
20 <Erityiskasvatus Erityiskasvatus< 21 

OAJ-YSI Pääkaupunkiseutu

•	 Koulutus: luokanopettaja, HuK,  
 erityisluokanopettaja
•	 Meriitit: luokanopettaja,  
 erityisluokanopettaja, apulaisrehtori,  
 erityisen tuen pedagoginen yhteys- 
 henkilö, Eteläisen Suomen erityis- 
 opetuksen pj. 2009-2013
•	 Helsingin Opettajien  
 Ammattiyhdistys  HOAY
•	 ”Kenellä on kykyä, on myös  
 velvollisuus.”
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Kirsi Ihalainen

OAJ-YSI Pohjanmaa

•	 erityisopettaja, yläkoulu
•	 ”Aitoa asiantuntijuutta” - aine-  
 ja erityisopettajien vaaliliitto 
•	 Pietarsaaren OAY:n  
 puheenjohtaja
•	 luottamusmies
•	 Pohjanmaan erityiskasvatus,  
 PERY ry:n hallituksen varajäsen

OAJ-YSI Pohjois-Pohjanmaa

•	 erityisluokanopettaja, rehtori 
•	 Oulun kaupunginvaltuuston ja  
 –hallituksen jäsen. Valtuustoryhmän  
 puheenjohtaja.
•	 Oulun seudun koulutuskuntayhtymän  
 (OSEKK) yhtymäkokouksen  
 varapuheenjohtaja.
•	 ”Kokemusta, näkemystä, rohkeutta  
 ja yhteistyökykyä OAJ:n valtuustoon.”

luokissa opiskelevat oppilaat ovat yhä 
haastavampia ja moniongelmaisempia. 
Oppilaiden tukeminen erityisluokissa 
asettaa opettajien työssä jaksamisen ko-
etukselle. Työn, opiskelun, vuorotteluva-
paiden, kuntoutusjaksojen sekä tehtävä-
kiertojen avulla tulisi mahdollistaa työssä 
jaksaminen ja näin työurien pidentäminen 
myös erityisopetuksessa työskentelevien 
kohdalla. Joustava eläkkeelle siirtyminen 
erityisopetuksen tehtävistä palvelee niin 
työnantajaa kuin työntekijää.

Tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus 
kelpoisen erityisopettajan tai erityisluo-
kanopettajan opetukseen. Huoltajilla on 
oikeus tietää, saako heidän lapsensa kel-
poisen opettajan opetusta.

On huolestuttavaa, että erityisopetukses-
ta käydyssä keskustelussa koulunkäyn-
tiavustaja rinnastetaan erityisopettajaan 
laskettaessa oppilaille suunnattua tuen 
resurssia ja määriteltäessä luokkakokoa.
Oppilashuollolliset tehtävät koulussa li-
sääntyvät. Tehostetun ja erityisen tuen 
oppilaat tarvitsevat entistä useammin 
psyykkistä tukea ja ohjausta sosiaalisis-
sa taidoissa. Moniammatillisen yhteis-
työn tulee olla saumatonta, jotta opettaja 
voi keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä - 
opettamiseen.

Äänestämällä voit vaikuttaa!

T ehdystä työstä tulee maksaa 
palkkaa. Opettajien palkkaus 
perustuu opetustunteihin, mut-

ta yhä enemmän opettaja osallistuu 
erilaisiin palavereihin ja neuvottelui-
hin. Niitä ei voi käydä oppituntien aika-
na – opettajan kolme yt-tuntia eivät riitä 
kaikkeen, vaan totuus on että palaverit 
ovat palkatonta työtä oppilaan hyväksi.  
 
Työtehtävien lisääntynyt määrä koskee 
etenkin erityisopettajia. Lisääntyneet 
tehtävät tulee ottaa huomioon palkkauk-
sessa. Menossa olevia työaika- ja palk-
kauskokeiluja tulee seurata tiiviisti ja 
mahdollisesti laajentaa hyvinä pidettyjä 
malleja. Erityisopettajien yhteistyö luo-
kan- ja aineenopettajien kanssa on tulok-
sellista työtä tukea tarvitsevan oppilaan 
oppimisen varmistamiseksi. Yhteistyö 
lisää jaksamista. Yhdessä tehty työ puolit-
taa huolet ja kaksinkertaistaa ilot! 

Perusopetuksen lakimuutosten ja kol-
miportaisen tuen seurauksena erityis-

Erityisopettaja 
OAJ:n valtuustoon 
ajamaan erityisopettajien etua!  

Sel. ry:n erityispettajaehdokkaiden vaaliteemoja 
OAJ:n valtuustovaalissa 24.-25.3.2014

VAALITEEMAT 2014 ”Vain äänestämällä voit vaikuttaa!”

OAJ-YSI Pääkaupunkiseutu

•	 erityisluokanopettaja, Alppilan 
 yläaste
•	 pääluottamusmies 2005-
•	 OAJ:n valtuustossa 1998-2014 
•	 Helsingin jukon pääluottamusryhmän 
  puheenjohtaja 2011-2012
•	 toiminut  myös erityiskasvatus- 
 yhdistyksen puheenjohtajana 
•	 HOAY:n hallitustyöskentelyssä 1992 
•	 Akavan aluejohtoryhmän  
 varapuheenjohtaja 2012-

OAJ-YSI Pääkaupunkiseutu

•	 Erityisluokanopettaja HY, -94
•	 KM,  Luokanopettaja HY, -93
•	  Erikoistumisaineet: musiikki, 
 kuvataide, puhe- ja ilmaisutaito, 
 alkuopetus
•	 Opinto-ohjaaja. JoY-04
•	 HOAY:n hallituksen jäsen 
 v. 2000-2004
•	 OAJ-valtuuston jäsen v. 2004-2010
•	 varaluottamusmies
•	 ”Monipuolista kokemusta ja  
 osaamista  OAJ:n valtuustoon!”

OAJ-YSI  Varsinais-Suomi

•	 erityisluokanopettaja, LO, KM
•	 Erityiskasvatusyhdistys  
 Turku-Varsinais-Suomi ry:n  
 hallituksen jäsen
•	 Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n 
 puheenjohtaja 2011-
•	 OAJ:n pedagogisen toimikunnan  
 jäsen 2009-
•	 ”Ammattilaisten yhteistyö auttaa 
 jaksamaan!”

OAJ-YSI Kainuu

•	 erityisopettaja, 
 Hauholan koulu,Kajaani
•	 Koulutuksen puolesta -vaaliliitto

jotain
erityistä...

något
speciellt...
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Sirkku Ingervo Jaana Alaja

OAJ-YSI Uusimaa

•	 KM, erityisluokanopettaja
•	 Raasepori
•	 Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n 
 varapuheenjohtaja
•	 Eteläisen Suomen erityisopetus ry:n  
 puheenjohtaja
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Päivi Peltola

Mikko Raudaskoski
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Mervi Soini Päivi Juntti Minna-Liisa Haverinen 

”Yhteistyö lisää 
jaksamista. Yhdessä 
tehty työ puolittaa 
huolet ja kaksin-
kertaistaa ilot! ” 


