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Arvoisat opsialaiset 
 
 
Oikein hyvää kevättä ja talvilomien aikaa jäsenillemme!  
 
Koko Suomi on saanut lumipeitteen ja toivottavasti pääsette nauttimaan talvisesta 
luonnosta auringon kera tämän kevään aikana. Ihanaa, että sekä perinteiset 
talviliikuntamuodot ja uudet tuulahdukset kuten retkiluistelu ja fatbikepyöräily kasvattavat 
suosiotaan ja perheet liikkuvat yhdessä. Iloa tuovat myös talviolympialaisten 
suomalaismenestykset parhaillaan käytävissä kisoissa Etelä-Koreassa. Hyvä Suomi!  
 
Meidän pitää kunnissa mahdollistaa ne liikkumisen muodot, joihin on matalakynnys 
osallistua ja jotka mahdollistavat yhdessä olemisen. Liikkuva koulu ja muut kansalliset 
liikkumista edistävät hankkeet ovat jalkautuneet hyvin koko maahamme ja me pidämme 
huolta, että liikkuminen on osa jokaisen lapsen arkea joka koulupäivä ja lapsesta kasvaa 
liikkuva aikuinen. Yhä useammassa yläkoulussa ja toisen asteen opinnoissa voi entistä 
paremmin yhdistää opiskelun ja urheilun. Yhteistyötä tehdään mm. Urheiluakatemian 
kanssa.  

 
Jokainen koulu ja kunta toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Jo 70% 
suomalaisista kouluista on mukana. Keskeistä ja yhteistä on oppilaiden osallisuus, 
oppimisen edistäminen ja liikkeen lisääminen vähentämällä istumista.  

Katso Liikkuvan koulun verkkosivut: https://liikkuvakoulu.fi/   Sieltä löytyy myös laaja 
ideapankki. 

Liikkuvan koulun Youtube-kanava:  
https://www.youtube.com/channel/UCx-oJQCRczELVIYq7OAuF1w 
  
 

Educa-messut 2018 ja Sivistyksen sivuhuone 

Vuoden 2018 Educa-messuilla oli kävijäennätys ja Opsian Sivistyksen sivuhuone 
järjestettiin tuttuun tapaan perjantaina 26.1.2018. Tänä vuonna Educassa oli myös 
johtamiselle suunnattu kokonaisuus, jonka Opsia Ry ja Suomen rehtorit yhdessä 
järjestivät.  
 
Kiitoksia teille, jotka osallistuitte Sivistyksen sivuhuoneen verkostoitumistilaisuuteen. Meillä 
oli ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla emeritus pääjohtaja Erkki Ahoa, jota professori Pasi 
Sahlberg haastatteli. Mukana keskustelussa oli myös Oulun kaupungin sivistys- ja 
kulttuurijohtaja Mika Penttilä, joka palkittiin lokakuussa 2017 Sivistyksen suunta - 
palkinnolla. Sivistyksen sivuhuoneessa kuultiin lisäksi nuoren Kevin Saringon kaunista 
laulua ja nähtiin tanssikoulu DCA:n katutanssiesitys.   
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Erkki Aho vastasi kysymykseen peruskoulun mallin synnystä, että vaikka malli kytkeytyy 
pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskunnan koulutusmalliin, niin tietysti siinä on vaikutteita 
anglosaksisista maista, mutta eniten keskustelua käytiin Ruotsin kanssa. ”Kyllä me 
voimme sanoa, että se on suomalainen ratkaisu ja tapa toteuttaa kaikille yhteinen koulu.” 
Uudistus suunniteltiin varsin perusteellisesti systeemisen muutoksen tavoin ja samalla 
uudistettiin opettajankoulutus ja myös peruskoulun jälkeinen koulutus. ”Suomalaisen 
koulutuspolitiikan vahvuus on ollut koulutuspolitiikan pitkä linja. Kyllä sitä on hieman vaikea 
hahmottaa tässä tilanteessa. Ja te (sivistysjohto) sen tunnette kunnissa ihan arkipäivässä. 
Mutta eiköhän se siitä…” totesi Aho lopuksi. 
  
Lue tästä linkistä Mika Penttilän haastattelu mm. osallistavasta johtamisesta ja Oulun 
kaupungin sivistystoimen kehittämisestä. linkistä haastattelu. 

 

Sivistyksen sivuhuoneessa keskusteltiin syvällisesti ja puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara pääsi kaverikuvaan 
Erkki Ahon kanssa. 

