Satakunnan varhaiskasvatuksen opettajat vaaliliitto
- Erityistä Sisua Satakunnasta
Minna Salminen

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Rauma
OAJ Rauman paikallisyhdistys
OAJ Rauman paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Luottamusmies
Varma varhaiskasvatuksen vaikuttaja.
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Sari Nyberg-Tuominen

Varhaiskasvatuksen opettaja, Pori
OAJ Porin paikallisyhdistys
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Yli 30-vuotinen ura varhaiskasvatuksen opettajana porilaisessa päiväkodissa. Pitkäaikaista kokemusta paikallis-, alue- ja valtakunnallisessa toiminnassa: paikallisyhdistyksen ja alueyhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja VO-jaoksen puheenjohtaja.
VOLin valtuutettu usean kauden ajan. OAJn varavaltuutettu ja sitä
ennen varsinainen valtuutettu kaksi kautta. Edelleen haluan olla
vaikuttamassa ja ajamassa varhaiskasvatuksen opettajien etuja.

Heli Piittala-Virtanen

Varhaiskasvatuksen opettaja, Pori
OAJ: n paikallisyhdistys
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Minulla on 30 vuoden aikana karttunut vankka kokemus varhaiskasvatuksesta. Ammattiyhdistysasiat ovat aina kiinnostaneet minua, ja olen osallistunut aktiivisesti paikallisyhdistyksen toimintaan varhaiskasvatuksen opettajien ja kulttuurin toimikuntiin.
Yhteysopettajana tunnen varhaiskasvatuksen kentän ajankohtaiset asiat.

YLEISSIVISTÄVÄT OPETTAJAT
perusopetus, lukio, kansalais- ja työväenopistot
Ilmari Korhonen
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Olen 47-vuotias Harjavallassa työskentelevä lukion ja peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Haluan olla mukana uudistamassa OAJ:n toimintaa, lisäämässä päätöksenteon
avoimuutta ja terävöittämässä järjestön roolia opettajien ammatillisena edunvalvojana niin palkkauksen kuin työolojen suhteen. Pidän tärkeänä opetusvelvollisuuksien tasaamista korkeimpia opetusvelvollisuuksia laskemalla. Vuosityöaikaan suhtaudun kriittisesti.

Maija Suni

KM., luokanopettaja, Säkylä
Luottamusmies
OAJ Säkylän paikallisyhdistys, pj
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Olen 55-vuotias luokanopettaja ja vararehtori Säkylästä. Uskon
opettajuuden arvoon ja työmme merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Haluan olla mukana rakentamassa OAJ:lle kestäviä
ratkaisuja, jotta koulutuksen taso pysyy korkealla, palkkaus paranee ja alalle on myös jatkossa tulijoita. Toimin mm. toisen
asteen koulutuksen hallinnossa, pankin hallintoneuvoston ja
OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana sekä MLL:n liittovaltuustossa. Uskon verkostoitumisen ja yhteistyön voimaan,
opettajanakin.

Mika Koivu
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Olen kolmen lapsen isä Ulvilasta. Työskentelen matemaattisten aineiden opettajana Porin lukiossa ja olen myös lukion
luottamusmies. Ammattiyhdistystoiminnasta minulla on vuosien kokemus. Olen useamman vuoden ajan ollut aktiivina
opettajien Porin paikallisyhdistyksessä ja OAJ:n Satakunnan
alueyhdistyksessä. Luottamustehtäviini kuuluu myös alueen
yleissivistävän jaoksen puheenjohtajuus ja sitä kautta alueyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajuus. OAJ:n rakenteet
ovat minulla tuttuja paikallisesti ja seudullisesti. Nyt on valtakunnallisen askeleen vuoro.

YLEISSIVISTÄVÄT OPETTAJAT
perusopetus, lukio, kansalais- ja työväenopistot
Tuomas Koivisto
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Olen aina halunnut tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Siksi olen
opettaja. Työhyvinvointi, reilu kohtelu ja merkityksen tunne eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. Siksi haluan olla myös
opetusalan vaikuttaja ja tavoittelen luottamustanne uudelle
kaudelle OAJ:n valtuustossa. Ansaitsemme pitkäjänteisen palkkaohjelman, paremmat työskentelyolosuhteet ja selkeämmin
rajatun työajan ja työtehtävät. Muutokset ovat hitaita ja vaikeita, mutta niiden puolesta on jaksettava kamppailla.

