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YLEISTÄ
Länsirannikon Koulutus Oy:n opettajien paikallisyhdistys kuuluu OAJ Satakunta alueyhdistykseen ja Opetusalan
ammattijärjestö OAJ:hin. Yhdistys on WinNovan opettajia yhdistävä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
toimiva yhdistys, jonka tehtävänä on valvoa ja hoitaa sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa, tehdä
esityksiä ja järjestää koulutusta ja virkistystä ja huolehtia viestinnästä jäsenistölleen.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 315 jäsentä vuoden 2020 lopussa. Jäsenmäärä väheni toimintavuoden aikana 25
jäsenellä ja uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 11 henkilöä.
HALLITUS
Hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtaja Seppo Kaunisto, yhdistyksittäin varsinaiset ja varajäsenet:
Konsta Ojanen
Tarja Klemetti
Länsi-Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat
Maarit Nevala
Jaana Antila
Porin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat
Kimmo Liljeroos
Paula Aaltonen
Porin aikuisopettajat
Mirjam Voutilainen
Pasi Helminen
Rauman ammattioppilaitoksen opettajat
Jari Myntti
Markku Anttoora
Porin ammatilliset opettajat
Anu Sköld-Nurmi
Hanna Luotonen
Rauman terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajat
Vesa Lähteenlahti
Marita Kärki
Rauman merialan opettajat
Olli Keränen
Päivi Hauhtonen
Länsi-Suomen aikuiskouluttajat
Rauman ammattiopettajien varsinaiseksi jäseneksi yhdistys nimesi tammikuussa Mirjam Voutilaisen tilalle AnneMarie Ståhlströmin. Pasi Helminen jatkoi hallituksen varajäsenenä helmikuuhun asti, hänen tilalleen yhdistys
nimesi varajäseneksi Mervi Haapalan.
Porin ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat lopetti toimintansa 31.12.2020.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja järjestövalmiuspäälliköksi valittiin Anu Sköld-Nurmi. Yhdistyksen sihteeriksi
valittiin Kimmo Liljeroos.
KOKOUKSET
Yhdistys on kokoontunut sääntöjensä mukaisesti kevät- ja syyskokoukseen. Sääntömääräinen l´kevätkokous
pidettiin poikkeuksellisesti koronan takia vasta 12.8.2020 Ravintola Savilassa, Raumalla. Yhdistyksen syyskokous
pidettiin 29.10.2020 Porissa, Tuorin Kartanossa. Hallitus kokousti toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista
kuusi pidettiin verkkokokouksena.
JÄRJESTÖPOLITIIKKA
OAJ:n Satakunnan alueyhdistyksen hallitukseen on kuulunut yhdistyksestämme kaksi varsinaista ja kaksi
varajäsentä: varsinainen Kimmo Liljeroos varalla Anu Sköld-Nurmi, varsinainen Mirjam Voutilainen varalla Sanna
Paitula. Hallituspaikkojen määrä väheni yhdellä, kun ammatillisten osuus alueyhdistyksen jäsenistä väheni, jolloin
yksi paikka siirtyi yleissivistäville opettajille.
Kimmo Liljeroos on toiminut alueyhdistyksen 1. varapuheenjohtajana ja OAO-jaoksen puheenjohtajana ja muut
varsinaiset jäsenet ovat toimineet alueyhdistyksen ammatillisessa jaoksessa.
EDUSTUKSET JA JÄSENORGANISAATIOT
OAJ:n valtuustossa ja OAO:n valtuustoryhmässä on toiminut Jaana Antila, valtuuston varajäsenininä ja OAO:n
valtuustoryhmän varajäseninä toimivat Kimmo Liljeroos ja Konsta Ojanen.
Jaana Antila on toiminut OAO:n hallituksen varajäsenenä 1.8.2020 alkaen. Kimmo Liljeroos on mukana Opetus-,
kasvatus-, ja koulutusalojen säätiön, OKKA-säätiön hallituksen jäsenenä sekä OAJ:n Järjestö- ja
viestintätoimikunnan varajäsenenä 31.7.2020 asti ja varsinaisena jäsenenä 1.8.2020 alkaen. Konsta Ojanen on
toiminut OAJ:n Aikuiskoulutustyöryhmän jäsenenä sekä Opettajien työttömyyskassan hallituksen varajäsenenä.
