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OSJ:n hallituksen kesäseminaarissa oli mukana myös OAJ:n hallituksen edustaja 
Kirsi Contursi (kuvassa eturivissä keskellä). 

PEKKA KOSKINEN
Olen OSJ:n hallituksen ja sen työvalio-
kunnan puheenjohtaja sekä lisäksi Ku-
rikan Senioriopettajien puheenjohtaja. 

Koulutukseltani olen matematiikan 
opettaja. Toimin lähes koko työurani 
yläasteen rehtorina.

Ennen OSJ:tä toimin OAJ:ssä paikal-
lisyhdistyksessä, piirissä, valtuustossa 
ja hallituksessa. Politiikan olen jättä-
mässä, mutta kokemusta kertyi kun-
nanvaltuustosta, hallituksesta, maa-
kuntaliitosta ja sairaanhoitopiiristä.

Yritän vaikuttaa henkilökohtaisesti 
siihen, että OSJ:n hallitus toimii jäse-
niä kuunnellen ja onnistuneista ta-

Pekka Koskinen Arja Jääskeläinen Marita Fagerström

OSJ:n hallitus 2021–2023
Huhtikuun lopulla pidetyssä 
Opetusalan Seniori-
järjestön vuosikokouksessa 
valittiin järjestön hallitus 
vuosiksi 2021–2023. 
Hallitusta johtaa samassa 
kokouksessa puheen-
johtajaksi valittu Pekka 
Koskinen. Uusia jäseniä 
hallituksessa on kaikkiaan 
yhdeksän. Hallituksen varsi-
naiset jäsenet kertovat tässä 
koosteessa itsestään, taus-
tastaan, luottamus-
tehtävistään sekä OSJ:n 
hallitustyöskentelyn 
tavoitteistaan. 

Anne Eurola-Ristola



Senioriopettaja 4/2021 9

heenjohtaja kymmenkunta vuotta ja 
eläköidyttyäni päädyin puheenjohta-
jaksi senioriopettajiin. Kunnallispoli-
tiikkaakin olen harrastellut pari kautta 
valtuustossa ja nyt eläkkeellä olen 
päässyt jo toiselle kaudelle koululauta-
kuntaan.

OSJ:n hallituksessa toivon uuden-
suuntaisia päätöksiä yhteisten varo-
jemme käytössä siten, että niitä koh-
dennettaisiin nykyistä suuremmassa 
määrin pienten yhdistysten tukemi-
seen. Jo vuosia olen myös kyseenalais-
tanut järjestömme jatkuvasti kasvavan 
rahastosijoituspolitiikan.

Harrastanut olen mm. Rotaryn nuo-
risovaihtoa paikallistasolta valtakun-
nalliselle jo noin 25 vuotta, bridgen 
peluuta vielä pitempään. Luonnossa 
olen mielelläni marjanpoimurin, koi-
rieni tai välillä metallinpaljastimen 
kanssa. Myös jatsin kuuntelu lämmit-
tää mieltäni.

markus.harald@pp.inet.fi
0400 945 421

SEPPO HEINONEN
Oma yhdistykseni on Jyvässeudun se-
nioriopettajat ja edustan Keski-Suo-
men aluetta. 

Koulutukseltani olen luokanopetta-
ja. Työelämäni loppuosan toimin pää-
toimisena pääluottamusmiehenä.

Järjestö- ja edunvalvontatyö on 
ollut olennainen osa elämääni. Olen 
toiminut muun muassa Luokanopet-
tajaliiton puheenjohtajana, OAJ:n val-
tuustossa ja toimikunnissa mm. pe-
dagogisen toimikunnan varapuheen-
johtajana, Opettajan toimitusneuvos-
tossa, OAJ:n alueasiamiehenä, Koulun 
kerhokeskuksen hallituksessa. Nyt 
olen jäsenenä Senioriopettaja-lehden 
toimitusneuvostossa.

