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OAJ:n paikallisyhdistyksille ja niiden jäsenyhdistyksille, alueyhdistyksille,  
valtakunnallisille yhdistyksille ja -piireille 
 
 

Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään OAJ:n valtuustovaaliasioita: 
 

1. Jäsentietojen tarkistaminen ja tunnusten käyttö 
2. Ehdokasrekrytointi 
3. Vaalien ajankohdat ja jäsentely vaalipiireittäin/ jäsentyhmittäin 
4. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen 
5. Ehdokastietojen ilmoittaminen järjestölle 
6. Äänioikeuden tarkistaminen 
7. Vaalimateriaalit OAJ:n nettisivuilla 
8. Kysymyksiä vaaleista 

 
1.  Jäsentietojen tarkistaminen ja tunnusten käyttö 
 

Jäsentietojen tarkistamisessa on valitettavasti ollut teknisiä ongelmia sivuille 
kirjautumisen suhteen. OAJ:n verkkosivujen etusivulla www.oaj.fi –Tarkista 
jäsentietosi –bannerin alla on ”Ohjeita kirjautumisongelmiin” linkki, jonka alta löytyy 
ajankohtaista tietoa uusien tunnusten käytöstä ja tilaamisesta. 
 
Jäsentietojen tarkistaminen jatkuu 15.12. saakka. Tietojen ajantasaisuus erityisesti 
työnantaja- ja työpaikka sekä yhdistystietojen osalta on ensiarvoisen tärkeää 
vaalipiirin ja äänestyspaikan kannalta. Kannattaa myös muistuttaa jäseniä siitä, että 
kaikkien tietonsa tarkistaneiden kesken arvotaan Holiday Club –viikonloppu. 

  
 
2.  Ehdokasrekrytointi 
 

Ehdokasrekrytointi on käynnissä parhaillaan. Valitsijayhdistys- ja vaaliliittoasiakirjat 
tulee olla keskusvaalilautakunnilla (vaalisihteereillä) viimeistään 12.1.2014. 
 
Tarkemmat ohjeet valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisesta löytyvät 
www.oaj.fi klikkaamalla vaalibanneria ”OAJ:n valtuustovaalit”, josta avautuu 
ehdokasasettelusivu ja linkit asiakirjoihin. 

 
 
3.  Vaalien ajankohdat ja jäsentely vaalipiireittäin/ jäsenryhmittäin 
 

Vaalipiireinä ovat OAJ:n valtakunnalliset piirit OAO, LTOL, YLL ja OAJ-YSI, joka 
jakaantuu alueellisiin vaalipiireihin. 

  

http://www.oaj.fi/
http://www.oaj.fi/
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Vaalien ajankohdat ja jäsentely vaalipiireittäin/ jäsenryhmittäin 
 

 Sähköinen ennakkoäänestys on 12. – 23.2.2014 välisenä aikana mainitut päivät 
mukaan lukien. Äänestäminen tapahtuu jäsensivujen kautta.  

 

Sähköinen ennakkoäänestys koskee seuraavia vaalipiirejä (ja jäsenryhmiä): 

 
a) OAJ-YSI:n alueelliset vaalipiirit (poisluettuna Etelä-Savo ja Varsinais-Suomi)  
b) OAO:n vaalipiiri 

o Ammatilliset opettajat AO:n jäsenistö 
o Liike- ja erityisalojen opettajat LEO:n jäsenistö 
o TOOL:n jäsenistö 

 
Yksityiskohtaiset äänestysohjeet julkaistaan ko. sivustolla myöhemmin. 
 
Äänestäminen edellyttää, että jäsen on rekisteröitynyt OAJ:n jäsensivujen käyt-
täjäksi. Rekisteröitymisohjeet löytyvät ko. sivuilta, samoin kuin ohjeet tunnusten 
saamiseksi katoamistilanteessa.  
 
Ennakkoäänestysmahdollisuus ei koske niitä vaalipiirejä ja jäsenryhmiä, jotka 
äänestävät varsinaisessa vaalissa sähköisesti. 
 
