
Äänestä AO:laiset OAJ:n valtuustoon
On aika päättää, kuka ajaa etujasi!

Ennakkoäänestys 28.2.-14.3.2022

Varsinainen äänestys 4.-5.4.2022

Valtuustovaalit 2022

https://ao.oaj.fi/uutiset/valtuustovaalit-2022/


Nuorisotyön opettaja, 
STEP-koulutus
Lepolan lehtorit
 
Kokenut nuorisotyöntekijä ensimmäistä kertaa 
ehdolla OAJ:n valtuustoon. Tuon tuoretta näkökulmaa 
ammattiyhdistystoimintaan. Riittävät resurssit 
opetukseen, mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja 
työhyvinvointiin panostaminen auttavat onnistumaan.

www.lauramalme.fi

Journalismin lehtori, 
OAJ Pohjois-Pohjanmaan puheenjohtaja
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammatilliset opettajat
 
AY-toiminnan konkari. 26 vuotta Ylellä ja aktiivina 
Journalistiliitossa, mm. Radio- ja televisiotoimittajien liiton 
puheenjohtajana ja SJL:n valtuutettuna. OAJ:n tärkein 
tehtävä on valvoa jäsentensä etuja ja järjestää koulutusta. 
Toiminnan on oltava läpinäkyvää, tasapuolista ja jäseniä 
kuuntelevaa.

Lehtori
Suomen Diakoniaopisto Oy
OAJ:n Suomen Diakoniaopiston Opettajat 
paikallisyhdistys ry
 
Toimin opinto-ohjaajana ja työsuojeluvaltuutettuna 
Suomen Diakoniaopistossa, jolla on toimintaa Helsingissä, 
Lahdessa ja Oulussa. Olen paikallisyhdistyksemme 
puheenjohtaja ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 
johtokunnan jäsen. Monikulttuurisuus ja työsuojeluasiat 
ovat sydäntäni lähellä.

Lehtori, pääluottamusmies
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Porin ammatilliset opettajat ry
 
Edunvalvonta ja asioihin vaikuttaminen ovat pitkäjänteistä 
työtä, jolla on merkitystä. Ymmärrän työmme arvon ja 
merkityksen yksilölle sekä yhteiskunnalle. Siksi haluan 
olla vaikuttamassa meitä koskeviin asioihin. Asiat eivät 
tapahdu, niitä tehdään.

https://www.facebook.com/antilajaana

Lehtori
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry
 
Olen koneautomaation lehtori sekä opetan sivutoimisena 
AMK:ssa, peruskoulun oppilaita sekä Tampereen 
teknillisessä lukiossa. Lisäksi olen mukana opetuksen 
kehittämisessä: nivelvaihe, AR/VR, KV- sekä Skills-
toiminnassa. Minulla on laaja tuntemus eri opintoasteista/
oppilaitoksista sekä yhteistyökykyä.

Ammatillinen opettaja
Etelä-Savon koulutus Oy
OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry
 
Ravintola-alan opettaja ja yhdistysaktiivi. Toimin meidän 
työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, 
alueyhdistyksemme hallituksen ja koulutusjaoston 
jäsenenä. Olen iloinen, ahkera ja tunnollinen. Haluan 
olla mukana vaikuttamassa ja hoitamassa asioita, sivusta 
seuraamisen sijaan.
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Yliopettaja, pääluottamusmies
Humanistinen ammattikorkeakoulu
OAJ Humak-opettajat ry
 
Olen Humakissa YAMK-koulutuksen parissa työskentelevä 
yliopettaja ja pääluottamusmies. Haluan olla mukana 
kehittämässä OAJ:n toimintaa. Olen aktiivinen, kuunteleva, 
epäkohtiin tarttuva sekä yhteistyötä arvostava opettaja.  
Laadukas opetus- ja kehittämistyö tarvitsee riittävästi 
resursseja.

Lehtori, päätoiminen luottamusmies
Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, 
ammatillisen opetuksen palvelualue
Turun seudun ammatilliset opettajat
 
Päätoiminen luottamusmies vuodesta 2015. Valtuustossa 
2014-2022. Autotekniikan lehtori, opettajana vuodesta 
2006. Insinööri (AMK) Opistoupseeri 1990-2006 (ylil/evp). 
Poliittisesti sitoutumaton. Vahvaa neuvotteluosaamista  ja 
päätöksentekokykyä.

https://www.tusao.fi/juha-lindstrom

Lehtori, luottamusmies, 1. kauden OAJ valtuutettu
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry
 
Laaja kokemus opetustehtävissä sekä verkostoitunut 
aktiivitoiminta paikallis- alue- ja valtakunnantasolla 
takaavat asiantuntijuuden koulutuksen monimuotoisessa 
kentässä. Valitse valtuustoon kokemusta, kehittämiseen 
sitoutunut luotettava tiimipelaaja!