Kiinnostuin ammattiyhdistysasiois-
ta jo nuorena opettajana. Olen toimi-
nut Salon OAY:n ja OAJ:n Salon pai-
kallisyhdistyksen hallituksissa. Olin 
Perttelin kunnan jukolaisten pääluot-
tamusmies. Kymmenen kunnan kun-
taliitoksen myötä siirryin aluksi Salossa 
varaluottamusmieheksi ja sittemmin 
luottamusmieheksi.

Toivon, että me senioriopettajis-
sa löytäisimme paljon uusia keinoja 
saada yhä useammat osallistumaan 
toimintaamme ja pystyisimme ide-
oimaan päiviin piristystä, mikä sopisi 
kaikenikäisille.

eurolaristolaanne@gmail.com
050 575 3495

MARITA FAGERSTRÖM
Edustan Etelä-Savoa, Etelä-Karjalaa ja 
Kymenlaaksoa. Oma yhdistykseni on 
Savonlinnan seudun opetusalan senio-
rit ry.

Työelämässä toimin erityisopetta-
jana. Luottamusmiesasiatkin  tulivat 
tutuiksi. OAJ:n paikallis- ja piiri/alue-
tasolla olin eri tehtävissä vuosien ajan.

Harrastuksiini kuuluu erilainen yh-
distystoiminta, lukeminen, musiikki ja 
kaikenlainen käsillä tekeminen.

Koen eläkeläisopettajien  asioiden 
kaikinpuolisen edistämisen erittäin tär-
keäksi; toimeentulo, verotus, asuminen, 
terveys- ja hyvinvointipalvelut jne.

marita.fagerstrom@gmail.com
050 344 6618

MARKUS HARALD 
Yhdistykseni on Leppävirran Seniori-
opettajat ja edustan Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan senioriopettajia. Urani 
tein historian, yhteiskuntaopin ja ta-
lous tiedon opettajana ja myös opinto-
ohjaajana. Olin Leppävirran OAY:n pu-

pahtumista kertoen. Yhteistyötä OAJ:n 
kanssa parannetaan edelleen.

Viikoittaiset tapaamiset rotarykoko-
uksessa ja vuodenkierto maatilan teh-
tävissä ylläpitävät ystävyyttä ja uskoa 
tulevaisuuteen.

pekka.koskinen@ppa.inet.fi
050 517 4882

ARJA JÄÄSKELÄINEN
Olen Hyvinkään-Nurmijärven seniori-
opettajien puheenjohtaja ja hallituk-
sessa Uudenmaan alueen edustajana. 
Olen OSJ:n hallituksen varapuheenjoh-
taja ja mukana OSJ:n työvaliokunnassa.

Työelämässä olin 41 vuotta Nur-
mijärven yhteiskoulussa liikunnan- ja 
terveystiedon lehtorina, välillä opetin 
myös matematiikkaa.

Järjestöelämässä olin OAJ:ssä yh-
distyksen ja piirin puheenjohtajana 
sekä jäsenenä OAJ:n hallituksessa. 
Liikunnan- ja terveystiedon opetta-
jien puheenjohtaja olin viimeiset 8 
vuotta ennen eläkkeelle jäämistäni ja 
vuosia myös Terveys ry:n ja Ehyt ry:n 
hallituksissa.

OSJ:n hallituksessa pohditaan nyt 
strategian päivittämistä, OSJ:n ilmeen 
kirkastamista ja tunnettuuden laajen-
tamista. Keskeistä on senioriopettajien 
edunvalvonta mahdollisuuksien mu-
kaan ja yhdistysten tukeminen. Elämää 
rikastuttavat lapsenlapset, arkiliikunta 
ja lukeminen.

arjajii@gmail.com
044 306 9545

ANNE EUROLA-RISTOLA
Edustan Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men aluetta. Kotipaikkakuntani on Salo.

Pitkän, mieleenpainuvan ja rakkaan 
työurani tein alakoulussa luokanopet-
tajana.

