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Arvoisat opsialaiset  

 

Kesäloma koputtaa ovella. Katson säätä ja pohdin mihin lämpöön suuntaisin, onhan var-
masti lämmintä (eihän se muuten kesäloma ole). Mietin, keitä minun pitäisi tavata tai, mihin 
juhliin tai tapahtumiin pitäisi osallistua, mitkä paikat kotona kaipaavat puhdistusta. Alkaa 
vahvasti vaikuttamaan kesätyökalenterilta. Jospa yrittäisinkin tänä kesänä nauttia jokaisesta 
päivästä, tehdä lähiretkiä, kuunnella lapsia, valmistaa hyvää ruokaa ja lukea. Loma koostuu 
hetkistä ja aitoon lomatunnelmaan ja rentoutumiseen taitaa vain päästä tarttumalla hetkiin 
ja sillä, että ei tee niin tarkkoja suunnitelmia. Ehkä se on pysähtymistä huomaamaan kau-
neutta ympärillä.  

Työterveyspsykologi Sirkku Kivistö,  aikaisemmin Työterveyslaitoksen tutkijana, korostaa 
loman merkitystä kokonaishyvinvoinnille. Loma on itsetutkiskelun ja kehittymisen aikaa, Ki-
vistö sanoo. Työelämän kiireessä on mahdollista vieraantua itsestä ja omista ajatuksista. 
Lomalla ehtii havainnoida enemmän.– Silloin saa toimia erilaisissa tilanteissa kuin aikatau-
lutetussa arjessa ja kokeilla rajojaan työstä poikkeavien askareiden parissa, kuten halon-
hakkuussa tai mattojen pesussa. Ne irrottavat mielen tavanomaisista ajatuskuluista. 

Irrotetaan siis ajatuksemme tavanomaisista ja löydetään kesän aikana paljon uutta ihan it-
sestämme! 

 

 

      Kuva: Miia Parviainen 

Kesäkirjeestämme löydät ajankohtaiset asiat Opsian toiminnasta. Tule tykkäämään myös 
Opsian Opsian facebook-sivuista, löydät sen haulla OPSIA Opetus- ja sivistystoimen asian-
tuntijat ry. 
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Tarinoita Kuntakesusta 2016 

KuntaKesu Kuntoon –koulutukset ovat tällä erää päättyneet. Uusi raportti ”Tarinoita Kun-
takesusta 2016” on juuri valmistunut.  Se julkaistiin Opetusalan johdon Foorumissa 
6.6.2016. Linkin raporttiin: http://www.peda.net/veraja/opsia/kuntakesukuntoon 

 

 

Sivistystoimen huippujohtajaohjelma 2 – huikea oppi misen polku Sinulle?: 

Vuosina 2013-2014 toteutettu sivistystoimen huippujohtajaohjelma käynnistyy uudelleen. 
Olemme iloisia, että voimme tarjota 30 sivistystoimen johtotehtävissä toimivalle ammattilai-
selle huikean oppimisen ja kehittymisen polun. Tämä pitkäkestoinen ja räätälöity koulutus 
kantaa pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Sivistystoimi kohtaa tulevina vuosina merkittäviä mullistuksia. SOTE-uudistus toteutues-
saan muuttaa kuntaorganisaatioiden luonnetta ja jäljelle jää hyvinvointi, sivistys ja ennalta-
ehkäisevä työ. Miten sitä johdetaan, kun sivistystoimi kipuaa kunnan tärkeimmäksi toimi-
alaksi? Miten tulevaisuuden kunnasta kehitetään sivistyskunta?  
 
Sivistystoimen huippujohtajakoulutus vahvistaa toimiala- ja sivistysjohtajien strategista ja 
pedagogista johtajuutta. Saat vertaistukea siihen, miten toimeenpannaan yleissivistävän 
koulutuksen opetussuunnitelmauudistuksiin sisältyviä laaja-alaisen osaamisen, ilmiöpoh-
jaisen, yhdessä oppimisen ja syvällisen oppimisen metodeja opetukseen. Koulutus koros-
taa opetustoimen johdon roolia pedagogisessa johtamisessa ja digitalisaation edistämi-
sessä.  
 