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tsao.julkaisee.
fi/2022/Johanna_Toivanen_OAO_41.pdf

Tuntiopettaja
OSAO Kontinkankaan yksikkö, Oulu
Oulun seudun ammatilliset opettajat ry
 
”Taiteen ja kulttuurin sekä ytojen ja opojen asialla. OAJ 
tarvitsee kehittyäkseen ripauksen punkkia ja rokkia 
- Juha-Pekka (JP) Sillanpää! 
AO-KEA-KSOLLI Ammatillisten asialla - Ammatillisten 
asialla”

https://www.facebook.com/juhapekka.sillanpaa.7/

Lehtori, ammatillinen erityisopettaja
Kainuun ammattiopisto, Kajaanin kaupungin 
koulutusliikelaitos
Kainuun ammatilliset opettajat ry.
 
Minulla on laaja kokemus järjestötyöstä. Palvelussuhteen 
ehtoja on kehitettävä kaikilla asteilla pitkäjänteisesti. 
Edunvalvontaan vaikuttavat myös koulutuspoliittiset 
ratkaisut. Haluan olla vaikuttamassa näihin ratkaisuihin 
opettajien parempien palvelussuhteiden ehtojen ja 
työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lehtori, varapääluottamusmies
Savon ammattiopisto, Savon koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry
 
Olen kaikkien ammatillisten opettajien asialla. Haluan 
jatkaa valtuustossa ammatillisten opettajien puolesta 
puhujana ja vahvistaa asemaamme OAJ:ssä. Haluan 
tehostaa ammatillisten opettajien edunvalvontaa 
paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Terveellinen, 
turvallinen työympäristö kuuluu kaikille!
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Lehtori, ravintola- ja catering-ala
Saimaan ammattiopisto Sampo
Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry
 
Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä 
tulee tuoda esiin ja ammatillisen opettajan työnkuvaa 
kehittää paremmaksi. Näihin panostamalla edistetään 
myös opettajien työhyvinvointia. Minulla on työn ja 
luottamustoimien myötä kokemusta ja näkemystä edistää 
näitä asioita OAJ:n valtuustossa.

Opettaja, pääluottamusmies
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
OAJ:n Keudan paikallisyhdistys ry
 
Olen muutosmyönteinen valtuustoehdokas, joka 
haluaa kehittää OAJ:n toimintaa. Pääluottamusmiehenä 
kuuntelen jäseniä ja uskallan tuoda esiin epäkohtia ja 
kehittämisehdotuksia. Kotisivuillani löydät tarkemman 
ehdokasesittelyn ja vaaliteemat.

https://jarihourula.crd.co

Lehtori, ammatillinen erityisopettaja
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry
 
Kiinnostus edunvalvontaan vei yhdistystoimintaan jo uran 
alussa. Vuodet opettajana eri aloilla ja oppikirjailijana sekä 
AEO ry:n toiminta loivat laajan pedagogisen verkoston. 
Kausi valtuustossa lisäsi osaamista vaikuttamiseen: 
koulutuksen laatu, henkilöstön jaksaminen ja työn arki 
ovat keskiössä.

Pääluottamusmies
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry.
 
Pitkän linjan ammatillisen toisen asteen koulutuksen 
toimija. Toisen kauden pääluottamusmies Tredussa. 
Ammatillisen opettajan perustehtävän eli opettajuuden 
puolustaminen sekä vuosityöajan valuvikojen korjaaminen 
keskiössä. Positiivisella ja rakentavalla asenteella 
asiapitoisesti eteenpäin!

Optometrian lehtori, tutkintovastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan opettajat MeSTO ry
 
Olen amk-lehtori, opettajayhdistyksemme pj ja OAJ:n 
valtuutettu. Vaikuttamistyö opetusalan ja opettajien 
työhyvinvoinnin puolesta on minulle tärkeää. 
Ammattikorkeakoulutus on sydämeni asia. Laadukas 
koulutus ja vuorovaikutus työelämän kanssa tarvitsevat 
riittävät resurssit sekä tulevaisuuden vision.

Lehtori, pääluottamusmies 
Turun ammattikorkeakoulu
Turun seudun ammatilliset opettajat ry
 
Lehtori, pääluottamusmies OAJ ry, Ammatilliset 
opettajat ry:n hallituksen jäsen, OAO-piirin hallituksen 
varajäsen, OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen 
varapuheenjohtaja, OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen 
hallituksen asiantuntijajäsen, OKM OEF jäsen.

https://www.tusao.fi/markku-seppala
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Äidinkielen opettaja
Etelä-Savon ammattiopisto
OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry
 
34-vuotias äidinkielen opettaja Mikkelistä. 
Luottamustoimet: OAJ:n luottamusmies, 
paikallisyhdistyksen sihteeri ja alueyhdistyksen 
hallituksen varajäsen. Teesit: Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 
parannettava OAJ:n toiminnassa. Järjestörakennetta tulisi 
keventää. Vuosityöajassa on paljon korjattavaa.

