
 Opsia ry:n jäsenkirje 1/2017 12.4.2017 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry 
www.opsia.fi 

 
 
 
 
Hyvät opsialaiset,  
 
Kevät on jo pitkällä ja pian saamme nauttia pääsiäisen suomasta tauosta.  
 
International Summit on the Teaching Profession 
 
Ensin puheenjohtajan terveisiä kansainvälisestä International Summit on the Teaching 
Profession –seminaarista. Opsian puheenjohtajana sain kunnian osallistua maaliskuun 
lopussa yhdessä opetusministerin kanssa ISTP 2017 seminaariin Edinburghissa 
Skotlannissa. Yhteistä keskustelua kävi 25 kutsuttua maata opetusministerin ja 
järjestöjohtajien kanssa. Seminaarin teema oli tasa-arvo. Hyvin tärkeä ja ajankohtainen 
aihe, varsinkin kun viimeisimmät Pisa tutkimustulokset näyttävät toteen sen, että 
Suomessa on yhä enemmän eroja alueiden välillä ja kotitaustan vaikutus oppimiseen on 
nähtävillä.  
 
Suomen kunnaksi on sanottava ensiksi se, että Suomessa meillä on hyvät 
keskusteluyhteyden eri tahojen välillä. Ministerimme Sanni Grahn-Laasonen aidosti halusi 
kuulla mielipiteitämme ja keskusteluyhteys on koko ajan olemassa. Näin ei ole monien 
maiden kohdalla. Suurimmat haasteet ovat Yhdysvalloissa, jossa Trumpin hallinto on 
tekemässä suuria leikkauksia julkisiin, valtion kouluihin. Yhdysvaltojen viestit olivat hyvin 
huolestuttavia. Jätetäänkö kaikkein eniten koulutusta tarvitsevat sen ulkopuolelle. 
 

 
                               International Summit on the Teaching Profession 2017, Suomen delegaatio 

 
 

”Oli erittäin mielenkiintoista kuulla Skotlannin, Uuden-Seelannin ja Kanadan 
ajatuksia opetuksen kehittämisestä ja suositankin erityisesti tutustumaan 
Skotlannin EIS:n hyviin materiaaleihin”. 
http://www.istp2017.uk/documentation/summit-documents-2017/ 

(Virpi Lehmusvaara, Edinburg) 
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Opsian opintomatka Kokkolaan elokuun alussa 
 
Opsia järjestää 3.-4.8.2017 opintomatkan Kokkolaan. Teema on Suomi 100 vuotta ja 
”Suomalaisen koulun menestystarinaa 100 vuotta – miltä tulevaisuus näyttää?” 
Ensimmäinen päivä on yhdessä alueellisen opetustoimen ja oppilaitosjohdon 
tulevaisuuden koulu – seminaarin kanssa. Siitä vastaa Kokkolan kaupungin 
opetuspalvelut.  
 
 

 
 
 
 
Suomalaisen koulun tarina on ollut maamme itsenäisyyden ajan menestystarina ja 
eteenkin peruskoulu-uudistus nosti koulutustasomme maailman huipulle. Koulutuksellinen 
tasa-arvo ja korkeatasoinen osaaminen ovat maamme kilpailuvaltteja globaaleilla 
markkinoilla. Kuinka käy tulevaisuudessa? Kääntyvätkö oppimistulokset nousuun vai onko 
edessä sivistyksellinen ja taloudellinen alamäki? Miten voimme toimia paremmin yhdessä 
koulutuksen ja sivistyksen puolesta? Voimmeko yhdessä luoda kriittisen vastavoiman 
koulutusmenojen leikkauksille? Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saadaan seminaarissa 
ajankohtaisia ja kiinnostavia näkökulmia. Tervetuloa mukaan keskusteluun!  
 
Keskustelun pohjustajina ovat mm. emeritusprofessori Kauko Hämäläinen, Hannu Niemelä 
Kepasta, Ulla Siimes Vanhempainliitosta, museotoimenjohtaja Kristina Ahmas, Centria 
ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki ja nuorisovaltuuston edustajat. Seminaari on 
keskusteleva ja paneelikeskustelun puheenjohtajana on Virpi Lehmusvaara. 
 
Ensimmäisen päivän 3.8. päätteeksi on tutustumiskäynti vuonna 1696 rakennettuun 
Pedagogioon ja siellä olevaan ”Rihvelitaulusta tablettiin” kouluhistorialliseen näyttelyyn. 
Illan kruunaa merellinen illallinen GSF:n purjehdusseuralla Mustakarilla. 
Toisena päivänä 4.8. on opsialaisille suunniteltu oma päivä, jossa on asiantuntijaluento 
palvelumuotoilusta ja tutustuminen Isokylän monitoimitaloon sekä Torkinmäen kouluun ja 
päiväkotiin. Välimatkat ajellaan mukavasti bussilla. 
 
