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Hyvät opsialaiset! 
 
Opsia on noin 200 jäsenen tehokas yhdistys. Vietämme 
ensi vuonna juhlavuotta. 50 vuotta on jo hieno ikä. 
Opsian ensimmäinen edeltäjä Kunnallisen koulutoimen 
hallintovirkamiehet perustettiin 10.1.1972. 
 
Juhlavuoteen olemme lähteneet valmistautumaan 
kehittämällä Opsian toimintaa. Olemme laatineet tarkan 
jäsenanalyysin ja sitä kautta laatineet jäsenhankinta-
strategiaa. Haluamme kiteyttää, mitkä tulisivat olemaan 
Opsian kaikkein keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet. 
On tärkeää, että Opsia tarjoaa jäsenilleen juuri oikeita 
asioita ja toimii jatkossakin tärkeänä vaikuttajana 
sivistyksen kentällä. 
 
Tule mukaan Opsian vuosikokoukseen ja luo kanssamme katse tulevaisuuteen. Tehdään 
yhdessä uutta Opsiaa.  
 
Opsian historiakatsaus 
 

Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat, OPSIA ry, perustettiin virallisesti 12.2.2001 

KKHV, Kunnan Kouluhallintovirkamiehet - Kommunala Skolförvaltningstjänstemän r.y. toimi 
ajalla 14.12.1984 – 11.02.2001. Ennen Kunnan Kouluhallintovirkamiehiä toimi Kunnallisen 
koulutoimen hallintovirkamiehet vuoden 1972 alusta lukien. 

OPSIA ry:n tehtäväksi määriteltiin jäsenistön ammattitaidon ylläpitäminen ja valtakunnan 
koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen. 

OPSIA ry työ on jatkunut järjestäytyneenä lähes 50 vuotta lainsäätäjän tahdon toteuttajana 
tämän päivän koulutuksen kehittäjiksi ja tulevaisuuden visioiksi. 

 Nykyisin OPSISA ry toimii opetus- ja sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen johtavassa tai 
itsenäisessä asemassa olevien viran- ja toimenhaltioiden ammatillis-aatteellisena järjestönä 
kehittämässä koulutus- ja kulttuuritointa kunnissa ja monissa valtakunnallisissa verkostoissa. 
    

Tapio Holopainen, kunniapuheenjohtaja; OPSIA ry:n historiikki 

 
 

http://www.opsia.fi/
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Huippujohtajakoulutus 
 
Emme saaneet yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Opetushallituksen rahoitusta 
huippujohtajakoulutuksen järjestämiseen, mutta parhaillaan selvitämme, voimmeko 
järjestää koulutuksen toisen rahoituksen keinoin. Saatte pian lisätietoa mahdollisesti 
alkavasta koulutuksesta syksyllä 2021. Ensimmäinen orientaatiopäivä tulisi olemaan  
29.9.2021.   
 
 
LEAP- koulutus 
 
Kuten jo aiemmin on kerrottu, koronapandemian takia asiantuntijavaihto australialaisen 
LEAP-verkoston kanssa toteutuu vuotta myöhemmin, vuonna 2022. Toivottavasti 
matkustamisrajoitukset mahdollistavat vaihtojaksot Australiassa ja Suomessa. 
Ensimmäinen verkkokokous ilmoittautuneiden välillä oli 26.5.2021. Yhteyttä pidetään 
verkkokokouksien ja -seminaarien muodossa vuoden 2021 aikana. Syksyllä selviää 
julkaistaanko uusi haku vuodelle 2022, jolloin nykyisen viiden osallistujan lisäksi Suomesta 
voisi tulla mukaan lisää opetus- ja sivistystoimen johtajia sekä rehtoreita.  
 
 
KAJO-hanke  
 
Takahuoneesta stagelle – koulutusjohtajuus valokeilaan! 
 
Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin kesäseminaari 9.-10.6.2021. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
 
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/koulutusjohtaminen/kji/takahuoneesta-stagelle-
koulutusjohtajuus-valokeilaan-koulutusjohtamisen-kesaseminaari-9-10-6.2021  
 
Seminaarissa on luvassa tuhtia asiaa koulutuspolitiikasta ja osaamisen kehittämisestä 
kesäfestarihengessä. Keskiviikkona 9.6. otetaan kantaa tuoreeseen koulutuspoliittiseen 
selontekoon. Paneelissa keskustelemassa ovat opetusministeri Jussi Saramo, 
eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko, Kuntaliiton hyvinvointi- ja 
sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sekä 
Opetushallituksesta opetusneuvos Arja-Sisko Holappa ja keskustelu jatkuu pienryhmissä, 
jossa osallistujat pääsevät evästämään selonteon toimeenpanoa. Päivän artistivieraana on 
Erika "Rehtori" Forsberg! 
 
