Erkki Kangasniemi luopuu
puheenjohtajuudesta –
”nyt on sopiva aika”
Erkki Kangasniemi
haluaa antaa OSJ:n
johdossa tilaa uudelle
puheenjohtajalle. Kaiken
kaikkiaan 43 vuotta
ammattijärjestötoimintaa
on hänen mielestään
riittävän pitkä aika.
Alun perin hänen piti
mennä OAJ:n toimistolle
töihin vain kolmeksi
kuukaudeksi
ja silloin aikanaan sekin
tuntui pitkältä ajalta olla
pois rehtorin työstä.

E

rkki Kangasniemen mielestä
kenenkään ei pidä – varsinkaan
seniorijärjestössä – olla puheenjohtajana liian kauan. Kahdeksan vuotta Opetusalan Seniorijärjestön johdossa on hänelle sopiva aika,
muuta puheenjohtajuudesta luopumiseen ei liity.
– Kahdeksan vuoden jälkeen on
muiden vuoro. Ei seniorijärjestön puheenjohtaja saa olla ikuisesti paikallaan, Erkki Kangasniemi sanoo.
43 vuotta ammattijärjestötoimintaa, siitä suunnilleen 20 vuotta OAJ:n
puheenjohtajuutta, sama aika Akavan
1. varapuheenjohtajuutta ja päälle 8
vuotta OSJ:n johdossa, ja kaikki alkoi
sattumasta.
– Ei minulla ollut pienintäkään ajatusta ihan alun perin lähteä työmarkkinatoimintaan. Mielenkiintoinen vaikuttamismahdollisuus uuden rakennettavan koulun tilajärjestelyihin jäi
väliin, kun minua pyydettiin kolmeksi
kuukaudeksi töihin OAJ:n edunvalvontaan. Sanoin silloin, etten mielelläni niin pitkäksi ajaksi olisi ollut tulossa,
nyt 75-vuotias Erkki Kangasniemi naurahtaa.
KAIKKI ERKIN vähänkin tuntevat
tietävät, että entiselle liikunnan ja
matematiikan opettajalle eri urheilu
harrastukset ovat tärkeitä.
– Kenties lisään nyt entisestään tenniksen ja golfin pelaamista, hiihtoa ja
rullaluistelua. Kyllä tässä varmasti ajan-

täytettä tulee muuhunkin, kun on sen
aika. En ole kauheasti miettinyt tekemisiäni vielä etukäteen, mutta ainakin
Hesarin ehdin nyt lukemaan rauhassa.
Lapsenlapset ja myös australianterrieri Pedro saavat minulta nyt varmasti
enemmän aikaa, Kangasniemi sanoo ja
kertoo taustaa Pedron nimeämiselle.
Kunta-alan työmarkkinajohtaja
Markku Jalonen on paitsi entinen
neuvottelukumppani, myös Kangasniemien perheystävä. Jalosen koira
Diego oli terrieripennun hyvä leikkikaveri ja sen perusteella pennulle
päätettiin antaa nimeksi yhteensopiva Pedro.
MILLAISENA OSJ:N puheenjohtajuuden nyt jättävä Kangasniemi näkee järjestön tulevaisuuden?
– Sitä olen aina korostanut, ettei
mikään muu taho huolehdi eläkkeelle
siirtyneiden opettajien asemasta. On
tärkeää, että OSJ pystyy olemaan kilpailukykyinen vaikuttaja valtakunnan
tasolla myös jatkossa. Vaikka opettajien eläkkeet eivät ole suuria, ne ovat
kuitenkin keskimääräisiä eläkkeitä suurempia, ja sellaisia eivät poliitikot usein
puolusta.
Erittäin tärkeänä Kangasniemi pitää
myös sitä, että sijoitustoiminnan tuotot saadaan pidettyä viime vuosien
hyvällä tasolla, jotta niillä pystytään
kattamaan järjestön toiminnan nykytaso. Pelkät jäsenmaksutuotot eivät
riitä lähellekään.
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Opetusalan Seniorijärjestö
OSJ:n eri puolilta maata valitut
vuosikokousedustajat valitsevat järjestölle uuden puheenjohtajan kokouksessaan 29.
huhtikuuta. Etäkokouksena
pidettävään vuosikokoukseen
osallistuu noin 130 paikallisyhdistysten valitsemaa edustajaa. Tämän lehden painoon
mennessä puheenjohtajaehdokkaita oli ilmoittautunut
kaksi, heidän esittelynsä ovat
seuraavilla sivuilla.

– Meillä on pätevä henkilöstö OSJ:n
toimistossa, tasokas lehti ja erittäin
osaavat paikallistason toimijat. Heidän
avullaan järjestö toimii hyvin. Esimerkiksi suurilla poliittisilla eläkeläisjärjestöillä on aivan erilaiset taloudelliset
resurssit ja tuet, mutta me kompensoimme niitä osaamisella. Kilpailevia
järjestöjä ja muuta kilpailevaa toimintaa riittää.

POIMINTOJA ANSIOLUETTELOSTA:
• Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n puheenjohtaja
• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja 1991–2010
• OAJ:n neuvottelujohtaja/-päällikkö 1983–1991
• Akavan 1. varapuheenjohtaja 1991–2010
• JUKOn puheenjohtaja 1995–2010
• Hallituksen tai hallintoneuvoston pitkäaikaisia jäsenyyksiä mm.
Työeläkeyhtiö Varmassa, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevassa,
VVO-yhtymässä ja Helsingin OP-pankissa.
• Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Käpylän hotelli Oy:ssä,
Opettajien kustannus Oy:ssä ja OKKA-säätiössä.
Puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä mm. Pohjoismaiden
opettajien yhteisjärjestö NLS:ssä.
• Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki ja
lukuisia muita ansiomerkkejä.
• Kouluneuvos 1997.

KANGASNIEMI SANOO, että hänen
omaa toimintaansa OSJ:ssä helpotti
se, että hän entisenä OAJ:n puheenjohtajana ja Akavan varapuheenjohtajana joutui paljon tekemisiin yhteiskunnan päättäjien kanssa. Uudella
puheenjohtajalla onkin hänen mukaansa vaativa työmaa saada OSJ:n
kokoinen seniorijärjestö noteeratuksi
yhteiskunnassa.
– Haastetta on myös siinä, miten paikalliselle tasolle saadaan uusia toimijoita ja miten nykyistä useammat nuoret
eläkeläiset saadaan kiinnostumaan seniorijärjestön toiminnasta. Minun on
kuitenkin helppo luottaa siihen, että
tehtävään löytyy sopiva henkilö. Pitää
vain muistaa talous, jotta toimintaan
saadaan riittävät resurssit, ja järjestää
toimintaa, jonka jäsenet kokevat omakseen, Kangasniemi kiteyttää.
Airi Vuolle
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