Markus Harald Seppo Heinonen Kimmo Hissa Eija Ketola
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ja karaoke. Pidän myös käsillä tekemi-
sestä kuten rakentamisesta ja remon-
toinnista. 

jone49@outlook.com
040 164 3121

MERJA-HELENA KÄRKKÄINEN
Edustan Etelä-Pohjanmaata, Keski-
Pohjanmaata ja Pohjanmaata.

Työurani kului pääsääntöisesti pe-
rusopetuksen johtotehtävissä, alakou-
lun rehtorina, koulutoimenjohtajana, 
esimiesvalmentajana. Olen toiminut 
Pohjalaiset rehtorit ry:n sihteerinä, ta-
loudenhoitajana ja puheenjohtajana 
yhteensä 15 vuoden ajan. Tällä hetkel-
lä olen Vaasan seudun senioriopettajat 
ry:n puheenjohtaja.

Järjestötoiminta tuo elämään ak-
tiivista otetta, hyvinvointia, yhteisöl-
lisyyttä ja tietoa. OSJ:n menestyksek-
kään tulevaisuuden edellytyksenä nä-
en eläköityvien opettajien saamisen 
mukaan toimintaan. Olen jäsenenä 
myös Senioriopettaja-lehden toimi-
tusneuvostossa.

merhele.merhele@gmail.com
040 746 6526

MARJA-LIISA REMES
Edustan Pirkanmaan aluetta ja oma 
yhdistykseni on Tampereen seudun se-
nioriopettajat ry., jossa jäseniä on lä-
hes 1700.

Työelämässä olin luokanopetta-
ja. OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa 
sekä toimikunnissa olin vuosien ajan. 
Pirkanmaan piirin puheenjohtajana 
toimin myös.

Nyt olen Tampereen seudun senio-
riopettajien puheenjohtaja ja Pirkan-
maan aluevastaava. OSJ:n hallituksessa 
olen kolmatta kautta ja olen mukana 
OSJ:n työvaliokunnassa. Lisäksi kuulun 

mukana Luokanopettajaliitossa, OAJ:n 
paikallistasolla ja JUKO:n luottamus-
miehenä.

On kiinnostavaa aloittaa työsken-
tely OSJ:n hallituksessa. Senioreiden 
edunvalvonta kiinnostaa, ja nyt olen 
jäsenenä myös Senioriopettaja-lehden 
toimitusneuvostossa.

Vietän mielelläni aikaa perheeni 
kanssa. Golfin lisäksi harrastan luke-
mista ja kuntoilua. 

eija.m.ketola@gmail.com
050 528 1783

JOUNI KUKKONEN
Oma yhdistykseni on Länsi-Pohjan se-
nioriopettajat ry, jossa toimin nyt vii-
dettä vuotta puheenjohtajana. Edus-
tan Lapin aluetta, johon kuuluu oman 
yhdistykseni lisäksi Lapin senioriopet-
tajat ry. Ennen opetustehtäviin siirty-
mistä olin yli 20 vuotta yrityselämän 
palveluksessa. Siirryin 1995 Merikos-
ken Ammatillisen koulutuskeskukseen 
aikuiskoulutuksen kouluttajaksi ja 
vuonna 1996 aikuiskoulutusvastaavak-
si oppilaitoksen Ylitornion yksikköön. 
Oppilaitoksen nimi muutettiin myö-
hemmin Ammattiopisto Luoviksi. Vii-
meiset 7 vuotta toimin aikuiskoulutuk-
sessa koulutuspäällikkönä. 

Vuosina 2017–2018 olin OSJ:n hal-
lituksessa Lapin alueen edustajana ja 
2019–2020 varajäsenenä. Ylitorniolla 
olen Meän Laulajat ry:n hallituksen 
puheenjohtaja.