Torstaina 10.6. esitellään koulutusjohtamisen KAJO-malli. Mallissa kuvataan ehdotus 
kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen kehittämiseksi valtakunnalliseksi 
kokonaisratkaisuksi. Seminaari päättyy torstaina After Work -livekeikkaan, jossa lavalle 
nousee Olavi Uusivirta! 

http://www.opsia.fi/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyu.fi%2Fedupsy%2Ffi%2Flaitokset%2Fkoulutusjohtaminen%2Fkji%2Ftakahuoneesta-stagelle-koulutusjohtajuus-valokeilaan-koulutusjohtamisen-kesaseminaari-9-10-6.2021&data=04%7C01%7C%7C0fab9815002d479eeb7308d92077012d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576517759396150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jvh7zXHsrJyqf1EGGsMYeqeLSxE7RnRpqE9rTRkdEBE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyu.fi%2Fedupsy%2Ffi%2Flaitokset%2Fkoulutusjohtaminen%2Fkji%2Ftakahuoneesta-stagelle-koulutusjohtajuus-valokeilaan-koulutusjohtamisen-kesaseminaari-9-10-6.2021&data=04%7C01%7C%7C0fab9815002d479eeb7308d92077012d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576517759396150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jvh7zXHsrJyqf1EGGsMYeqeLSxE7RnRpqE9rTRkdEBE%3D&reserved=0
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Lue lisää https://r.jyu.fi/E05, ja ilmoittaudu mukaan 31.5. mennessä osoitteessa: 
r.jyu.fi/DXV (ps. Myöhemminkin voi ilmoittautua) 
 
 
Tulevia tapahtumia 
 
Opsian vuosikokous pidetään hybridikokouksena; voit osallistua sähköisesti tai olla läsnä 
Helsingissä Triplassa keskiviikkona 16.6.2021 klo 15.30. Lämmin kiitos kiinnostuksestanne  
hallitustyöskentelyä kohtaan. Vuosikokous päättää mm. hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
vuodelle 2022, hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelman 2022. Ilmoitattehan 9.6. mennessä Marianne Joroselle 
marianne.joronen@opsia.fi, jos pääset paikan päälle Triplaan. Noudatamme 10 hengen 
kokoontumisrajoitetta ja pidämme turvavälit kokouksessa.  
 
 

 
 
Tämän kesän Opsia golfkisa järjestetään Iitin Tiltun naapurissa Niskaportin kentällä 
15.6.2021. 
Osoite: Iitintie 684, 47400 Kausala  
Upea 18 reikäinen golfkenttä tarjoaa hienot puitteet tapahtuman onnistumiselle.   
Illan ruokailua varten saamme ravintoloitsijan valmistaman illallisen. Sään salliessa kaikki 
tapahtuu terassilla. Iitissä on paljon nähtävää ja aloitamme tutustumalla Kymi-Ring Moto-
GP rataan heti aamusta. Sitten puolilta päivin saavumme Golfkentälle. Matkan varrella 
pysähdymme vuosi sitten valmistuneen ison päivähoitoyksikön -Pikku-Vieterin- kohdalla.  
Kilpailu alkaa noin klo 12. Kisan jälkeen on illallinen. Iitin sivistystoimen palveluiden sekä 
käyntikohteiden esittely on sitten illallisen jälkeen.  
 
OHJELMA  
  
Klo 10.00 KymiRing GP-rata 
Osoite: Kymentie 748, 47400 Kausala  
• toimitusjohtaja Riku Rönnholm  
 
klo 11.15 Siirtyminen päivähoitoyksikön kautta Niskaportin Golfkentälle  
• Pikku-Vieteri  
• Iittigolf Iitintie 684  
  
klo 12.00 Iitti Golf  
• toimitusjohtaja Jukka Ryynänen G 
Golfkierros  
 

http://www.opsia.fi/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fr.jyu.fi%2FE05&data=04%7C01%7C%7C0fab9815002d479eeb7308d92077012d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576517759406140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8cTzDlibtVWG4BnT7451DnuMF0hxkYVOf%2Bhm2e4uVk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr.jyu.fi%2FDXV%3F_ga%3D2.250144195.452631032.1621234775-1042728724.1619694956&data=04%7C01%7C%7C0fab9815002d479eeb7308d92077012d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637576517759406140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eeC%2FUl%2B7Dv8OhtURq35l%2B0wMCMv1e1Rwcm6sWYRlTYo%3D&reserved=0
mailto:marianne.joronen@opsia.fi
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Iitin sivistystoimen palveluiden esittely  
• sivistystoimenjohtaja Jari von Becker  
Illallinen  
 
Kilpailu on maksuton Opsian jäsenille. Ilmoittaudu Tapio Holopaiselle 9.6. mennessä 
tekstarilla, puh. 050 5582430 ja ilmoita tasoituksesi ja seurasi. 
 

 
Kuva Iitti Golf 
 
https://www.iittigolf.com/ 
 
 
Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät pidetään 30.9.-1.10.2021 Scandic 
Park Helsingissä ja striimattuna. 
 
https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-
Lt9iC79-cRCZlo09drPWiCdZORcVFYGvr9u8WNjGNEqMO4CuHg_UMaApxqEALw_wcB  
 
Ilmoittaudu jo mukaan ja tule mukaan vuoden tärkeimpään tapahtumaan! 
 
 
Hyvää kevätlukukauden päätöstä ja hyvää kesää toivottaen 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
 
 

http://www.opsia.fi/
https://www.iittigolf.com/
https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-Lt9iC79-cRCZlo09drPWiCdZORcVFYGvr9u8WNjGNEqMO4CuHg_UMaApxqEALw_wcB
https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-Lt9iC79-cRCZlo09drPWiCdZORcVFYGvr9u8WNjGNEqMO4CuHg_UMaApxqEALw_wcB

