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Kurikkalaisella Pekka Koskisella, entisellä yläasteen 
rehtorilla, on pohjalainen puhetapa, jossa piilevän 
huumorin aistii äänen sävystä, vaikka ei ihan joka 
kerralla sanoista. Itse hän kuvailee, että pohjalaista 

jäyhyyttä sentään pehmentävät karjalainen äiti ja savolai-
nen vaimo.

– Kun isäni tuli sodasta, oli kurikkalaiseen maataloomme 
sijoitettuna evakkoperhe Laatokan rannalta ja perheellä so-
pivan ikäinen tytär. Perhe viipyi onneksi sen verran kauan, 
että isäkin sai suunsa auki, Koskinen kertoo sukutarinaansa. 

Hän itse on kotona syntynyt ja kaksonen. 
– Maatalossamme vietettiin mumman 75-vuotispäiviä, 

kun me synnyimme. Ensin vieraille kiikutettiin ilosanomaa 
lapsen syntymisestä ja sitten hetken päästä kauhistelua sii-
tä, että lapsia olikin tulossa kaksi. Kauhistelun aihe vuon-
na 1946 oli, mistä molemmille saataisiin ruokaa ja vaatetta. 
Ruuasta ei ole kyllä sittemmin ollut puutetta, se näkyy ulko-
muodostakin, Koskinen naurahtaa. 

HARKITSEVA, TIETÄVÄ, kokenut ja yhteistyökykyinen ovat 
määreitä, joilla OSJ:n kokousedustajat Koskista kuvasivat 
puheenjohtajavaalin kannatuspuheenvuoroissaan. 

Johtajakokemusta Koskiselle onkin kertynyt jo teinikun-
nasta, osakunnasta ja ylioppilaskunnasta lähtien. Vanhan 
valtaukseenkin hän oli Jyväskylän yliopiston ylioppilaskun-
nan edustajana ehtinyt osallistua kahden tunnin verran, 
kunnes jo illaksi puki frakin päälleen ja meni kuuntelemaan 
Urho Kekkosen puhetta.

Muutaman vuoden Koskinen opetti matematiikkaa, ja 

Pitkänlinjan 
järjestömies 
puheenjohtajaksi
Iso ja rauhallinen mies, joka on 
suuttunut elämässään vain 
kerran, sanoo OSJ:n uusi 
puheenjohtaja Pekka Koskinen, 
kun häneltä pyytää kuvausta 
itsestään. Johtajakokemusta 
Koskisella on teinivuosista 
lähtien. Opetusalan 
järjestöyhteydetkin alkoivat jo 
1970-luvulla. 

Pekka Koskisen esittelyssä lehdessä 2/2021 kerrotaan lisää hä-
nen aiemmasta toiminnastaan ja ajatuksistaan muun muassa 
OSJ:n jäsenlähtöiseksi kehittämiseksi. Järjestöstä hän kirjoit-
taa myös tämän lehden puheenjohtaja-palstalla sivulla 5. 

yläasteen rehtori Jurvaan hänestä tuli peruskoulun alkaes-
sa. Hän toimi rehtorina 30 vuotta, mutta ryhtyi myös am-
mattiyhdistysaktiiviksi ja oli perustamassa Jurvaan OAJ:n 
paikallisyhdistystä ja Etelä-Pohjanmaalle OAJ-piiriä. 

OAJ:N HALLITUSVUOSIA kertyi kaikkiaan 12. Kahdeksan 
vuotta hän oli OAJ-YSIn puheenjohtaja, OAJ:n hallituksen 1. 
varapuheenjohtaja ja Akavan hallituksen jäsen. Lisäksi hän 
oli pitkään Opettajien Työt tö myys kassan hallituksen pu-
heenjohtaja. Työmatkat Helsinkiin jatkuivat, sillä sen jälkeen 
oli vuorossa kolme vuotta Suomen Rotareiden pääsihteeri-
nä. Kaksi vuotta hän ehti olla OSJ:n varapuheenjohtaja.

Nelituntiset työmatkat Helsinkiin ja toisaalta etätyö ovat 
Koskisen mielessä molempi parempi -tilanteita. Hän uskoo, 
että etäyhteydenpito joiltakin osin jää koronan jälkeen 
myös senioritoimintaan.

– Etäily sopii silloin, kun asiat on hyvin valmisteltu eikä 
suuria ristiriitoja ole. Mutta jos vaikeita asioita pitää käsitel-
lä, silloin on parempi istua samaan pöydän ääreen. Yhdistys-
toiminnassakin voi pitää esimerkiksi esitelmiä etänä, mutta 
mikään ei voita omien lajitovereiden tapaamista ihan livenä 
kasvotusten, Pekka Koskinen sanoo. 
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