LUOTTAMUSMIESVAALIEHDOKKAAT 2019
pidempi oma esittely toisella sivulla ja ehdokkaan oman linkin takana

Nimi

Koulu

Työtehtävä

Koulutus/tutkinto

Työkokemus opetusalalla Lisätietoja ehdokkaasta

Linkki omiin
esittelyihin

PÄÄLUOTTAMUSMIESEHDOKKAAT
2
Markku
Kälviä

Pääluottamusmiestoimisto

3
Tommi
Karakallion
Virtanen koulu

Kasvatustieteen maisteri/
Pääluottamusmies luokanopettaja

Pääluottamusmies vuodesta 2011
28 v. EKOAY:n edunvalvontajaoston pj.

Matemaattisten Kemian ja fysiikan opettaja ja
Olen matemaattisten aineiden opettaja
aineiden opettaja kemisti sekä yo-merkonomi 15 v. Karakallion koulusta.

Linkki

ALAKOULUJEN EHDOKKAAT
Espoossa opettajana vuodesta 1999
yhteysopettaja 2000-2003
EKOAY:n hallituksen jäsen 2001-2004
alakoulun luottamusmies 2004-2009 ja 2011- 2019

2
Helena
Lyyra

Tiistilän
koulu

3
Kaisa
Pehkonen

luokanopettajan
Martinkallion virassa. opetan
Kasvatustieteiden maisteri,
koulu
myös kotitaloutta kotitalous- ja luokanopettaja 20 v.

kotitalous- ja luokanopettaja Martinkallion koulu
Espoossa opettajana vuodesta 1989
yhteysopettaja, Ekoay:n ja Ekpyn hallitus
alakoulujen luottamusmies 8 v

4
Marko
Väistö

Friisilän
koulu

Huolettaako väistötila? Tilaa Väistö!

luokanopettaja

Luokanopettaja

kasvatustieteen maisteri KM 20 v.

Kasvatustieteen maisteri

16 v.

YLÄKOULUJEN EHDOKKAAT
2
Terhi
Söderling

Lintumetsän
koulu

Teknisen työn lehtori Käsityötieteen maisteri 10 v.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat työni perusta.

Ruotsin ja saksan
lehtori

FM

21 v.

Luottamusmiehenä vuodesta 2010 alkaen.
Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
sekä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen
jäsen.

4
Mika
Lintumetsän
Lähteenmäki yläkoulu

Liikunnan lehtori

Liikuntatieteiden
maisteri 1995 (LitM)

23 v.

Luottamusmies 2014-19, yhteysopettaja 2004-2013, Sola I,
II, III -koulutus

5
Satu
Lind

Viherlaakson
koulu

matemaattisten
aineiden opettaja

Filosofian maisteri

16 v.

Uskallusta, osaamista, kokemusta.

6
Tommi
Virtanen

Karakallion
koulu

Matemaattisten
aineiden opettaja

Kemian ja fysiikan
opettaja ja kemisti sekä
yo-merkonomi
15 v.

Olen matemaattisten aineiden opettaja
Karakallion koulusta.
Linkki

Teknisen työn
aineopettaja

Kasvatustieteen maisteri 15 v.

Miksi? Koska haluan ajaa yhteisiä etuja! Linkki

3
Antti
Piiroinen

Mankkaan
koulu

7
Matti
Ruusutorpan
Kangasniemi koulu

LUOTTAMUSMIESVAALIEHDOKKAAT 2019
pidemmät esittelyt

PÄÄLUOTTAMUSMIESEHDOKKAAT
2
Markku
Kälviä

Tulin luokanopettajan virkaan Espooseen vuonna 1991. Olen toiminut yhdeksän vuotta alakoulun luottamusmiehenä ja 8 vuotta
pääluottamusmiehenä. Ennen tätä olin OAJ:n palkkasihteerinä. Tunnen espoolaiset toimintatavat koko kaupungin, toimialan ja
opetuksen tulosyksikön tasoilta. Hallitsen sujuvasti opettajayhdistyksen ja paikallisyhdistyksen edunvalvontatavoitteet.
Minut tunnetaan jämptinä neuvottelijana ja ihmisenä, joka osaa yhteistyön. Olen luotettava, ahkera ja sanani mittainen mies.

3
Tommi
Virtanen

Olen matemaattisten aineiden opettaja Karakallion koulusta. Olen työskennellyt Espoossa opettajana 12 vuotta. Yhteensä
opetuskokemusta minulla on noin 15 vuotta. Minulle on tärkeää opettajien hyvinvointi. Tärkeää on myös opettajien äänien
kuuluminen ammattiyhdistysliikkeessä. Olen täysin sitoutumaton ehdokas eli minulla ei ole puoluepoliittisia sidoksia. Haluatko
luottamusmieheksi ihmisen, joka välittää sinusta?

ALAKOULUJEN EHDOKKAAT
2
Helena
Lyyra

Luokanopettaja Tiistilän koulussa Espoossa. Opettajana vuodesta 1999. Yhteysopettaja 2000-2003.
EKOAY:n hallituksen jäsen 2001-2004. Alakoulun varaluottamusmies 2002-2004alakoulun luottamusmies 2004-2009 ja 2011- 2019.