Tavoitteenani on edistää uusien jä-
senten saamista mukaan yhdistyksen 
toimintaan, erityisesti nuorempia elä-
keläisiä tarvitaan mukaan. Meidän pi-
täisi myös kehittää sellaista toimintaa 
ja tapahtumia, jotka saavat laajemman 
jäsenjoukon osallistumaan tapahtu-
miin. Harrastuksiini kuuluu kuorolaulu 

Tärkeänä näen nykyisten ja tulevien 
opetusalan eläkkeiden ja eläkeläisten 
aseman turvaamisen ja siinä valtakun-
nallisen vaikuttamisen. Paikallisyhdis-
tysten toimintaa tulee tukea siten, että 
jäsenkattavuus olisi mahdollisimman 
hyvä ja eri-ikäiset opetusalan seniorit 
voisivat kokea yhdistyksen omakseen.

Multian kodissamme luonto alkaa 
ulko-ovelta. Sitä hyödynnän marjas-
taen, sienestäen ja kalastaen. Kuntoa 
hoidan myös pyöräillen, hiihtäen ja 
kuntosalilla. Vaihtelua tuo kaupungin 
kulttuurielämä ja matkailu niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

seppoheinonen.jkl@gmail.com
040 8356 9837

KIMMO HISSA
Yhdistykseni on Helsingin seniori-
opettajat.

Työelämässä toimin luokanopet-
tajana ala-asteella sekä peruskoulun 
(ala-, ylä-, erit.10-l) rehtorina.

Yhdistystoiminnassa Vaasassa 
OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjoh-
taja, Etelä-Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja, Vaasan pääluottamusmies, Aka-
van aluetoiminnan puheenjohtaja.

Pidän tärkeänä senioriopettajien 
edunvalvontaa ja sosiaalista aktivointia.

Harrastuksena on (nyt pahasti kat-
kolla) kuorolaulu, vaimon kanssa sau-
vakävely sekä taloyhtiön asiat.

kimmo.hissa@pp.inet.fi
040 544 8492

EIJA KETOLA 
Kuulun Turun seudun senioriopettajiin 
ja edustan hallituksessa Varsinais-Suo-
mea sekä Satakuntaa. Olen työsken-
nellyt koulunjohtajana Koskella Tl sekä 
luokanopettajana Turun kaupungissa. 

Luottamustoiminnassa olen ollut 

Merja-Helena Kärkkäinen Marja-Liisa Remes Juhani SuopankiJouni Kukkonen
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opettajaliiton hallituksessa. Opetus-
alan paikallisyhdistyksen puheen-
johtajana toimin useita vuosia. OAJ:n 
pedagogisen toimikunnan jäsenenä 
olin pari kautta ja Valtakunnallisen Ai-
neopettajaliiton varapuheenjohtajana 
useita vuosia.

Jo työelämässä alkanut yhteisten 
asioiden edunvalvonta jatkuu nyt eläk-
keellä. Haluaisin OSJ:n edistävän kaik-
kien jäsenten etuja. Tärkeätä on eläke-
läisopettajien yhteisöllisyyden tukemi-
nen ja aktiivinen järjestötoiminta.

Haaste on saada eläkkeelle jäävät 
opettajat mukaan toimintaan. Tärkeää 
on myös panostaminen virkistystoi-
mintaan. Ketään ei saa jättää yksin.

tuula.turunen@pp1.inet.fi
040 087 8227

Kuvat: Airi Vuolle

nostattaminen alkaa paikalliselta ta-
solta. Alueellinen edunvalvonta vaatii 
myös ennakkoluulotonta yhteistyötä 
eri eläkejärjestöjen kanssa. Meidän pi-
tää olla OSJ:ssä aktiivisia, jotta saamme 
jäseniämme jatkossa myös maakun-
nallisiin vanhusneuvostoihin. 

juhani.suopanki@gmail.com
0500 644 920

TUULA TURUNEN
Olen Riihimäen seudun senioriopetta-
jat ry:n puheenjohtaja. Edustan Kanta-
Hämettä ja Päijät-Hämettä.

