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Hyvät opsialaiset! 
 
Opsian ylimääräinen vuosikokous pidettiin 
Akava-talolla Helsingissä 25.11.2021. 
Vuosikokous päätti Opsian puheenjohtajasta 
vuodelle 2022 ja uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin yksimielisesti Ylöjärven sivistysjohtaja 
Matti Hursti.  
Nykyinen puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara jatkaa vuoden 2021 loppuun. Työtehtävien 
muutoksen johdosta kansliapäällikkö Virpille myönnettiin ero kesken toimikauden.  
Peter Johnson jatkaa ensi vuoden varapuheenjohtajana. 
Matti Hurstin tilalle hallitukseen valittiin Orimattilan opetus- ja sivistysjohtaja  
Mika Silvennoinen. 
 
Opsian hallituksessa ovat vuonna 2022: 
Puheenjohtaja Matti Hursti, varapuheenjohtaja Peter Johnson 
Hallituksen jäsenet: Lucina Hänninen, Eeva-Liisa Ikonen, Merja Koivisto, Marjo Kyllönen ja 
Jarkko Lahtinen ja Mika Silvennoinen. 
Varajäsenet: Anne Onnela, Katriina Sulonen, Jari Von Becker ja Richard Lindström 
 
Opsian kunniapuheenjohtajia ovat Tapio Holopainen, Aulis Pitkälä ja Markku Suortamo. 
 
Uusi puheenjohtaja esittäytyy 
 
 

Tervehdys! Kuten edellä on jo todettu, olen Matti Hursti ja ensi 
vuonna Opsian puheenjohtaja. Olen pitkän linjan kasvatus- ja 
opetusalan ammattilainen. Vuodesta 1985 lähtien olen 
työskennellyt luokanopettajana, rehtorina, koulutoimenjohtajana, 
erityisasiantuntijana ja vuodesta 2004 lukien Ylöjärven 
sivistysjohtajana. Olen 60-vuotias ja asun Nokialla. 
 
Opsian jäsen olen ollut vuosia ja hallituksessa vuodesta 2020.  
Opsian puheenjohtajana olen käynnistämässä juuri 
valmistuneeseen kehittämissuunnitelmaan kirjattuja 
toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa Opsian tunnettuuden ja 
jäsenmäärän lisääminen sekä mentoritoiminnan 

käynnistäminen. 
 
Opsia on alamme piireissä tunnustettu asiantuntijayhteisö. Meiltä pyydetään lausuntoja ja 
meillä on paikka monissa merkittävissä työryhmissä. Yritän parhaani mukaan 
puheenjohtajana vankistaa yhdistyksemme vaikutusverkostoja edelleen. 
 
Vuosi 2022 on yhdistyksemme juhlavuosi! Nyt voimme vain toivoa koronatilanteen 
rauhoittumista. Toivotan teille mukavaa joulun aikaa. Nähdään joukolla ensi vuonna! 
 

http://www.opsia.fi/
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Opsian puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara kiittää 

Lämmin kiitos kaikille opsialaisille, yhteistyökumppaneillemme ja Opsian hallitukselle 
hyvästä yhteistyöstä. Haikein mielen luovun tehtävästä, mutta olen samalla tyytyväinen, 
että uusiutumista tapahtuu. Toivotan uudelle puheenjohtajalle paljon menestystä tärkeään 
tehtävään.  
 
Opsian hallitus on vahvistanut työskentelyään perustetun johtotiimin avulla, johon kuuluvat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Tämä malli on auttanut 
paljon asioiden valmistelua. Saimme vuoden 2021 aikana valmiiksi Opsian toiminnan 
kehittämissuunnitelman, jota uuden puheenjohtajan on hyvä lähteä toteuttamaan askel 
askeleelta. Kiitos Opsian aiemmalle puheenjohtajalle Markku Suortamolle ja Hannu 
Laukkaselle sekä hallitukselle avustanne suunnitelman laatimisessa.  
 
Opsia täyttää 50 vuotta. Meillä on syytä juhlaan. Sivistys on tässä ajassa tärkeämpää kuin 
koskaan. Opsian tulee vaikuttaa siihen, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät 
mahdollisuudet toteuttaa tehtäväänsä ja erityisesti meidän tulee kehittää koulutusalan 
johtamista ja vahventaa osaamistamme. Opsialaiset verkostojensa avulla voivat auttaa 
toisiaan menestymään tulevaisuuden haasteissa.  
 
 
Opsian sivistyksen juhlahuone 50 Messukeskuksessa 28.1.2021  
 
Opsia juhlavuosi aloitetaan Opsian sivistyksen juhlahuone 50 - tapahtumalla perjantaina 
28.1.2021 Educan yhteydessä Messukeskuksessa - riippuen koronatilanteesta. 
 