 

 Varsinainen vaali 
 
a) Vaalitoimitus äänestyspaikoilla (uurnavaali) 24. – 25.3.2014 
 
Vaalitoimitus tapahtuu äänestyspaikalla (kouluissa/oppilaitoksissa) kunkin 
vaalitoimikunnan tai valtakunnallisen yhdistyksen tai sen jäsenyhdistyksen 
ilmoittamina kellonaikoina.  
 
Jäsenen äänestyspaikka määräytyy valtakunnallisen vaalipiirin ja jäsenryhmän 
lisäksi työnantajan sekä työpaikan/toimipisteen mukaan, siten kuin ne on 
vaaliluetteloon merkitty. 
 
b) Sähköinen vaali 12. – 25.3.2014 
 
Varsinaisessa vaalissa sähköisesti äänestävät seuraavat vaalipiirit ja jäsenryhmät: 

o Lastentarhanopettajaliitto LTOL:n vaalipiiri 
o Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n vaalipiiri 
o OAJ-YSI:n seuraavat alueelliset vaalipiirit: Etelä-Savon ja Varsinais-

Suomen vaalipiirit 
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o OAO:n vaalipiiristä: 
 Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenistö 
 SKO Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n jäsenistö 
 Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry:n jäsenistö 
 Kuurojen ja Sokeain opettajien liitto KSOLLI ry:n jäsenistö 

 
Äänestäminen tapahtuu OAJ:n verkkosivujen kautta 12. – 25.3.2014 välisenä 
aikana mainitut päivät mukaan lukien. Yksityiskohtaiset äänestysohjeet julkaistaan 
OAJ:n vaalisivustolla myöhemmin. 
 
Äänestäminen edellyttää, että jäsen on rekisteröitynyt OAJ:n jäsensivujen 
käyttäjäksi.  Rekisteröitymisohjeet löytyvät ko. sivuilta, samoin kuin ohjeet 
tunnusten saamiseksi katoamistilanteessa.  

 
Varsinaisessa vaalissa sähköisesti äänestävät eivät voi äänestää ennakko-
äänestyksessä. 
 
 

4.  Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeäminen 
 

Keskusvaalilautakuntana toimii valtakunnallisten piirien (OAO, LTOL ja YLL) 
hallitukset tai näiden valitsemat keskusvaalilautakunnat. 

 
- OAJ-YSI:n osalta alueyhdistysten hallituksen valitsemat keskusvaali-

lautakunnat. 
- FSL:n osalta sen hallitus tai sen valitsema keskusvaalilautakunta. 

  
Vaalilautakuntana toimii  
 
- OAJ-YSI:n osalta alueellisen vaalipiirin jäsenyhdistys tai niiden ala-

yhdistysten hallitukset tai näiden valitsemat vaalilautakunnat. 
- OAO:n vaalilautakuntina toimivat sen valtakunnallisten yhdistysten 

jäsenyhdistysten hallitukset (käytännössä paikallisen 
oppilaitos/jäsenryhmäkohtaisen yhdistyksen hallitus) 

- LTOL:n ja YLL:n osalta niiden jäsenyhdistysten hallitukset. 
 
Vaalitoimikunnan/asiamiehen nimeää vaalilautakunta. Vaalitoimikunta tai vaali-
asiamies on nimettävä jokaiselle äänestyspaikalle käytännön vaalitoimitusta varten. 
Vaalilautakunnassa on kolme jäsentä, mikäli äänestyspaikalla on äänioikeutettuja  
5 tai vähemmän, nimetään vaaliasiamies. 
 
Vaalilautakuntien tehtävänä on laatia suunnitelmat vaalien toteuttamisesta vaali-
ohjesäännön mukaisesti, valita vaalitoimituksesta huolehtivat henkilöt ja toimittaa 
vaaliaineisto äänestyspaikoille.  
 
