8 - Riitta Larne

9 - Kimmo Liljeroos

Tuntiopettaja, käsityö

opettaja

Kotipaikkakunta: Helsinki

Kotipaikkakunta: Pori

Työpaikkakunta: Helsinki

Työpaikkakunta: Pori

Olen toiminut 20 vuotta Helsingin työväenopistossa
tuntiopettajana, jossa olen toiminut henkilöstötoimikunnassa ja muutaman vuoden tuntiopettajien luottamusmiehenä. Paikallistason yhdistykseni (PSAO) on suuri yhdistys, jonka jäsenistössä on paljon tuntiopettajia, joiden edunvalvontaa olemme yrittäneet parantaa. Olen ollut AKOL:n
hallituksen varajäsenenä 4 vuotta, koska siellä voin vaikuttaa
tuntiopettajien asemaan. Olisiko valtuustossa suurempi
mahdollisuus saada tuntiopettajien ääni kuuluviin?

Olen Länsirannikon Koulutus Oy Winnovassa työskentelevä
aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettaja.
Olen 49-vuotias järjestöaktiivi. Toimin AKOL:n hallituksessa
yhdistyksen tiedottajana, OAJ Satakunnan alueyhdistyksen
varapuheenjohtajana, paikallisyhdistyksen sihteerinä ja
jäsenyhdistyksen puheenjohtajana. Haluan tuoda uutta
verta OAJ:n valtuustoon ja päätöksen tekoon. Ammatillisen
koulutuksen reformista nousemme ylös ja palautamme
uskon laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen!
Facebook: https://www.facebook.com/kimmo.liljeroos

Vapaan sivistystyön tuntiopettajien asema esille OAJ:ssa!

LinkedIn
Järjestökentässä olen uuden sukupolven moderni
edustaja ja yhdessä työskentelemällä saavutamme jotain
suurta!

10 - Mervi Pulkkinen

11 - Susanna Puustinen

ammatillinen opettaja

Opettaja, luottamusmies

Kotipaikkakunta: Akaa

Kotipaikkakunta: Joensuu

Työpaikkakunta: Valkeakoski

Työpaikkakunta: Joensuu

Luottamusmiehenä olen saanut olla yli 15 vuotta paikallistasolla mukana vaikuttamassa ja muutamia vuosia myös
aluetasolla. Nyt tavoitteena on ensimmäistä kertaa OAJ:n
valtuusto, koska näen työehtosopimuksien uudistamisen
nyt ammatillisen reformin myötä tärkeämpänä kuin koskaan. Kaikkien työtä kunnioittaen, mutta opettajan osaamisen, kaiken tekemisen huomioiminen tasa-arvoisesti tulevaisuudessa. Opettaja opettaa ja ohjaaja ohjaa, yhteistyössä
ammatillisen koulutuksen uudistus kaikkien eduksi.

Olen taustaltani sairaanhoitaja ja terveystieteiden opettaja.
Opettajana olen toiminut 19 vuotta aikuiskoulutuksen
parissa. AY-taustani on vahva, sillä olen oman alueeni aikuisopettajien pj, alueyhdistyksen varapj ja Akolin hallituksen
jäsen sekä luottamusmies. Tärkeinä asioina näen reformin
myötä opettajien tasavertaisuuden, työmäärän- ja ajan
järkevyyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin. Haluan olla
myös mukana vahvistamassa ammatillisen koulutuksen
yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttamista. Ammatillinen
koulutus-turva tulevaisuuteen! Ammatillisen koulutuksen,
kehittäminen ja eteenpäin vieminen ovat tärkeitä asioita,
unohtamatta kuitenkaan aikuiskoulutuksen merkitystä sekä
tarvetta nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkien opettajien kaikki työ työehtosopimuksissa
näkyväksi!

Ammatillisen koulutuksen vahva ammattilainen valmis
ajamaan sinunkin etujasi.

12 - Maarit Rahkola

13 - Mirva Salokorpi

Kouluttaja/ opiskeluvalmentaja

Vieraiden kielten kouluttaja/opettaja

Kotipaikkakunta: Espoo

Kotipaikkakunta: Oulu

Työpaikkakunta: Vihti

Työpaikkakunta: Oulu

Sopivasti kokemusta, tuoreutta ja vaikuttavuutta valtuustotyöhön! Edellinen valtuustokausi meni ammatillisella
puolella reformin työstämisessä. Tulevalla valtuustokaudella
on tärkeää saattaa ammatillinen koulutus tasapainoon ja
viedä kentän kokemuksia ja ajatuksia eteenpäin.
Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia opettajien edunvalvonnasta ja sitä kautta työhyvinvoinnista. Myös aikuiskoulutuksen esille nostaminen ja kehittäminen on avainasemassa
tulevalla valtuustokaudella.

Ammatillinen koulutus on muutoksen kourissa. Haluan olla
mukana valvomassa etujamme ammatillisen reformin, työehtosopimusuudistusten ja järjestörakenteen uudistuksen
tuomissa haasteissa. Olen työskennellyt ammatillisen aikuiskoulutuksen parissa pitkään ja omaan vahvaa kokemusta
edunvalvonnasta ja eri työehtosopimusliitteistä. Minulla on
ammattijärjestökokemusta niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Toivon, että käytätte kokemustani hyödyksi
ja annatte sen myös OAJ:n käyttöön.

Facebook:
www.facebook.com/maaritrahkolaoajvaltuustoon
Opettajan antamalla laadukkaalla opetuksella ja
ohjauksella tulevaisuuteen!

Hoidetaan ammatillisen reformin jälkipyykin
edunvalvontaa yhdessä.

14 - Paula
Savolainen-Järvinen
Opettaja
Kotipaikkakunta: Jyväskylä
Työpaikkakunta: Jyväskylä

Työssäni ammatillisena opettajana näen päivittäin toisen
asteen reformin vaikutukset opettajien uudenlaisina
haasteina. Näihin haasteisiin OAJ:n tulisi osaltaan vastata
sopimustavoitteineen. Olen valmis sijoittamaan OAJ-valtuutetun työhön pitkällisen kokemukseni myös nuorempien
opettajien eduksi. Pitkä kokemukseni ammatillisessa koulutuksessa ja erityisesti aikuiskoulutuksessa antaa minulle
näkökulmaa hoitaa kaikkien ammatillisten opettajien edunvalvontaa.

Kokemusta, näkökulmaa - laadukasta edunvalvontaa!

