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Arvoisat opsialaiset 
 
Sivistystoimen neuvottelupäivät lähestyvät – olethan varannut itsellesi paikan! 
 
Suomen Kuntaliitto ja FCG Koulutus järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa suositut 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 4.-5.10.2017. Lähde sinäkin mukaan 
erinomaista palautetta saaneeseen sivistyspalvelujen päätapahtumaan, jonka toteutamme 
tänä vuonna uudessa Clarion Hotel Helsingissä, Jätkäsaaressa. 
 
Ajankohtaiset teemat ja viimeisin tieto 
Seminaarissa tarkennamme yhdessä tuoreimmat näkymät tulevaisuuden sivistyskuntaan 
ja sen tehtäväkenttään sekä pohdimme toimintaedellytyksiä ja yhdyspintoja. Paneudumme 
palvelu- ja johtamisrakenteiden uudistamiseen, muutosjohtamisen haasteisiin sekä 
talouden ja lainsäädännön kysymyksiin. Agendallamme on myös varhaiskasvatuksen 
asiat, jotka vaikuttavat olevan jatkuvassa myllerryksessä. 
 
linkki: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8423 
 
 
Kokkolan seminaarin satoa   
 

 
 
Suomalaisen koulun 100-vuotiasta menestystarinaa pohdittiin seminaarin paneelissa. Kokkolan 
nuorisovaltuuston Oliver Pietilä (oik.) hauskuutti puheillaan kaikkia. Vieressä Kauko Hämäläinen ja 
Ulla Siimes. Paneelin puheenjohtajina Virpi Lehmusvaara ja rehtori Terho Taarna. 
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Opsian kotimaan seminaari järjestettiin tänä vuonna Kokkolassa 3.-4.8.2017, 
Tulevaisuuden koulu – seminaarin yhteydessä. 

 
 

 
 
Tulevaisuus ponnistaa historiasta. Opsialaisia ja seminaarin osanottajia vuonna 1696 valmistuneen 
Pedagogion portailla. Kesä oli silloin kauneimmillaan. 

 
Katso: https://www.facebook.com/Opsiary/ 

 
 
Kuntien ja kaupunkien strategiatyö liikkeellä – opetustoimen KuntaKesu 
ajankohtainen 
 
Kokkolan seminaarissa paneuduttiin myös kuntien strategiatyöhön ja KuntaKesun 
tärkeyteen juuri nyt kun tämän valtuustokauden aikana kuntien hallinnosta erkanevat sote-
palvelut maakuntahallintoon. Millainen on sinun sivistyskuntasi tulevaisuus?  
 
Opsia on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa laatinut KuntaKesun kehittämisestä 
raportin ”Tarinoita KuntaKesusta 2016”. Sen lukeminen on ajankohtaista ja sieltä saa 
myös vinkkejä KuntaKesu-prosessin suunnitteluun.  
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Raportti löytyy Opsian ja myös OPH:n KuntaKesu-sivuilta: http://www.oph.fi/kuntakesu 
 
Katso: http://www.oph.fi/download/164379_tarinoita_kuntakesusta18012015.pdf  
 
Kannattaa käydä tutustumassa! 
 

Opsia tekee selvityksen työoloista ja palkkauksesta 

Opsia ry tekee kyselyn/selvityksen sivistystoimenjohdolle ja Opsia ry:n jäsenille. Aiheina 
ovat palkkaus sekä tämän hetken työ olot, työhyvinvointi. Saatte kyselyn sähköpostitse 
lokakuun 2017 lopussa. 

Suurten kaupunkien perusopetuksen johdon seminaari 

Opsia järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Kuntaliiton kanssa suurten kaupunkien  
perusopetuksen johdolle suunnatun seminaarin 3.11.2017 Helsingissä.  

Educa-messut 2018 ja Sivistyksen sivuhuone 

Merkitsethän kalenteriisi Educa-messut 26.-27.1.2018 Helsingin Messukeskuksessa; 
pääteemoina ovat mm. opettajan, oppilaan ja yksikön hyvinvointi, yhteisöllisyys, 
turvallisuus sekä esimiestyö ja johtamisen monet puolet, jota osaa Opsia on mukana 
suunnittelemassa. Opsian vuosittainen tapahtuma Sivistyksen sivuhuone 
Messukeskuksessa Educa-messujen yhteydessä 26.1. klo 16-18.   

Huippujohtajakoulutus yhteistyössä Kuntaliiton kanssa 

Pian valmistuvat huippujohtajakoulutuksen 30 osallistujaa. Koulutus on saanut rahoituksen 
Opetushallitukselta ja se on kestänyt 1,5 vuotta. Lisätietoa: #huippujohtaja.  

Olisitko kiinnostunut kouluttautumaan huippujohtajaksi? - Pohdimme parhaillaan, 
haemmeko koulutukselle jatkoa vai onko tarve toisenlainen? Millaista pitkäkestoisempaa 
koulutusta sinä kaipaisit? Laita viestiä virpi.lehmusvaara@opsia.fi 

Opsian ulkomaan opintomatka suunnitteilla 

Suunnitteilla on Opsian opintomatka Edinburgiin Skotlantiin huhtikuussa 2018. Tarkat 
päivämäärät täsmentyvät pian. Opintomatkan teemoina ovat opettajien 
täydennyskoulutusta ja koulutuksellisen tasa-arvo edistäminen ja tuttuun tapaan teemme 
kouluvierailuja ja tapaamme paikallisia kouluviranomaisia 
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Nimityksiä 

Opsian varapuheenjohtaja Peter Johnsonille on myönnetty kouluneuvoksen arvonimi ja 
hallituksen jäsen Barbro Högströmille on myönnetty opetusneuvoksen arvonimi. 
Onnittelemme uusia neuvoksia! 

 
 
Oikein hyvää Suomi100 juhlavuoden jatkoa 
 
Opsian ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara 
puheenjohtaja 