Vaalilautakunta on syytä nimetä, mahdollisuuksien mukaan jo tämän vuoden 
puolella ja vastaavasti vaalitoimikunnat/vaaliasiamiehet tammikuun aikana. 
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Nimeämisessä on syytä huomioida, että ehdokkaana olevat henkilöt eivät voi toimia 
vaalivirkailijoina äänestyspaikoilla. 

 
 

5. Ehdokastietojen ilmoittaminen järjestölle 
 

Valtuustovaaliehdokkaiden tulee itse toimittaa ehdokasesittelytietonsa ja 
valokuvansa OAJ:lle. Tämä tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy 
jäsensivuilta, Omat tiedot –osiosta. Ilmoituksen voi tehdä jo heti valitsijayhdistyksen 
perustamisasiakirjan jättämisen jälkeen, kun vaalisihteeri on sen tarkistanut vaikka 
ehdokkuutta ei ole vielä käsitelty keskusvaalilautakunnassa. Muistuttakaa 
ehdokkaita tästä. Tietojen saaminen hyvissä ajoin on ensiarvoisen tärkeää 
nettisivujen ja Opettaja-lehden ehdokasesittelyn kannalta. 

 
 
6.  Äänioikeuden tarkistaminen 
 

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa OAJ:n jäsensivuilla 
8.-17.1.2014 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien.  
 
Joka katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, voi tehdä 
oikaisupyynnön suoraan vaalin johtoryhmälle sähköpostitse os. vaalit@oaj.fi.  
 
Oikaisut käsitellään viipymättä. 
  
Erityisen tärkeää äänestämisen kannalta on tarkistaa se, että jäsenen työnantaja- ja 
työpaikkatiedot ovat rekisterissä ajan tasalla. 

 
 
7.  Vaalimateriaalit OAJ:n nettisivuilla 
 

OAJ markkinoi kevään 2014 valtuustovaaleja tuottamalla materiaaleja vaalityön 
tueksi. Markkinoinnin tarkoituksena on ensinnäkin kannustaa ehdokkaaksi 
asettumista ja vaalien lähestyessä muistuttaa vaaleista sekä kehottaa 
äänestämään niissä.  
 
OAJ:n valtuustovaalit tulevat näkymään OAJ:n kaikilla viestintäkanavilla, netti-
sivuilla, Opettaja-lehdessä ja Facebookissa. Vaaleista muistuttaa banneri OAJ:n 
osoitteessa www.oaj.fi. Banneria klikkaamalla löytyy tietoa ja toimintaohjeita 
kulloinkin ajankohtaisista vaaliasioista. Tietopaketin sisältö täydentyy ja muuttuu 
vaaliprosessin edetessä. Myös Facebookiin on luvassa huomiomateriaalia, joka 
muistuttaa vaaleista. Opettaja-lehdessä vaaleja markkinoidaan järjestön omin 
ilmoituksin, minkä lisäksi lehti esittelee valtuuston roolia ja asemaa myös 
artikkeleissa ja haastatteluissa.  
 
OAJ tuottaa mainoksia, joilla muistutetaan jäseniä vaikuttamisen tärkeydestä ja 
oikeudesta äänestää valtuustovaaleissa. Painetut materiaalit postitetaan paikallisille 

mailto:vaalit@oaj.fi
http://www.oaj.fi/
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vaalitoimijoille (paikallisyhdistys/alueyhdistys), joiden tulee huolehtia materiaalin 
jakelusta alueen päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Postitus tapahtuu viikoilla 
4-5. 

 
 
8.  Kysymyksiä vaaleista 
 

Kysymyksiä vaaleista voi lähettää osoitteeseen vaalit@oaj.fi. 
 
 
 

Yhdistystiedote on luettavissa jäsensivuilla: Työryhmäsi > Aktiivien kirjeet > 
Yhdistystiedotteet sekä OAJ:n valtuustovaalit 2014 > Tiedotteet 
 

 

 
  
 
 
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ  
Järjestöyksikkö 
 
 

 

 
Petri Lindroos   
järjestöjohtaja   
 
 
 
 
 
TIEDOKSI  Vaalisihteerit 
  Aluetoimistot 
  Alueasiamiehet 
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