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Lärare i ungdomsarbete,
STEP-koulutus
Lepolan lehtorit
 
Erfaren ungdomsarbetare för första gången som kandidat 
till OAJ:s fullmäktige. Jag tar med mig en fräsch synvinkel 
till fackföreningsverksamheten. Tillräckliga resurser till 
undervisning, möjligheter att påverka egna arbetet och 
satsningar på arbetshälsan hjälper till att lyckas.

www.lauramalme.fi

Lektor i journalistik, 
ordförande i OAJ Pohjois-Pohjanmaa
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammatilliset opettajat
 
Jag är en veteran inom facklig verksamhet. 26 år på Yle 
och aktiv inom Journalistförbundet, bl.a. som ordförande 
för Radio- och televisionsredaktörernas förbund och 
fullmäktig i Journalistförbundet. OAJ:s viktigaste uppgift är 
att bevaka medlemmarnas intressen och ordna skolning. 
Verksamheten måste vara transparent, jämlik och lyhörd.

Lektor
Suomen Diakoniaopisto Oy
OAJ:n Suomen Diakoniaopiston Opettajat 
paikallisyhdistys ry
 
Jag fungerar som studiehandledare och 
arbetarskyddsfullmäktig i Suomen Diakoniaopisto, som 
har verksamhet i Helsingfors, Lahtis och Uleåborg. Jag är 
lokalföreningens ordförande och styrelsemedlem i OAJ 
Huvudstadsregionens regionförening. Mångkulturella och 
arbetarskyddsfrågor är nära mitt hjärta.

Lektor, huvudförtroendeman
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Porin ammatilliset opettajat ry
 
Intressebevakning samt påverkningsarbete är långsiktigt 
arbete, som har betydelse. Jag förstår värdet och 
betydelsen av vårt arbete för individen och samhället. 
Därför vill jag påverka ärenden som berör oss. Saker inte 
bara händer, man måste jobba för det.

https://www.facebook.com/antilajaana

Lektor/högre YH-examen, student, maskinmontör
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry
 
Jag är lektor inom maskinautomation och jobbar i bissyssla 
i yrkeshögskola, grundskola samt Tampereen teknillinen 
lukio. Dessutom medverkar jag i utvecklingsarbete: 
utbildningar i övergångsskedet, AR/VR, internationellt 
arbete samt Skills-verksamhet. Jag har ett brett 
kunnande om olika skolstadier/läroinrättningar samt 
samarbetsförmåga.

Yrkeslärare
Etelä-Savon koulutus Oy
OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry
 
Lärare inom restaurangbranschen och föreningsaktiv. Jag 
är ordförande i vår arbetsgivarbaserade lokalförening, 
styrelsemedlem i regionföreningen och medlem i 
skolningssektionen. Jag är glad, flitig och samvetsgrann. 
Jag vill vara med och påverka och sköta om saker istället 
för att bara passivt se på.
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Överlärare, huvudförtroendeman
Humanistinen ammattikorkeakoulu
OAJ Humak-opettajat ry
 
Jag jobbar i Humak som överlärare och 
huvudförtroendeman inom högre YH-examensskolningar. 
Jag vill vara med och utveckla OAJ:s verksamhet. Jag är en 
lärare som är aktiv, lyssnande, tar tag i missförhållanden 
och värdesätter samarbete. Undervisnings- och 
utvecklingsarbete av hög kvalitet kräver tillräckliga resurser.

Lektor, huvudförtroendeman på heltid
Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, 
ammatillisen opetuksen palvelualue
Turun seudun ammatilliset opettajat
 
Huvudförtroendeman på heltid sedan år 2015. I 
fullmäktige 2014-2022. Lektor i bilteknik, lärare sedan 
2006. Ingenjör (YH), institutofficer (premiärlöjtnant i.a.). 
Politiskt obunden. Starkt förhandlingskunnande och 
beslutfattarförmåga.

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

Lektor, förtroendeman, första periodens OAJ-fullmäktig
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry
 
Bred erfarenhet av undervisningsuppgifter samt aktiv 
verksamhet med starkt socialt nätverk på lokal, regional 
och riksomfattande nivå garanterar sakkunskap i 
utbildningens mångformiga spektrum. Välj in i fullmäktige 
erfarenhet, en pålitlig teamspelare engagerad i utveckling.

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

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Uleåborg 
Oulun seudun ammatilliset opettajat ry
 
Jag arbetar för konst och kultur samt gemensamma 
examensdelar och studiehandledare. För att utvecklas 
behöver OAJ en aning punk och rock - Juha-Pekka 
(JP) Sillanpää! AO-KEA-KSOLLI För yrkeslärarna - För 
yrkeslärarna

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

Lektor, specialyrkeslärare
Kainuun ammattiopisto, Kajaanin kaupungin 
koulutusliikelaitos
Kainuun ammatilliset opettajat ry.
 