Kouluhallituksen entinen pääjohtaja Erkki Aho sai viime syksynä Sivistyksen suunta – 
elämäntyöpalkinnon tunnustuksena elämäntyöstä koulutusjärjestelmämme uudistajana ja 
peruskoulumme syntyvuosien määrätietoisena kehittäjänä. Hänen ”visionäärinen 
uudistustyönsä kaikille yhteisen peruskoulun puolesta on edistänyt maamme sivistystä, 
hyvinvointia ja tasa-arvoa. Peruskoulustamme on tullut ainutlaatuinen menestystarina koko 
maailmassa”, todetaan palkinnon perusteluissa.   

 

Sivistystoimen johdon työhyvinvointikysely 

Opsia ry tekee parhaillaan työnhyvinvointikyselyä jäsenilleen ja sivistystoimen johdolle. 
Aiheita ovat mm. palkkaus sekä tämän hetken työolot ja kokemus työhyvinvoinnista sekä 
arviointi sivistystoimen kehittämisestä. Kyselyn tuloksia esitellään touko- ja kesäkuussa  
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2018. Olethan muistanut osallistua kyselyyn, jos et vielä ole, alla olevasta linkistä kysely 
avautuu. 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/32874E9191567072.par 

 

Henkilöstökouluttamiseen suunnatut valtionavustukset  

Opsia Ry on hakenut Kuntaliiton kanssa uutta hankerahaa Huippujohtajakoulutuksen 
seuraavalla kaudelle. Edellinen koulutusryhmä valmistui ja saimme 30 uutta 
huippujohtajaa. 

Olemme tehneet lisäksi oman hankehakemuksen yhteistyökumppaneiden kanssa 
sivistystoimen strategioiden kehittämiseen ja tulevaisuuden kunnan rakentamiseen. 
Odottelemme parhaillaan päätöksiä rahoituksesta. 

Tämän lisäksi olemme yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen johtamisen 
instituutin kanssa Yhteisöllinen oppiminen kasvatus- ja koulutusalan johtajien 
vertaisryhmissä: koulutus päiväkotien, oppilaitosten ja toimialojen johtajille (8 op)-
hankkeessa. 
 

Asiantuntijavaihtoa tarjolla: OPSIA – LEAP 22.7.-1.8.2018 
 
OPSIA ry toteutti OPSIA – LEAP - pilottihankkeen vuonna 2014. Kokemukset 
pilottihankkeesta ja vuoden 2015 vaihdosta olivat hyviä. Katso:  
https://peda.net/yhdistykset/opsia/toiminta/leap-projekti  
 
Yhteistyö jatkuu myös vuonna 2018. LEAP-verkoston (Leading Educators Around Planet) 
australialainen johtaja Warren Marks on ollut Opsiaan yhteydessä ja kertonut, että monet 
australialaiset opetustoimen johtajat ja rehtorit ovat kiinnostuneita yhteistyöstä 
suomalaisten kanssa. LEAP - verkoston koordinaatio tapahtuu Australiasta (Sydney) ja 
mukana on ollut osallistujia Kanadasta, Englannista, Irlannista. Skotlannista ja USA:sta 
vuodesta 2009 alkaen. Ohjelmaan voivat osallistua koulujen rehtorit, apulaisrehtorit, 
opetustoimen johtajat ja opetusalan asiantuntijat. 
 
LEAP -ohjelma perustuu interkulttuurisen oppimisen, mentoroinnin ja varjostamisen 
ideoille. Osallistujista kootaan parit, jotka matkustavat toisensa luokse kahdeksi viikoksi ja 
seuraavat kollegansa työtä jakson ajan. Kulttuurisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi 
kollegat majoittavat vieraansa kotiinsa ja vierailun ajalle suunnitellaan ohjelma, jonka 
aikana työelämän lisäksi päästään tutustumaan kohdemaan kulttuurin, luontoon ja  
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elämänmuotoon. Kansainvälisen tavan mukaan myös asiantuntijan puoliso voi matkustaa 
mukana ja osallistua vaihtoon sovittavien periaatteiden mukaisesti. 
 
Ajankohta on Australian jaksolle 22.7.-1.8.2018 ja Suomen jaksolle 30.9.-10.10.2018. 
 
