapaan.
Olemme lähettäneet koulujen
yhteysopettajille VOAY:n seinälehden tulostettavaksi koulujen
seinälle. Siitä löytyy pähkinänkuoressa mm. VOAY:n hallituksen edellisen kokouksen sisältöjä
ja kokousaikataulu sekä tulevia
yhteysopettajakoulutuksia.
Hyvää alkanutta vuotta!
Toivoo: tiedottajat Eeva Lohela
ja Sofia Fernandes

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!
Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa
25.2.2013 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
tiedotus@voay.fi
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