Ota yhteyttä

Opsia ry
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, Specialister för undervisningsoch bildningsväsendet, Opsia ry on opetus- ja sivistystoimen sekä
varhaiskasvatuksen ja toisen asteen johtavien ja itsenäisessä asemassa olevien asiantuntijoiden valtakunnallinen etujärjestö.

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry
Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI
www.opsia.fi
Nettisivuilta löydät Opsian puheenjohtajien,
hallituksen jäsenten ja sihteerin yhteystiedot.
Tervetuloa Opsian jäseneksi!
t. Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja

Opsia valvoo ja edistää jäsentensä ammatillisia, yhteiskunnallisia ja
koulutuksellisia etuja. Lisäksi se edustaa jäseniään heitä koskevissa
kysymyksissä sekä edistää jäsenistön yhteenkuuluvuutta.

Opsian tavoitteet
Valtakunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen
Opsia ottaa kantaa sivistystoimen valtakunnallisiin uudistus- ja kehittämislinjauksiin antamalla lausuntoja ja osallistumalla asioiden valmisteluun
useilla eri foorumeilla.
Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
www.oaj.fi
www.oaj.fi/jasenyys/

Opsia tarjoaa jäsenilleen seminaareja
ja koulutustilaisuuksia. Opsia on järjestänyt Opetushallituksen rahoittamana
mm. KuntaKesuKuntoon-koulutuksia ja
Sivistyskunta 2020 johtoryhmien valmennuksia useilla paikkakunnilla. Opsia
on tukemassa kuntien kehittämistyötä.
Opsia on aktiivisesti suunnittelemassa ja
toteuttamassa sivistystoimen johdolle
suunnattuja tilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kansainvälisen ja kansallisen
vuorovaikutuksen vahvistaminen
Opsia järjestää jäsenilleen kotimaisia ja kansainvälisiä opintomatkoja. Niiden
tavoitteena on verkottua ja samalla tutustua sivistystoimen kehittämisen
uusimpiin saavutuksiin.
Vuodesta 2014 alkaen Opsia on toiminut yhteistyössä LEAP-verkoston
kanssa järjestäen opintomatkoja ja ammatillista yhteistyötä australialaisten
opetusalan asiantuntijoiden kanssa.

Jäseneksi!
Opsian jäseneksi voivat liittyä opetus- ja sivistystoimen, varhaiskasvatuksen
ja toisen asteen johtavassa ja muussa itsenäisessä asemassa toimivat asiantuntijat.
Opsialla on kahdenlaisia jäseniä; vain Opsiaan kuuluvat tai Opsian lisäksi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:hin kuuluvat.
Jäseneksi voi liittyä seuraavasti:
Opsia-jäsen
Jos haluat liittyä pelkästään Opsia-jäseneksi, täytä liittymislomake Opsian nettisivuilla www.opsia.fi → Liity jäseneksi
ja lähetä lomake Opsian sihteerille.
Opsia-jäsenen jäsenmaksu on työssä
olevilta 45 €/vuosi. Työttömille jäsenille
ja eläkeläisille jäsenmaksu on 25 €/
vuosi. Tämä jäsenmaksu ei sisällä OAJ:n
jäsenetuja, mutta oikeuttaa esim. alennettuun hintaan Opsian järjestämiin opintomatkoihin.

Opsia/OAJ-jäsen
Opsia on itsenäinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtakunnallinen jäsenyhdistys.
Opsian/OAJ-jäsen saa hyödykseen OAJ:n
edunvalvonnan ja jäsenedut:
https://www.oaj.fi/jasenyys/#jasenedut
Voit liittyä Opsia/OAJ-jäseneksi OAJ:n verkko
sivujen kautta www.oaj.fi → Jäsenyys →
Liity jäseneksi.
Ohje: kohtaan OAJ:n paikallisyhdistys valitaan: ei paikallisyhdistystä.
Yhdistys ja jäsenryhmäkohtainen yhdistys: Opetus- ja sivistystoimen
asiantuntijat Opsia ry

Vad är Opsia
Opsia är intresseorganisationen för dig som arbetar i ledande
ställning inom undervisnings- och bildningsväsendet samt inom
småbarnspedagogiken och andra stadiet. Opsia har som mål att
aktivt påverka utbildningspolitiken, skapa och upprätthålla nationella
och internationella nätverk samt ge medlemmarna en möjlighet att
upprätthålla sin kompetens; bland annat ordnas seminarier, kurser
och studieresor. Opsia ger också utlåtanden i nationella utbildningspolitiska
frågor och deltar i beredningen i olika forum.
Opsia är en riksomfattande medlemsförening i Undervisningssektorns
Fackorganisation OAJ. Opsias medlemmar kan även ansluta sig till OAJ
och omfattas då av OAJ:s intressebevakning och medlemsförmåner:
oaj.fi/sv/medlemskap. Om du ansöker om OAJ-medlemskap ska du under
punkten OAJ:s lokalförening välja ingen lokalförening och under punkten
förening välja Opsia. Du kan också bara vara medlem i Opsia.
Blankett för medlemsansökan finns på webben: opsia.fi och oaj.fi
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