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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 316 jäsentä vuoden 2021 lopussa. Toimintavuoden aikana yhdistyksestä erosi 24 

jäsenentä ja uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 26 henkilöä. Suurin syy yhdistyksestä eroamiseen oli eläköityminen.  

HALLITUS 
Hallitukseen ovat kuuluneet:  
puheenjohtaja Seppo Kaunisto, yhdistyksittäin varsinaiset ja varajäsenet:  
Seppo Kaunisto, puheenjohtaja 
Konsta Ojanen Tarja Klemetti  Länsi-Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat  
Kimmo Liljeroos Paula Aaltonen Porin aikuisopettajat   
Anne-Marie Ståhlström Mervi Haapala  Rauman ammattioppilaitoksen opettajat  
Jari Myntti                  Markku Anttoora Porin ammatilliset opettajat 
Anu Sköld-Nurmi Henna Mäntylä  Rauman terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajat 
Vesa Lähteenlahti  Marita Kärki  Rauman merialan opettajat   
Olli Keränen  Päivi Hauhtonen Länsi-Suomen aikuiskouluttajat ja -opettajat 
 
Kokouksiin on kutsuttu myös pääluottamusmies, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu.  
 
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja järjestövalmiuspäälliköksi valittiin Anu Sköld-Nurmi. Yhdistyksen sihteeriksi 
valittiin Kimmo Liljeroos. Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Kaunisto erosi yhdistyksestä 25.11.2021, jonka jälkeen 
varapuheenjohtaja Anu Sköld-Nurmi toimi yhdistyksen puheenjohtajana toimikauden loppuun.  
  
KOKOUKSET 
Yhdistys on kokoontunut sääntöjensä mukaisesti kevät- ja syyskokoukseen. Sääntömääräinen kevätkokous 

pidettiin poikkeuksellisesti koronan Teamsissä 31.3.2021. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 3.9.2020 Eurajoella, 

Vuojoen kartanolla. Hallitus kokousti toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa, joista viisi pidettiin joko 

sähköposti- tai verkkokokouksena.  

VIESTINTÄ 
Yhdistys lähetti vuoden 2021 aikana jäsenilleen seitsemän jäsenkirjettä. Yhdistyksellä on viestinässä käytössä 

nettisivut www.wopy.fi ja Facebook-sivut fb.me/oajwopy. Yhdistyksen viestinnästä vastaavat yhdistyksen 

puheenjohtaja ja sihteeri.    

JÄRJESTÖPOLITIIKKA  
OAJ:n Satakunnan alueyhdistyksen hallitukseen 1.1.-31.7.2021 on kuulunut yhdistyksestämme kaksi varsinaista ja 

kaksi varajäsentä: varsinainen Kimmo Liljeroos varalla Anu Sköld-Nurmi, varsinainen Mirjam Voutilainen varalla 

Sanna Paitula sekä Jaana Antila, OAJ:n valtuutettuna. Kimmo Liljeroos on toiminut alueyhdistyksen 1. 

varapuheenjohtajana ja OAO-jaoksen puheenjohtajana, Mirva Voutilainen ja Jaana Antila ovat toimineet 

alueyhdistyksen ammatillisessa jaoksessa. 

OAJ:n Satakunnan alueyhdistyksen hallitukseen 1.8.-31.12.2021 on kuulunut yhdistyksestämme kaksi varsinaista 

ja kaksi varajäsentä: varsinainen Tarja Klemetti varalla Konsta Ojanen, varsinainen Marita Kärki varalla Kimmo 

Liljeroos sekä Jaana Antila OAJ:n valtuutettuna. Tarja Klemetti on toiminut alueyhdistyksen taloudenhoitajana. 

Alueyhdistyksen OAO-jaoksen toiminnassa ovat mukana Tarja Klemetti, Marita Kärki, Mirjam Voutilainen ja Jaana 

Antila.  

  

http://www.wopy.fi/
fb.me/oajwopy
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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 OAJ:n talousvaliokunnan varsinaisena jäsenenä ja OAO:n hallituksen varajäsenenä 

toimintavuoden aikana. Kimmo Liljeroos on ollut Opetus-, kasvatus-, ja koulutusalojen säätiön, OKKA-säätiön 

hallituksen varajäsenenä sekä OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikunnan varsinaisena jäsenenä. Konsta Ojanen on 

toiminut OAJ:n Aikuiskoulutustyöryhmän jäsenenä sekä Opettajien työttömyyskassan hallituksen varajäsenenä. 

Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n hallituksessa on toiminut Kimmo Liljeroos, Ammatillisten opettajien AO ry:n 

hallituksessa on toiminut Jaana Antila ja SKO ry:n hallituksessa on toiminut Konsta Ojanen.  

WinNovan laajennetussa johtoryhmässä toimi WOPY:n varsinaisena edustajana Seppo Kaunisto ja varaedustajana 

Mirjam Voutilainen. Anne-Mari Ståhlström nimettiin edustajaksi laajennettuun johtoryhmään 11.8.2021 alkaen. 

WinNovan kurinpitojaoksen jäsenenä on ollut Jari Myntti ja varajäsenenä Marita Kärki. 

EDUNVALVONTA  
Yhdistyksessä luottamusmiestehtävissä toimivat 1.1.2021 – 31.12.2021.  

• pääluottamusmies Jaana Antila  

• luottamusmies Kimmo Liljeroos Porin ja Ulvilan toimipisteet  

• luottamusmies Vesa Lähteenlahti Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin toimipisteet 

Porin ja Ulvilan toimipisteiden varaluottamusmiehenä toimi Jari Myntti. Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin 

varaluottamusmiehenä toimi Päivi Hauhtonen 1.1.31.7.2021 ja Janita Kivimäki 1.8.-31.12.2021.  

Opettajien työsuojeluvaltuutettuna toimi Jari Myntti, varatyösuojeluvaltuutettuina Vesa Duldin ja Päivi 

Hauhtonen.  

WinNovan johdon ja hallituksen välillä järjestettiin yksi tapaaminen 25.11.2021 lähitapaamisena Tiedepuistossa. 

Tapaamisessa keskusteltiin mm. vuosityöaikasuunnitelmista, työtuntien raportointia, tulevan lukuvuoden 

suunnitelmista.  

TOIMINTA  

Järjestettiin yhdessä SOPY:n ja OSAO:n yhdistysten kanssa Samikset-tapahtuma verkossa, aiheena oli verkon 
pimeä puoli ja tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua myös muista alueyhdistykseen kuuluvista 
paikallisyhdistyksistä. Koulutustilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 63 henkilö, joista yhdistyksen jäseniä oli 
noin 25 henkilöä. Koulutustilaisuuden jälkeen oli pelkästään ammatillisille opettajille suunnattu erillinen 
verkostoitumistilaisuus, jossa oli 20 osallistujaa, joista 12 oli yhdistyksen jäseniä.   
 
Yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä 3.9.2021 järjestettiin jäsenille murhamysteeri-illallinen, tilaisuuteen 
osallistui n. 30 jäsentä yhdistystä.  
 
Samikset tapahtuma sai jatkoa syksyllä, jolloin Satakunnan ammatilliset opettajat pitivät yhteisen seminaari ja 
työhyvinvointipäivän Ahlaisissa, Sahakosken Pirtillä. Yhdistyksestä osallistui tapahtumaan noin 20 henkilöä.     
 
Maailman opettajien päivää vietettiin juhlakahvien merkeissä 5.10.2021 Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. 

Tilaisuuksiin osallistui noin 60 opettajaa. 
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OAO:n valtuustoseminaareihin ja OAJ:n valtuuston kokouksiin sekä seminaareihin on osallistunut OAJ:n 

valtuutettu Jaana Antila ja varavaltuutettu Kimmo Liljeroos.  

Yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen jäseniä on osallistunut OAJ:n, valtakunnallisen piirin OAO:n ja omien 

valtakunnan yhdistysten sekä alueyhdistyksen järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin.   

TALOUS  
Yhdistyksen palkattuna taloudenhoitajana on toiminut Anu-Maria Vanhatalo. Tilikauden menot ovat aiheutuneet 

pääasiallisesti edunvalvonnasta, kokouksista ja palkkioista. Suurin yksittäinen menoerä oli yhdistyksen 

syyskokous, joka koostui ruokailusta ja murhamysteeristä.   

Tuloslaskelma päättyi -2245,66 euron alijäämään ja tase päättyi loppusummaan 929,04 euroa. 