Jag har en bred erfarenhet av föreningsarbete. Villkoren 
för tjänste- och arbetsavtal bör utvecklas på alla stadier 
och på lång sikt. Även skolpolitiska lösningar påverkar 
intressebevakningen. Jag vill vara med och påverka dessa 
lösningar för att förbättra lärarnas avtalsvillkor och främja 
arbetshälsan.

Lektor, vice huvudförtroendeman
Savon ammattiopisto, Savon koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Savon ammatilliset opettajat ry
 
Jag är på alla yrkeslärares sida. Jag vill fortsätta i 
fullmäktige som yrkeslärarnas förespråkare och stärka 
vår ställning inom OAJ. Jag vill effektivera yrkeslärarnas 
intressebevakning såväl lokalt som riksomfattande. En 
hälsosam, trygg arbetsplats åt alla!
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Lektor, restaurang- och cateringbranschen
Saimaan ammattiopisto Sampo
Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry
 
Det är viktigt att lyfta fram yrkesutbildningens samhälleliga 
betydelse och utveckla yrkeslärarens arbetsbild till det 
bättre. Genom att satsa på detta förbättrar man samtidigt 
lärarnas arbetshälsa. Genom mitt arbete och mina 
förtroendeuppdrag har jag erfarenheten och visionerna 
att främja dessa ärenden i OAJ:s fullmäktige.

Lärare, huvudförtroendeman
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
OAJ:n Keudan paikallisyhdistys ry
 
Jag är en fullmäktigekandidat, som är positivt inställd 
till förändring och vill utveckla OAJ:s verksamhet. Som 
huvudförtroendeman lyssnar jag på medlemmarna och 
vågar lyfta fram missförhållanden och utvecklingsförslag. 
På mina webbsidor hittar du en mera specifik presentation 
av mig och mina valteman.

https://jarihourula.crd.co

Lektor, specialyrkeslärare
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry
 
Intresset för intressebevakning tog mig till facklig 
verksamhet redan i början av karriären. Åren som 
lärare på olika branscher och som läroboksförfattare 
samt AEO rf:s verksamhet lade grunden till ett brett 
pedagogiskt nätverk.  En period i fullmäktige ökade 
påverkningskunnandet: utbildningens kvalitet samt 
personalens orkande och vardag är i centrum.

Huvudförtroendeman
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry.
 
Mångårig aktör inom andra stadiets yrkesutbildning. 
Andra periodens huvudförtroendeman i Tredu. I 
centrum försvarandet av yrkeslärarens grunduppgift, dvs 
läraruppdraget, samt korrigeringen av årsarbetstidens 
grundläggande brister. Sakligt framåt med positiv och 
konstruktiv inställning!

Lektor i optometri, examensansvarig
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan opettajat MeSTO ry
 
Jag är YH-lektor, ordförande för vår lärarförening och OAJ-
fullmäktig. Påverkningsarbete för undervisningssektorn 
och lärarnas arbetshälsa är viktigt för mig. YH-utbildning 
är min hjärtesak. Högklassig skolning och interaktion 
med arbetslivet behöver tillräckliga resurser och en 
framtidsvision.

Lektor, huvudförtroendeman OAJ rf
Turun ammattikorkeakoulu
Turun seudun ammatilliset opettajat ry
 
Lektor, huvudförtroendeman OAJ rf, styrelsemedlem i 
Yrkeslärarna AO rf, suppleant i OAO-distriktsstyrelsen, 
vice ordförande i OAJ:s Egentliga Finlands regionförening, 
expertmedlem i OAJ:s Åbo lokalförening, UKM OEF-
medlem.

https://www.tusao.fi/markku-seppala
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Modersmålslärare
Etelä-Savon ammattiopisto
OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys ry
 
34-årig modersmålslärare från S:t Michel. 
Förtroendeuppdrag: OAJ:s förtroendeman, sekreterare 
i lokalföreningen och suppleant i regionföreningens 
styrelse. Teser: Öppenheten och transparensen måste 
förbättras i OAJ:s verksamhet. Organisationsstrukturen bör 
förenklas. Det finns mycket att förbättra i årsarbetstiden.

Lektor
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livian opettajien paikallisyhdistys
 
Jag fungerar i S:t Karins i Ammattiopisto Livia som 
lektor, förtroendeman och personalrepresentant i 
ledningsgruppen. Efter 30 år som yrkeslärare ser jag mest 
behov till korrigering i tillämpningen av årsarbetstiden 
och i skolornas jämbördiga behandling. OAJ är en fin 
organisation, men vi måste ta den till en ny tid med nya 
metoder!