Opsian puolesta projektia koordinoi Peter Johnson myös vuonna 2018. Vaihdon 
kustannukset ovat verrattain pienet, koska LEAP- osallistumismaksu on 550 Australian 
dollaria (350,22 €) ja sen lisäksi kustannuksia ovat vain matkakulut. Esimerkiksi Finnairin 
lennot HEL-SYD-HEL maksavat noin 1 400 €. Osallistujien majoitus järjestetään kollegan 
kotona molemmin puolin.  
 
Matkakustannuksiin Opsia myöntää jäsenilleen 600 euron tuen, jonka edellytyksenä on 
kahden vuoden jäsenyys. Opsia suosittelee, että osallistujan työnantaja korvaavan 
osallistumismaksun ja loppuosan matkakustannuksista. Jokainen osallistuja vastaa omista 
matkajärjestelyistään ja voi siten yhdistää opintomatkaan myös muita matkakohteita. Tänä 
vuonna varapuheenjohtaja Peter Johnson on saanut puhujakutsun päätösseminaariin, 
joten hän on mukana ryhmässä.  
 
Jos olet kiinnostunut tästä LEAP-asiantuntijavaihdosta, ilmoittaudu alustavasti Marianne 
Joroselle sähköpostitse: marianne.joronen@oaj.fi 2.3.2018 mennessä. Kysymyksiin 
vastaa Peter Johnson: peter.johnson0402@outlook.com 
 
 

Opsian vuosikokous ja Opetusalan johtamisen foorumi 

Opsia Ry:n vuosikokous pidetään Opetusalan johtamisen foorumin yhteydessä 
Helsingissä. Kutsu lähetetään myöhemmin kaikille jäsenille. Opsia on mukana 
järjestämässä Opetusalan johtamisen foorumia, nähdään siis kesäkuussa.  

Opetusalan johtamisen foorumi / Ledarforum för utbildningssektorn 2018  
11.6.2018 - 12.6.2018 Sokos Hotelli Helsinki   
https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1997 
 

Nimityksiä 

Opsia ry:n kunniapuheenjohtaja, Espoon kaupungin sivistystoimenjohtaja ja 
Opetushallituksen pääjohtaja (2012-2016) Aulis Pitkälä on saanut Tasavallan presidentin 
myöntämän kouluneuvoksen arvonimen.  
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Aulis Pitkälä on toiminut Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry:n hallituksessa ja 
yhdistyksen puheenjohtajana. Oman alansa luottamustehtävien ohella Pitkälän toiminnalle 
on ominaista monipuolinen osallistuminen ja vaikuttaminen julkisen toimintaan 
yhteiskunnan eri luottamustehtävissä. 

Lämpimät onnittelut kouluneuvos Aulis Pitkälälle!  

Peruskoulufoorumi luovutti opetusministerille 16.2.2018 esityksensä peruskoulun 
kehittämislinjauksiksi. 

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/peruskoulufoorumi-luovutti-esityksensa-
peruskoulun-kehittamislinjauksiksi  

Opsia oli mukana peruskoulufoorumityössä.  

Valtakunnalliset sivistystoimen johdon neuvottelupäivät pidetään 3.10.-4.10.2018   

Laitathan päivämäärät jo nyt kalenteriin ja olet Kuntaliiton, FCG:n ja Opsian mukana 
tapaamassa kollegoita ja keskustelemassa ajankohtaisista sivistystoimen aiheista 
lokakuussa 2018.  

Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2018  
3.10.2018 - 4.10.2018 Radisson Blu Seaside Helsinki 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9448 
 
OAJ:n valtuustovaalit 2018 – Opsia/OAJ:n jäsenet 
 
OAJ:n valtuustovaalit ovat sähköisen ennakkoäänestyksen 19.2.-4.3. osalta alkaneet jo 
tänään. Kehotamme käyttämään sähköistä äänestystä. 
Jos et äänestä ennakkoon niin varsinainen uurnavaali on 26.-27.3. 
 (vaalipiirit: Keski-Suomi, Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, pääkaupunkiseutu, 
Satakunta, Uusimaa ja Finlands Svenska Lärarförbund)  
 
Pelkkä sähköinen äänestys on 14.-27.3. – (muut vaalipiirit ja ammatillisten opettajien 
valtakunnallisten yhdistysten jäsenet). 
 
Äänestämisestä tulee tänään vielä lisätietoja toisessa kirjeessä jokaiselle 
äänestämään oikeutetulle. 
 
Opsian ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara   Peter Johnson 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 