Osallistumismaksuun (Opsian jäseniltä 150 € ja muilta 250 €) sisältyvät ruokailut (myös 
illallinen) ja ohjelma. Majoitus tulee jokaisen hoitaa itse ja hotellitarjoukset tulevat 
erillisessä kutsukirjeessä. Ilmoittautumiset mielellään jo ennen kesälomia 5.6. mennessä  
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Marianne Joroselle (marianne.joronen@opsia.fi). Tarkempi ohjelma on tulossa pääsiäisen 
jälkeen. Seminaari järjestetään jos ilmoittautujia on vähintään 20. Opsian hallituksen 
kokous sovitetaan myös mukaan aikatauluun. TERVETULOA! 
 
 
Rahoitusta Sivistyskuntien rakentamiseen 
 
Opsia on tehnyt kaksi hankehakua ja odotamme kovasti Opetushallituksen päätöksiä 
rahoituksesta. Toivomme saavamme rahoitusta Kehittyvä sivistyskunta 2020 hankkeelle ja 
sivistystoimen johdon mentoritoiminnan käynnistämiselle.  
 
Yhteinen hankkeemme Kuntaliiton kanssa on käynnissä ja 30 sivistysjohtaja suorittaa 
Huippujohtajaohjelmaa. Osana huippujohtajakoulutusta on järjestetty myös isompien 
kuntien seminaareja eri puolella maata. Hyvä, että yhteiseen keskusteluun halutaan 
osallistua.  
 
 
Tulevat tapahtumat 
 
Olemme mukana kahdessa suurimmassa johtajatapaamisessa, olethan jo varannut 
kalenteriisi kesäkuussa sivistysjohdon foorumin ja lokakuussa sivistystoimen johdon 
neuvottelupäivät. Teemoina ovat sivistys 100-vuotiaasta Suomessa ja uuden 
sivistyskunnan rakentaminen.  
 
Opetusalan johtamisen foorumi: Oppivan yhteisön johtaminen 100-vuotiaassa 
Suomessa 7.-8.6.2017 Helsinki, Wanha Satama 
Ilmoittautuminen 5.5. mennessä:  
https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=1917                               
Lisätietoja: www.oph/koulutus 
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2017  
4.10.2017 - 5.10.2017   
Paikka: Clarion Hotel Helsingissä, Jätkäsaaressa 
https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8423 
 
Opsia on myös mukana Peruskoulufoorumin toimintaryhmässä. Parlamentaarinen ryhmä 
laatii teesit peruskoulun kehittämiselle ja toimintaryhmän tulee laatia keinot, joilla tavoitteet 
saavutetaan.  
 
 
Opetustoimen johdon Road Show 
 
OAJ, Suomen Rehtorit, Opsia ry, Opetushallitus, Kuntaliitto ja aluehallintovirastot sopivat  
opetustoimen johdon vuosittaisista koulutustilaisuuksista. Tavoitteena on turvata 
yhdenvertaiset sivistykselliset oikeudet eri puolilla Suomea. 
Lue lisää OAJ:n sivuilta: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408919110918 
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Opsian vuosikokous 8.6. klo 15.15 
 
Opsian vuosikokous pidetään Opetusalan johtamisen foorumin jälkeen Helsingissä 
Wanhassa Satamassa 8.6. Tervetuloa! 
 
Ilmoittautumiset Marianne Joroselle (marianne.joronen@opsia.fi). 
 
 
Opsia Golf tapahtuma heinäkuussa 
 

 
 
Tervetuloa perinteiseen Opsian Golf tapahtumaan Linna Golfiin Hämeenlinnan 
Harvialaan keskiviikkona 5.7.2017 klo 9.30. 
Tapahtuma on maksuton ja sisältää ruokailun ja hyvät palkinnot. 

 
 Ilmoittautuminen viimeistään 28.6. Tapio Holopaiselle tekstiviestillä,  

puh. 050 5582430. Lisätietoja paikasta: http://www.linnagolf.fi/fi 
 
 Paikka: 
 Linna Golf Oy 

Vanajanlinnantie 485 
13330 Harviala 
Hämeenlinna 

 
 
Toivotan kaikille pääsiäisen rauhaa ja auringonpaistetta! 
 
Tee tänään jotain sellaista, josta tulevaisuudessa kiität itseäsi!  

 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja 