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Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n hallituksessa on toiminut Kimmo Liljeroos, Ammatillisten opettajien hallituksessa
on toiminut Jaana Antila 1.1.2020 alkaen ja Kauppa- ja kulttuurialan opettajien SKO:n ry:n hallituksessa on
toiminut Konsta Ojanen.
WinNovan laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2020 toimi WOPY:n varsinaisena edustajana Seppo Kaunisto ja
varaedustajana Mirjam Voutilainen. WinNovan kurinpitojaoksen jäsenenä on ollut Jari Myntti ja varajäsenenä
Marita Kärki.
EDUNVALVONTA
Yhdistyksessä luottamusmiestehtävissä toimivat 1.1.2020 – 31.12.2020 pääluottamusmies Jaana Antila, Porin ja
Ulvilan toimipisteiden luottamusmieheksi ja varapääluottamusmiehenä Kimmo Liljeroos ja Rauman, Laitilan ja
Uudenkaupungin luottamusmiehenä Kai Raikunen.
Porin ja Ulvilan toimipisteiden varaluottamusmiehenä toimi Jari Myntti. Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin
varaluottamusmiehenä toimi Päivi Hauhtonen.
Luottamusmies Kai Raikunen lopetti kautensa 31.12.2020 ja hänen tilalleen valittiin Vesa Lähteenlahti jatkamaan
Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin luottamusmiehen tehtävää 1.1.2021 alkaen.
WinNovan johdon ja hallituksen välillä järjestettiin yksi tapaaminen 15.12.2020 Teams-kokouksena. Tapaamisessa
keskusteltiin mm. oppivelvollisuuden laajentamisesta ja toisen asteen maksuttomuudesta sekä siihen liittyen
opiskelijoiden oppimateriaalien ja työvälineiden käytöstä ja tarpeesta, tukiopetuksen järjestelyistä, keskeytysten
vähentämisestä ja opettajan työkuvan muutoksesta. Lisäksi keskusteltiin opettajan työmäärän lisääntyminen sekä
epätasaisesta jakautumisesta ja siitä mihin opettajan ydinosaamista tulee käyttää. Tämän lisäksi keskusteltiin
myös työpäivän jaksottamisesta, niin opettajan kuin oppilaan näkökannalta.
Opettajien työsuojeluvaltuutettuna toimivat Jari Myntti, varatyösuojeluvaltuutettuina Vesa Duldin ja Päivi
Hauhtonen.
KOULUTUKSET JA MUU TOIMINTA
Järjestettiin yhdistyksen 10-vuotisen taipaleen johdosta tutustumismatka Educa-messuille ja juhlaristeilyn
jäsenilleen. Tilaisuuteen osallistui 22 jäsentä.
Covid-19 epidemian johdosta yhdistyksen keväälle ja syksylle suunnitellut tapahtumat peruuntuivat.
Hallituksen ja yhdistyksen jäseniä osallistui 27.8.2020 alueyhdistyksen kevätkokoukseen Raumalla sekä 24.11.
Porissa järjestettyyn syyskokoukseen. Yhdistyksen hallituksesta ja jäsenistöstä 8 henkilöä osallistui 2.-31.7.2020
OAJ Satakunnan alueyhdistyksen järjestämään lukuvuoden aloitusseminaariin Tallinnassa.
OAO:n valtuustoseminaareihin ja OAJ:n valtuuston kokouksiin on osallistunut OAJ:n valtuutettu Jaana Antila.
Yhdistys juhlisti Maailman opettajien päivää 5.10.2020 kakkukahveilla Porissa ja Raumalla. Tilaisuuksiin osallistui
noin viitisenkymmentä opettajaa.
Yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen jäseniä on osallistunut OAJ:n, valtakunnallisen piirin OAO:n ja vkyhdistysten järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
TALOUS
Yhdistyksen palkattuna taloudenhoitajana on toiminut Anu-Maria Vanhatalo. Tilikauden menot ovat aiheutuneet
pääasiallisesti edunvalvonnasta, kokouksista ja palkkioista. Suurimpia yksittäisiä menoeriä olivat yhdistyksen 10vuotisristeily, elokuussa järjestetty kevätkokous ja lokakuussa järjestetty syyskokous.
Tuloslaskelma päättyi -454,42 euron alijäämään ja tase päättyi loppusummaan 3 774,40 euroa.