Virpi Ojala
kotitalouden ja matematiikan lehtori, OAJ Satakunnan alueasiantuntija, Huittinen
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Olen kotitalouden ja matematiikan opettaja, OAJ:n Huittisten
py:n puheenjohtaja, luottamusmies ja OAJ Satakunnan alueasiantuntija. Kokemusta minulla on edunvalvonnasta paikallis-,
alue- ja valtakunnantasolta ja vielä riittäisi virtaa ja halua uudelle valtuustokaudelle. Koen tärkeänä opettajien yleisen arvostuksen nostamisen sekä koulun perustehtävien, kasvatuksen ja koulutuksen korostamisen. Opetuksen ulkopuoliselle
työlle on saatava rajat. OAJ:n on oltava yhtä luja joka puolella
Suomea.

Matti Luoma
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Ope, kässäope, yhdistysaktiivi, elinikäinen oppija, valkku ja isä,
joka silloin tällöin haluaisi tehdä jotain ihan muuta kuin opettaa ja kasvattaa. Siksi näin, että työmme on henkisesti uuvuttavaa ja raskasta, emmekä mielestäni saa sitä korvausta ja arvostusta, mikä meille kuuluisi. Tahtoisin olla ylpeä omasta ammatistani ja myös ylpeydellä viettää ansaittuja lomiani, ilman huonoa omatuntoa muita kohtaan. “Realismin ja kouluttautumisen kautta muutosta opettajien työarkeen!!”

YLEISSIVISTÄVÄT OPETTAJAT
perusopetus, lukio, kansalais- ja työväenopistot
Kristiina Yli-Rajala
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Innokas ja aktiivinen ehdokas valmiina valtuustoon. Olen 46vuotias ja liikkeellä 20 vuoden työkokemuksella luokanopettajana. Toimin Vihteljärven koulun rehtorina ja JUKOn pääluottamusmiehenä Kankaanpäässä. Minulla on kykyä katsoa asioita
eri näkökulmista. OAJn valtuustotyöskentelyssä olen ollut mukana pari kautta varajäsenenä. Olen yhteiskunnallisesti aktiivinen. Pidän tärkeänä, että eri opettajaryhmien ääni tulee tasapuolisesti kuuluviin. Päätöksenteossa tule huomioida eri kokoisten paikkakuntien tilanteet.

AMMATILLISET OPETTAJAT
Konsta Ojanen

Lehtori, Pori
OAJ:n Länsirannikon Koulutus Oy:n paikallisyhdistys ry
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Työehdot, työnkuva, työrauha. Näiden asioiden avulla pystymme tekemään ammatillista koulutusta laadukkaasti ja
työssä jaksaen. Nykyisessä myllerryksessä ne eivät kuitenkaan
ole itsestäänselvyys, vaan vaativat jatkuvaa ponnistelua yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi. Olen valmis ponnistelemaan
noiden tavoitteiden eteen! Äänestämällä minua saatte edustajan, joka jaksaa paneutua asioihin sekä saa suunsa auki ja äänensä kuuluviin. Käytä ääntäsi - omaksi eduksesi!

Kimmo Liljeroos

Lehtori, varapääluottamusmies, Pori
OAJ:n Länsirannikon Koulutus Oy:n paikallisyhdistys ry
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Aikuisopettajuus ja aikuiskasvatus ovat minulle tärkeitä asioita.
Tärkeänä pidän aikuisväestön ammatillisen sivistyksen lisäämistä sekä digitaalisten ammattitaitojen kehittämistä ja lisäämistä eri ammateissa. Jatkuva oppiminen on avain työllisyyden
ja maamme kilpailukyvyn parantamiseen.

Jaana Antila

Lehtori, pääluottamusmies, Pori
OAJ:n Länsirannikon Koulutus Oy:n paikallisyhdistys ry
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Minulle ammatillisen opettajan työn arvostus ja ammatillisen
koulutuksen merkitys ovat tärkeitä. Pitkän työ- ja ay-kokemukseni myötä ymmärrän opettajien vaativan työtodellisuuden ja
edunvalvonnan merkityksen. Toiminta AO:n hallituksessa ja
OAJ:n valtuustossa ovat antaneet ymmärryksen myös koulutuspoliittisen vaikuttamisen tärkeydestä. Olen aktiivisesti ja sitkeästi vienyt valtuustossa eteenpäin yhdessä OAO:n valtuutettujen kanssa sovittuja asioita. Asioilla on merkitystä.