Työskentelymenetelmillään hanke antaa vertaistukea, edistää verkostoitumista sekä val-
mentaa jaettuun johtajuuteen. Koulutus pohjautuu uusimpaan oppimiskäsitykseen ja yh-
dessä oppimisen menetelmiin.  
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Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin. Lisätietoja antavat: 
 
Leena Pöntynen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry. 0503051365 
Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja, OPSIA ry. 0404811662         
Yhteistyössä: FCG, OPSIA ry, ProPractica Oy, Koulutusjohtamisen instituutti, JY  
 

Kuntaliitto, Opsia ja FCG – Sivistystoimen neuvotte lupäivät  
 
Suomen Kuntaliitto ja FCG Koulutus järjestävät yhteistyössä Opsia ry:n kanssa tulevaisuu-
teen suuntaavat perinteiset sivistystoimen neuvottelupäivät Helsingissä Kuntatalolla 6. -
7.10.2016.  
 
Ensimmäisen koulutuspäivän teeman mukaan pohdimme tulevaisuuden kuntaa sivistys-
kuntana. Toisena päivänä paneudumme puolestaan johtamiseen ja johtajuuteen sivistys-
kunnassa. Teemojen yhteistä reflektointia syvennämme asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi 
myös workshop-työskentelyllä.  
 
Suositussa iltatilaisuudessamme voit jälleen tavata tuttuja ja verkostoitua. Järjestämme il-
tatilaisuuden tällä kertaa Helsingin kaupungintalolla. 
 
Tilaisuudessa alustavat mm: 
- Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen 
- Pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus 
- Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto 
- Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Helsingin kaupunki 
- Luova johtaja Saku Tuominen, HundreED 
- Varapuheenjohtaja Peter Johnson, Opsia ry 
  
Sivistystoimen neuvottelupäivät on suunnattu laajasti sivistys- ja opetustoimen johdolle ja 

Orientaatio 

0,5pv 5.10.2016

Sivistystoimen muuttuva toimintaympäristö ja sivistyskunta 

2 pv 10.-11.11.2016

Opetustoimen johdon uusi rooli, pedagogisten muutosten haasteet johtamiselle ja toimintatavoille 

2pv 9.-10.2.2017

Talouden, rakenteiden ja toiminnan  johtaminen 

2 pv 4.-5.5.2017

Verkostoseminaari 

1 pv 20.9.2017
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viranhaltijoille, muille koulutuksen järjestäjille, kuntajohdolle ja luottamushenkilöille sekä 
kaikille opetus- ja kulttuuriasioista kiinnostuneille. 
 

Vuosikokous valitsi hallituksen, puheenjohtajiston ja kaksi kunniapuheenjohtajaa 

Opsian vuosikokouksessa 7.6.2916 valittiin kaksi uutta kunniapuheenjohtajaa Opetushalli-
tuksen pääjohtaja Aulis Pitkälä ja kouluneuvos Markku Suortamo. He liittyvät kunniapuheen-
johtajina Tapio Holopaisen ja Jorma Puhakan seuraan. Vuosikokouksessa päätettiin myös, 
että Virpi Lehmusvaara jatkaa Opsian puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden eli 
2017-2018 ja varapuheenjohtajuutta jatkaa Peter Johnson 2017-2018. Vuodeksi 2017 hal-
lituksen jäseniksi ja varajäseniksi nimettiin: Marjo Kyllönen, Barbro Högström, Timo Tiainen, 
Esa Ukkola, Jarkko Lahtinen, Eeva-Kaisa Ikonen, Jari Kinnula, Anu-Liisa Kosonen, Merja 
Koivisto ja Jukka Lehtosaari. Sihteerinämme toimii Marianne Joronen (marianne.joro-
nen@oaj.fi, puh. 040-9223426). Hallituksen jäseniemme tarkemmat tiedot löydät nettisivuil-
tamme www.opsia.fi. 

 

 

.  

Näiden hymyjen kera toivotan sinulle rentouttavaa k esää. Mukana saat myös pienen 
lahjan ja toivon, että liinalle olisi käyttöä kesäl lä aurinkolasien puhdistamiseen. 
 
Opsian hallituksen puolesta, 
 
 
Virpi Lehmusvaara 
puheenjohtaja, Opsia ry 