3
Kaisa
Pehkonen

Monipuolinen työkokemus Espoossa kotitalous- ja luokanopettajana: alakoulu, erityiskoulu, yhtenäiskoulu, ammatillinen koulutus.
90-luvulta lähtien ay-aktivisti: yhteysopettaja, Ekoay:n ja Ekpyn hallituksen jäsen, järjestöasiainjaoston pj, varaluottamusmies 6v ja
alakoulujen luottamusmies 8v. Vahvuuksiani: innokkuus, rohkeus, sinnikkyys, sosiaalisuus ja oikeudenmukaisuus. Taitojani:
neuvottelu-,sovittelu-ja kuuntelutaidot sekä työajan, palkkauksen ja opettajan työn tunteminen Mottoni: Työtä työajalla!

4
Marko
Väistö

Huolettaako väistötila? Tilaa Väistö! En pelkää tarttua epäkohtiin, oli kyse työpaikan olosuhteista tai sopimusasioista. Opetan tällä
hetkellä 5. luokkaa Friisilän koulussa. Aloitin luokanopettajan uran Espoossa vuonna 2002. Olen entinen EKOAY:n hallituksen jäsen,
liikunta-asiainhoitaja ja yhteysopettaja. Takana on reilusti yli kymmenen vuotta opettajien edunvalvontaa ja kiinnostusta opettajien
työhyvinvointiin ja virkakiemuroihin. Eniten minua ärsyttää epäoikeudenmukaisuus.

YLÄKOULUJEN EHDOKKAAT
2
Terhi
Söderling
3
Antti
Piiroinen
4
Mika
Lähteenmäki
5
Satu
Lind
6
Tommi
Virtanen
7
Matti
Kangasniemi

Ihmisten kuuntelu, tukeminen ja jämpti asioiden selvittäminen ovat parhaat ominaisuuteni luottamusmiehenä.
Toimiessani varaluottamusmiehenä olen vastannut opetushenkilöstöltä tulleisiin suoriin yhteydenottoihin ja ohjannut tarvittaessa
kysymykset edelleen luottamusmiehen ratkaistaviksi. Toimin työyhteisöni työsuojeluasiamiehenä ja OAJ:n yhteyshenkilönä.
Edunvalvontaan liittyviä tehtäviä olen hoitanut Teknisten aineiden opettajien -TAO ry hallituksen jäsenenä (2015-) ja
varapuheenjohtajana (2017-).
Yläkoulujen luottamusmiehenä vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi olen OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
sekä OAJ PKS alueyhdistyksen hallituksen jäsen. Monista tehtävistäni huolimatta olen hyvin tavoitettavissa sekä olen osallistunut
aktiivisesti yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin. Nykytilanteessa opettajien työmäärä kasvaa erityisesti koulun ulkopuolelta tulevilla
tehtävillä, kuten tänä lukuvuonna pidettävät ja korjattavat KARVI-kokeet englannissa ja äidinkielessä. Näihin työtehtäviin kuluva
työaika tulee saada korvattua Espoossa.
Yläkoulujen luottamusmies 2014 – 2019. Yhteysopettaja 2004 – 2013. 50 vuotias kolmen lapsen isä Espoon Lintuvaarasta.
Harrastukset: Lenkkeily, golf, tennis, kuntosali, tiedekirjallisuus. Pidän tärkeänä tavata opettajia ja kuunnella arkisia huolia, selvittää
epäkohtia ja auttaa ongelmatilanteissa. Espoon linja on ottaa uusia projekteja ennakkoluulottomasti. Opettajien jaksaminen on
koetuksella. OVTES ja OPS eivät sisällä jatkuvia muutoksia ja lisäprojekteja - töitä aktiiviselle luottamusmiehelle riittää!
Olen toiminut yläkoulun opettajana jo 16 vuoden ajan. Tätä kautta tunnen opettajan työn hyvät ja huonot puolet. Tartun kiinni
kokemiini epäkohtiin ja vien asioita eteenpäin sekä työyhteisössäni että luottamustehtävissäni. Otan asioista selvää, ja hoidan ne
kunnialla loppuun. Toimin EKOAY:n hallituksessa kuudetta, ja EKPYn hallituksessa viidettä vuotta. Olen ollut kouluni
työsuojeluasiamies nyt kahdeksan vuotta. Teen työtä täydellä sydämellä. Olen rehellinen, innokas, omistautunut, välittävä ja aina
jäsenen puolella.
Olen matemaattisten aineiden opettaja Karakallion koulusta. Olen työskennellyt Espoossa opettajana 12 vuotta. Yhteensä
opetuskokemusta minulla on noin 15 vuotta. Minulle on tärkeää opettajien hyvinvointi. Tärkeää on myös opettajien äänien
kuuluminen ammattiyhdistysliikkeessä. Olen täysin sitoutumaton ehdokas eli minulla ei ole puoluepoliittisia sidoksia. Haluatko
luottamusmieheksi ihmisen, joka välittää sinusta?
Olen teknisen työn opettaja Ruusutorpan koulusta ja työkokemusta minulla on 15 vuotta. Toimin niin EKOAY:n kuin OAJ PKS:n
hallituksessa ja OAJ:n NOPE-kouluttajana. Näinä vuosina minulle ovat tulleet tutuiksi niin opettajan virkasuhteeseen, työaikaan,
palkkaukseen kuin vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyvät asiat. Asioita joiden parissa luottamusmies tehtävässään toimii. Siirtyessäni
pois NOPE-kouluttajan tehtävistä haluaisin hyödyntää osaamistani luottamusmiehenä. Tämän vuoksi olen ehdokkaana näissä
vaaleissa ja ehdolla yläkoulun luottamusmieheksi.