Lehtori
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livian opettajien paikallisyhdistys
 
Toimin Kaarinassa Ammattiopisto Liviassa lehtorina, 
luottamusmiehenä ja edustan henkilöstöä johtoryhmässä. 
30 vuoden amis-työuran jälkeen näen eniten korjattavaa 
vuosityöajan soveltamisessa ja koulujen tasavertaisessa 
kohtelussa. OAJ on hieno järjestö, mutta se on tuotava 
uusin keinoin uuteen aikaan!

Opinto-ohjaaja, ammatillinen erityisopettaja
Koulutuskeskus Salpaus
Lahden seudun ammatilliset opettajat ry
 
Ammatillisten asialla valtuustovaaleissa. Opettajuus 
ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa koulutuspolitiikassa. 
Vaikuttamalla koulutuspolitiikkaan vaikutetaan myös 
opetushenkilöstön edunvalvontaan. Yhteistyö ja yhteinen 
kehittäminen ovat keskeisenä tekijänä vaikuttamisessa. 
Kaikkia tarvitaan.

Päätoiminen tuntiopettaja
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan ammatilliset opettajat ry
 
Tahdon tehdä töitä ammatillisten opettajien arvostuksen 
nostamiseksi ja opettajien työnkuvan selkeyttämiseksi. 
Olen kokkolalainen mielenterveys- ja päihdetyön opettaja 
ammattiopistossa sekä toimin työsuojeluvaltuutettuna.

Lehtori
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry
 
Pidän tärkeänä ammatillisen opetuksen arvostuksen 
säilyttämisen. Oppilaitoksessa annettava opetus on 
tärkeää opiskelijoiden monipuolisten perustaitojen 
takaamiseksi. Työelämään ei voi vyöryttää opetusta 
kokonaan. Uskallan ottaa kantaa. Äänestä minua!

https://asiakas.kotisivukone.com/files/tsao.julkaisee.
fi/2022/52_Heidi_Kinnari.pdf

Lehtori
Omnia
OAJ:n Omnian Paikallisyhdistys ry.
 
Olen ammatillinen opettaja Espoon Omniasta. Minulla 
on edunvalvontakokemusta OAJ:n monella tasolla. 
Haluan valtuustoon edistämään ja ajamaan ammatillisten 
opettajien, ammatillisten erityisopettajien sekä opinto-
ohjaajien etuja ja tasa-arvoa. Jatkuvat muutokset 
ammatillisessa kentässä huolestuttavat.
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Lehtori, alueasiantuntija
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry
 
Mielen hyvinvoinnin puolestapuhuja ja 
”työhyvinvointiheebo”. Haluan tuoda valtuustoon mielen 
hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin näkökulmaa sekä 
ratkaisukeskeisyyttä ja rohkeutta kehittää OAJ:n toimintaa. 
Äänestetään mielekkyyttä valtuustoon!

www.jsavolainen.com

Lehtori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien 
paikallisyhdistys ry
 
Työskentelen lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 
Toimipaikkani on Oulun kampus, mutta opetan ja 
ohjaan harjoitteluja ympäri Suomea. Olen asunut eri 
paikkakunnilla ja minulla on monipuolista kokemusta 
vaikuttajana kulttuuri- ja sosiaali- ja terveysalan 
järjestöissä. Olen tehokas verkostoituja!

Erityisopettaja
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
 
Kannatan OAJ:n jäsenmaksun kohtuullistamista ja 
toiminnan suuntaamista opettajien edunvalvontaan. 
Ammatillisten opettajien vuosityöaikasopimuksesta on 
korjattava räikeät epäkohdat: arkipyhät on poistettava 
työajasta ja iltalisät maksettava.

https://suvikaariala.carrd.co/

Pääluottamusmies, opinto-ohjaaja
Lapin koulutuskeskus REDU
Rovaniemen ammatilliset opettajat ry
 
Olen AO:n varapuheenjohtaja, OAJ:n valtuutettu sekä tulo- 
ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen. Valtuustossa olen 
ollut aktiivinen erityisesti ammatillisten vuosityöaikaan 
liittyen. Koulutuskierros työantajille on käynnistetty 
aloitteeni pohjalta. Tunnen asiat, ilmaisen kantani ja tulen 
kuulluksi.

Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, 
logistiikan tuntiopettaja
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
OAJ:n Sedun opettajien paikallisyhdistys ry
 
Yhteistyöllä ammatillisen koulutuksen puolesta. 
Ensimmäinen, varsin opettavainen, OAJ:n valtuustokausi on 
takana ja toinen tavoitteena. Laaja kokemus edunvalvonnasta 
luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna ja muissa 
luottamustehtävissä. Terveellinen, turvallinen ja tasa-
arvoinen työympäristö on perusoikeus.

Englannin ja ruotsin lehtori, pääluottamusmies
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
 
Olen ensimmäisen kauden valtuutettu, mutta pitkän 
linjan OAJ-aktiivi jo vuodesta 2005. 2016 lähtien olen 
työskennellyt Suomen suurimman ammatillisen 
oppilaitoksen päätoimisena pääluottamusmiehenä. Olen 
rohkea toimija, joka ei haasteita pelkää!

http://www.venlavaltuustoon2022.wordpress.com
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