Ohjelmassa on klo 16.00 alkaen: 
 

• Tervetulosanat Opsia ry:n puheenjohtajat 
• Musiikkia: harmonikkataiteilija ja laulaja Jonna Pirttijoki 
• Sivistyksen suunta palkinnonsaaja Tuija Willbergin puhe, Lappeenrannan 

hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja 
• Valokuvia Opsian jalanjäljiltä 
• Kunniapuheenjohtajien puheenvuorot – Opsia kehittyy sivistyksen voimalla  

kouluneuvokset Tapio Holopainen, Aulis Pitkälä ja Markku Suortamo 
• Coctail-tilaisuus ja vapaamuotoista verkostoitumista 

 
Ilmoittautumiset marianne.joronen@opsia.fi 21.1.2022 mennessä. 
 
Juhlavuoden tarjous: Mentorointia uusille jäsenille  
 
Opsian järjestöllisen kehittämissuunnitelman mukaisesti juhlavuonna paneudutaan uusien 
jäsenten hankintaan ja mentorointiin. Hallitus on hyväksynyt Opsian vertaismentoroinnin 
suunnitelman 29.9.2021. Vertaismentorointia tarjotaan maksutta juhlavuonna Opsian  
 

http://www.opsia.fi/
mailto:marianne.joronen@opsia.fi
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uusille jäsenille ja asiasta kiinnostuneille opsialaisille: sivistys- ja opetustoimen johtajille, 
varhaiskasvatuksen johtajille sekä alan muille johtajille/asiantuntijoille.  
 
 
Ensimmäisessä vaiheessa haemme nyt sellaisia kokeneita opsialaisia, jotka olisivat 
halukkaita mentoreiksi. Mentoreille järjestetään perehdytys vielä loppuvuonna verkossa. 
Mentori saa mentorointitapaamisesta palkkion (’a 280 €) ja osallistujien työnantajien 
toivotaan sisällyttävän mentorointitapaamiset osallistujan työaikaan.  
Tapaamisia on vuoden aika kolme, kestoltaan kaksi tuntia. Ne voivat olla verkossa tai 
kasvokkain. Osallistujan työnantajan vastuulle tulee mahdollisten matkakulujen 
korvaaminen. 
Jos mentorointia halutaan jatkaa Opsian mentorointihankkeen jälkeen, niin siitä päätetään 
erikseen mentorin ja osallistujan kanssa ja samalla sovitaan kustannusten kattamisesta. 
 
JOS olet kiinnostunut Opsian mentoriksi ryhtymisestä, niin ilmoittaudu 15.12.2021 
mennessä sihteerille: marianne.joronen@opsia.fi 
Saat samalla myös ”Sivistyspalvelujen johdon vertaismentorointi 2022” oppaan. 
 
 
Opsian graafinen ilme uudistuu juhlavuonna 
 
Opsian logo ja graafinen ilme uudistuu juhlavuodeksi. Vuonna 2022 logossa näkyy 50 v -
tunnus ja jäsenkirje sekä muu viestintä saa tuoreen ilmeen. Hallitus päättää graafisesta 
ilmeestä joulukuun kokouksessa viestintätoimisto Studio Hurmoksen esitysten pohjalta.  
 
 
VUODEN 2022 TAPAHTUMIA 
 
OPSIA 50 vuotta: 
 
28.1.2022 klo 16.00 Opsian Juhlahuone 50 – Messukeskus, EDUCAn yhteydessä 
 
Kesäkuu 2022 Opsia 50 vuotta miniseminaari ja illallinen Helsingissä  
(suunnitelma tarkentuu koronatilanteen mukaan, kutsu ja ohjelma julkaistaan keväällä) 
 
29.9.2022 Opsia 50 vuotta – ohjelmaosuus sivistystoimen neuvottelupäivillä  
(suunnitelma tarkentuu koronatilanteen mukaan, kutsu ja ohjelma julkaistaan elokuussa) 
 
 
 
EDUCA-messut 28.-29.1.2022 Messukeskuksessa 
 
EDUCA-messujen teema on Tulevaisuuden sivistys – kasvatuksen, opetuksen ja 
tutkimuksen merkitys tulevaisuuden voimavarana.  
Opsia on mukana Johtajuuskokonaisuudessa (SURE, Opsia, KEA ja VOL).  
Ohjelma ja lisätietoja löytyy osoitteessa jossa voi rekisteröityä tapahtumaan: 
https://educa.messukeskus.com/  

http://www.opsia.fi/
mailto:marianne.joronen@opsia.fi
https://educa.messukeskus.com/
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Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 29.- 30.9.2022 Scandic Grand 
Central Helsingissä 
 
Ohjelma ja lisätietoja: https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat  
 
Hotelli ”Scandic Grand Central Helsinki sijaitsee Helsingin Rautatieasemalla Eliel Saarisen 
suunnittelemassa upeassa arvorakennuksessa, jossa vanhanajan charmi yhdistyy 
inspiroivasti nykyaikaan.” – Sopii myös Opsian juhlavuoden teemaan hyvin! 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-grand-central-helsinki 
 
Hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta toivottaen 
 
 
Opsia ry:n hallituksen puolesta 
 
Virpi Lehmusvaara  Peter Johnson 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

http://www.opsia.fi/
https://tapahtumat.fcg.fi/sivistystoimenneuvottelupaivat
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-grand-central-helsinki

