Mitä Sel. on?
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry., Finlands specialpedagogiska förbund rf on valtakunnallinen
• erityisopettajien pedagoginen järjestö
• Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ulkojäsenyhdistys
• perustettu vuonna 1926
• jäsenistöön kuuluu erityisopettajia,
muita erityiskasvatuksen ammattilaisia sekä
erityiskasvatuksesta kiinnostuneita henkilöitä

Liiton tehtävänä on
• olla mukana kehittämässä erityisopetusta ja
-kasvatusta Suomessa
• parantaa erityisopettajien ammattitaitoa
• edistää erityisopettajien yhteishenkeä ja
yhteenkuuluvuutta
• valvoa erityisopettajien ammatillisia ja
palkkauksellisia etuja yhdessä OAJ:n kanssa

Liity jäseneksi!
Liittymällä
jäseneksi osoitteessa
www.sel.fi/jasenasiat saat
• hyvän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden
• vaikutat yhdistyksesi ja Sel. ry:n kautta
OAJ:öön sekä päättäjiin
• kehität ammattitaitoasi Sel. ry:n opinto- ja
koulutuspäivillä
• vaihdat ajatuksiasi yhteisissä tilaisuuksissa
ja virkistyt
• saat vertaistukea
• saat uutta tietoa erityiskasvatuksesta ja opetuksesta
• saat luottamustehtäviä niin halutessasi
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Päämääriin pyritään
• osallistumalla asiantuntijana valtakunnalliseen
erityiskasvatuksen kehittämiseen
• laatimalla kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita
• järjestämällä koulutusta ja tilaisuuksia
• tekemällä aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa
Liitto julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää
Erityiskavatus-lehteä. Lehdessä käsitellään
erityisopetuksen ja kasvatuksen kannalta tärkeitä,
mielenkiintoisia ja ajankohtaisia asioita.

Sel. ry.
Fsf. ry.
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Suomen erityiskasvatuksen liitto on Nordiska
Förbundet för Specialpedagogik -järjestön jäsen.
Lisätietoa järjestöstä www.nfsp.info.
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.
Finlands specialpedagogiska förbund rf.

Sel. ry:llä
on 15 paikallista
jäsenyhdistystä.

Jäsenyhdistykset

Liiton organisaatio

• Eteläisen Suomen erityisopetus ry.
• Erityiskasvatusyhdistys Turku-Varsinais-Suomi ry.
• Etelä-Karjalan erityiskasvatus ry.
• Etelä-Savon erityisopetusyhdistys ry.
• Joensuun seudun erityisopetus ry.
• Kainuun erityisopetusyhdistys ry.
• Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry.
• Keski-Suomen erityiskasvatus ry.
• Kuopion seudun erityiskasvatus ry.

Henkilöjäsenet
Erityisopetuksessa ja
-kasvatuksessa toimivat
Erityiskasvatuksesta
kiinnostuneet henkilöt

• Lapin erityisopetus ry.
• Oulun seudun erityiskasvatus ry.
• Pirkanmaan erityisopetus ry.
• Pohjanmaan erityisopettajat ry.

Jäsenyhdistykset (15)

• Satakunnan erityiskasvatus ry.
• Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f.

Hallitus (10 jäsentä)
Puheenjohtaja

Liittokokous (ylin päätäntävalta)