Studiehandledare, specialyrkeslärare
Koulutuskeskus Salpaus
Lahden seudun ammatilliset opettajat ry
 
Jag ställer upp för yrkeslärarna i fullmäktigevalet. 
Undervisning och handledning spelar en viktig roll i 
skolpolitiken. Genom att påverka skolpolitiken påverkar 
man också undervisningspersonalens intressebevakning. 
Samarbete och gemensam utveckling är centrala delar i 
intressebevakningen. Alla behövs.

Timlärare i huvudsyssla
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan ammatilliset opettajat ry
 
Jag vill jobba för att öka värdesättningen av yrkeslärarnas 
arbete och att lärarnas arbetsbild ska förtydligas. Jag är 
en lärare inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård 
i yrkesinstitut i Karleby och jag fungerar som 
arbetsskyddsfullmäktig.

Lektor
Tampereen seudun ammattiopisto
Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry
 
Jag anser det vara viktigt att yrkesutbildning värdesätts även 
i fortsättningen. Undervisning på läroanstalten är viktig för 
att garantera studerandenas mångsidiga grundkunskaper. 
Det går inte att helt utlokalisera undervisningen till 
arbetsplatserna. Jag vågar ta ställning. Rösta på mig!

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

Lektor
Omnia
OAJ:n Omnian Paikallisyhdistys ry.
 
Jag är yrkeslärare från Omnia i Esbo. Jag har erfarenhet 
av intressebevakning inom OAJ på många plan. Jag vill 
till fullmäktige för att främja och driva yrkeslärarnas, 
specialyrkeslärarnas och studiehandledarnas intressen 
och jämställdhet. De fortgående förändringarna på 
yrkesundervisningsfältet oroar mig.
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Lektor, regionombud
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry
 
Förespråkare för sinnets välmående och arbetshälsa. Jag vill 
ta till fullmäktige sinnets välbefinnande och arbetshälsans 
synvinkel samt ett problemlösningsorienterat och modigt 
förhållningssätt att utveckla OAJ:s verksamhet. Låt oss rösta 
in meningsfullhet i fullmäktige!

www.jsavolainen.com

Lektor 
Diakonia-ammattikorkeakoulu
OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien 
paikallisyhdistys ry
 
Jag jobbar som lektor i yrkeshögskolan Diakonia. Min 
stationeringsort är campus i Uleåborg, med jag undervisar 
och handleder runt om i Finland. Jag har bott på olika orter 
och jag har mångsidig erfarenhet från intressebevakning 
inom kultur- samt social- och hälsovårdsbranschen. Jag är 
bra på att bilda nätverk!

Speciallärare
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
 
Jag förespråkar en jämkning av OAJ:s medlemsavgift och 
att verksamheten inriktas på lärarnas intressebevakning. 
I yrkeslärarnas årsarbetstidsavtal bör de grova 
missförhållandena rättas: söckenhelgerna bör avskaffas 
från arbetstiden och kvällstillägg bör betalas.

https://suvikaariala.carrd.co/

Huvudförtroendeman, studiehandledare
Lapin koulutuskeskus REDU
Rovaniemen ammatilliset opettajat ry
 
Jag är AO:s vice ordförande, OAJ-fullmäktig samt medlem 
i OAJ:s inkomst- ja lönepolitiska utskott. I fullmäktige har 
jag varit aktiv speciellt i ärenden som berör yrkeslärarnas 
årsarbetstid. En skolningsrunda för arbetsgivare 
har påbörjats på basen av mitt initiativ. Jag innehar 
sakkännedom, uttrycker mina åsikter och blir hörd.

Arbetarskyddsfullmäktig på heltid, timlärare i logistik
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
OAJ:n Sedun opettajien paikallisyhdistys ry
 
Med samarbete för yrkesutbildningen. Den första, och rätt 
så lärorika, första OAJ-fullmäktigeperioden är över och en ny 
som målsättning. Bred erfarenhet inom intressebevakningen 
som förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig och i 
andra förtroendeuppdrag. En hälsosam, trygg och jämlik 
arbetsmiljö är en grundrättighet.

Lektor i engelska och svenska, huvudförtroendeman
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
OAJ:n Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP ry
 
Jag har varit en period i fullmäktige, men har varit aktiv 
inom OAJ redan från år 2005. Sedan år 2016 har jag 
fungerat som huvudförtroendeman på heltid i Finlands 
största yrkesläroinrättning. Jag är en modig aktör, som inte 
är rädd för utmaningar!

http://www.venlavaltuustoon2022.wordpress.com
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