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Arvoisa opsialainen,

Vapun juhlinta on takana ja toukokuu on meillä sivistystoimessa mielenkiintoista aikaa, valmistelut seuraavaan lukuvuoteen ovat käsillä. Välillähän se on haastavaa, kun talous ja toiminta elävät vähän eri rytmiä. Kevätlukukauden päättyessä on tärkeätä juhlia sitä, missä
lukuvuonna onnistuimme, mitä parannamme, missä teemme toisin ja minkä hylkäämme kokonaan. Osallisuus, omistajuus oppimiseen, oppiva yhteisö, kielitietoisuus, yhdessä oppiminen, oppimisympäristöt, digitaalisuus, laaja-alainen osaaminen, mihin kaikkeen hyvään uusi
opetussuunnitelma tulevaisuuden kansalaisia vie? Meillä on tärkeä rooli, ehkä se kaikkein
tärkein. Opsialaisena olet vahvemmin mukana kansallisessa kehittämistoiminnassa, tekemässä tulevaisuuden sivistyskuntaa.
Tästä kirjeestä luet ajankohtaiset asiat Opsian toiminnasta. Toivon, että liityt myös Opsian
facebook-ryhmään ja sinne laitamme aina tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista, joissa olemme vahvasti mukana.

KuntaKesu-hanke etenee:
Hienoa! KuntaKesu pääsi mukaan HundrED koulutusinnovaatioiden joukkoon kun ensimmäisen vaiheen tulokset julkistettiin 27.4.2016. Opsialla on ollut aktiivinen rooli KuntaKesun
valmistelussa ja toimeenpanossa jo vuodesta 2013 alkaen. Hankkeessa seurataan KuntaKesun toteutumista eri puolilla Suomea.

”HundrED on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluva suurhanke, jonka tavoitteena
on pohtia, miltä koulujen ja koulutuksen seuraavat 100 vuotta maailmassa näyttävät. HundrED-hankkeessa
toteutetaan 100 kunnianhimoista suomalaista kokeilua, kerätään 100 jo toiminnassa olevaa, kansainvälistä
opetusinnovaatiota ja haastatellaan yhteensä 100 visionääriä kaikista maanosista.”

Uusi raportti ”Tarinoita Kuntakesusta 2016” on juuri valmistumassa. Se julkistetaan
Opetusalan johdon Foorumissa 6.6.2016. Foorumissa on myös työpaja, jossa asiaa käsitellään 7.6.2016. Raportin printtiversioita on jaossa työpajassa ja se julkaistaan myös verkkosivuillamme jo lähiaikoina.
Uudessa raportissa kiteytetään seuraavalla tavalla KuntaKesu-prosessin vahvuudet, joiden
varassa se kehittyy edelleen:
Opetus ja sivistystoimen asiantuntijat
Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet
www.opsia.fi
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”KuntaKesun vahvuudet:

Suuntautuu tulevaisuuteen, haastaa nykytilaa ja inspiroi uusia ajatuksia

Lisää vuorovaikutusta, koulutuspoliittista keskustelua, ja työskentelyä verkostoissa

Saa aikaan yhdessä oppimista ja sosiaalisen pääoman kertymistä

Selkeyttää opetustoimen kehittämisen tavoitteita ja niiden saavuttamisen arviointia

Luo strategisen kehittämisen rakenteita kunnan organisaatiossa ja sivistystoimialan sisällä

Toimii alueellisen, kunnallisen ja koulukohtaisen kehittämisen perustana

Tuottaa yhteisiä strategisen kehittämisen kokemuksia

Rakentaa ja lisää monitahoista luottamusta

Mahdollistaa joustavasti luovia ja erilaisia ratkaisuja

Tarjoaa mahdollisuuden opetustoimien kehittämiseen mutta ei ole normi”

Sivistystoimen huippujohtajaohjelma 2 käynnistyy:
Ja olemme ylpeitä vol 2! Opsia yhdessä Kuntaliiton, FCG:n, ProPactican ja Koulutuksen
johtamisen instituutin kanssa sai Opetushallitukselta 145 000 euroa hankerahaa sivistystoimen huippujohtajakoulutuksen järjestämiseen. Pian tiedotamme jäseniämme, kuinka voi hakeutua pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen.