Peruskoulutukseni on kotitalous-
opettaja. Työn ohella suoritin kasva-
tustieteen maisterin tutkinnon. Vii-
meisinä työvuosina olin lukion ja ylä-
asteen rehtori.

Olen ollut yhdistysihminen koko 
opettajaurani ajan. Aloitin Koti ta lous-

Tampereen eläkeläisvaltuustoon, joka 
on muodostettu ikäihmisten omien 
järjestöjen edustajista.

Tavoitteenani on ikäihmisten arvos-
tuksen nostaminen sekä eläkkeiden 
ostovoiman turvaaminen.

Virkistystoiminta ja yhdessä tekemi-
nen ja osallistuminen on tärkeää. Ha-
luaisin edistää eritaustaisten opetta-
jaryhmien yhtenäisyyttä sekä ns. nuo-
rempien eläkeläisten saamista mukaan 
toimintaan.

Arkeeni kuuluu runsaasti lastenlas-
ten hoitoa. Nautin lukemisesta, tans-
sista ja ystävistä.

marjaliisa.remes0@saunalahti.fi
0500 734 816

JUHANI SUOPANKI
Olen Oulun seudun senioriopettajien 
puheenjohtaja, OSJ:n hallituksessa 
edustan Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun yhdistyksiä (12 kpl). Olen perus-
koulun luokanopettaja, erityisopettaja 
ja kasvatustieteen maisteri. Työurani 
aloitin erityisopettajana. 1982 siirryin 
Kustannus Oy Otavan kouluosaston 
palvelukseen oppikirjojen myyntiin ja 
myyntipäälliköksi. 2008–2016 palasin 
erityisopettajaksi Oulun seudulle.

Olen tällä hetkellä Oulun kaupun-
gin vanhusneuvostossa, Kuntakoulu-
tusyhtymä OSAO:n luottamustehtävis-
sä ja oululaisessa asukasyhdistyksessä. 
Olen Senioriopettaja-lehden toimitus-
neuvoston puheenjohtaja. 

OAJ:n kanssa tehtävällä yhteistyöl-
lä teemme järjestöämme tunnetuksi 
lähivuosina eläköityville. Hallituksen 
on tärkeää pohtia yhteisiä näkyviä ja 
aktiivisia edunvalvontakeinoja. Jäsen-
hankinta on järjestömme tulevaisuu-
den kannalta elintärkeää ja sitä edis-
tää OSJ:n imagon nostaminen. Imagon 

Tuula Turunen

Alueelliset 
senioriopettajapäivät 

lokakuussa
Lokakuun alkupuolella järjestetään kolmet 

alueelliset senioriopettajapäivät. 
Päivien ohjelma esiteltiin laajasti 

Senioriopettajassa 3/2021.

Tapahtumapaikka muuttuu Porissa
Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueellisen senioriopettajapäivän, 
lauantai 9.10.2021, paikka muuttuu. Koronatilanteen vuoksi 
Porin yliopistokeskus sulki yleisötapahtumien tilat. 
Uusi tapahtumapaikka on 
Teknologiakeskus Pripoli, os. Tiedepuisto 4, 28600 Pori, Vähärauma.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.9. Osallistumismaksu 30 € / hlö.
Lisätiedot: 
Mauri Jaakonsaari, 050 596 4580 tai Ritva Kettinen, 050 368 7600.

Keski-Suomen senioriopettajien VI syyspäivä 
Keski-Suomen senioriopettajien syyspäivä on lauantaina 2.10.2021 
Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksessa, Lukiontie 3. 
Jälki-ilmoittautumiset 29.9. mennessä Terttu Möttöselle, p. 040 7444 021 
tai sähköposti terttu.mottonen@gmail.com; Lisätiedot www.pks.osj.fi
 
Pohjois-Suomen senioriopettajapäivät pidetään Torniossa 2.–3.10. 
Ilmoittautumisaika on jo ohi. Lisätiedot: www.lpohjansenioriopet.osj.fi