Opsia vahvasti mukana opetusalan johdon foorumissa
Opetushallitus järjestää 6.–7.6.2016 Helsingissä Scandic Parkissa Opetusalan johtamisen
foorumin. Tänä vuonna foorumin teemana on Maailma murroksessa – miten johdan oppimista ja hyvinvointia? Vuoden 2016 Opetusalan johtamisen foorumin ohjelmaan ja lisätietoihin voitte tutustua osoitteessa www.oph.fi/koulutus. Opsia on foorumin kumppani. Tule
moikkaamaan kollegoita Opsian ständille!
Ensimmäinen kotimaan opintomatka Ouluun onnistui hienosti:
Opsia kiittää Oulun kaupunkia vieraanvaraisuudesta. Hallituksen päätöksen (2015) mukaan
Opsian opintomatka suunnataan jatkossa joka toinen vuosi kotimaahan ja joka toinen vuosi
ulkomaille. Joukko opsialaisia osallistui innokkaasti ensimmäiseen kotimaan kohteen, Oulun
opintomatkaan, jossa tutustuimme kaupungin juurevan omaleimaiseen historiaan ja kulttuuriin sekä sivistys- ja opetustoimen dynaamiseen kehittämiseen.
Opimme oululaisilta kollegoiltamme toimialan kehittämisnäkymiä, opetustoimen kehittämisja laatutyön saavutuksia sekä oppimisympäristöjen rakentamisratkaisuja monitoimitalohankkeissa. Saamamme palautteen mukaan onnistuimme juuri siinä, että opintomatkalla oli aikaa monipuolisesti nähdä Oulun sivistystoimen kehittämistä, kuinka tähän on tultu ja mitä
seuraavaksi. Osallistujilla oli mahdollisuus alustuksien jälkeen keskustella ja oppia toisilta,
työskentelimme ryhmissä ja hyödynsimme sähköisiä oppimisalustoja. Seuraavaa kohdetta
sekä ulkomaille että kotimaahan valmistellaan jo, tulethan mukaan.
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NET Forum Finland 15.-16.9.2016
NET Forum Finland on uudenlainen opetusalan kohtaamispaikka, jossa keskiössä on oppiminen ja teknologia nyt ja tulevaisuudessa. Osallistu ainutlaatuiseen tapahtumaan, jossa on
kahden päivän aikana tarjolla ohittamaton kattaus seminaareja, workshoppeja ja verkostoitumista kollegoiden kanssa. Opsian jäsenet voivat osallistua seminaariin alennettuun 190
euron hintaan. Lisätietoja saatte toukokuun 2016 aikana.
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 6.-7.10.2016
Kuntaliitto, Opsia ja FCG järjestävät 6.–7.10.2016 Helsingissä Kuntatalolla valtakunnalliset
sivistystoimen neuvottelupäivät. Tänä vuonna pureudumme tulevaisuuden kunnan kehittämiseen, sivistyskunta-ajatteluun, innostavaan johtamiseen. Koulutus on tulevaisuuden
kunnan tärkein elinvoimaisuuden edistäjä. Tule mukaan verkostoitumaan, keskustelemaan
ja kuulemaan maan ykkösnimiä.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2016:
OPSIAn hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara, varapuheenjohtaja Peter
Johnson, hallituksen jäsenet Barbro Högström, Marjo Kyllönen, Jarkko Lahtinen, Timo Tiainen, Esa Ukkola, Markku Suortamo sekä varajäsenet Merja Koivisto, Anu-Liisa Kosonen ja
Jari Kinnula. Sihteerinämme toimii Marianne Joronen (marianne.joronen@oaj.fi, puh. 0409223426). Hallituksen jäseniemme tarkemmat tiedot löydät nettisivuiltamme www.opsia.fi.
Opsian vuosikokous pidetään 7.6.2016 Opetusalan johdon seminaarin päättymisen
jälkeen Scandic Park hotellissa. Tervetuloa mukaan.
Toivotan kaikille aurinkoisia toukokuun päiviä ja toivon, että tapaamme kesän ja syksyn aikana tapahtumissamme.
Opsian hallituksen puolesta,
Virpi Lehmusvaara
Opsia Ry, puheenjohtaja
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