



















	1 ARJEN TOIMINTOJA
	2 ARVOT
	3 ASIANTUNTIJUUS
	4 ILMAPIIRI
	5 JOUSTAMINEN-1
	5 JOUSTAMINEN-2
	6 KESKUSTELU
	7 KOHTAAMINEN-1
	7 KOHTAAMINEN-2
	8 MUUTOS
	9 PALAUTE
	10 PELISÄÄNNÖT
	11 SUUNTAAMINEN
	12 TIEDOTTAMINEN

	5A: 
	5B: 
	5C: 
	5D: 
	5E: 
	5F: 
	6A: Aiheet tulee olla selvillä ja keskustelulle on laadittava aikataulu. Suunnitellaan, ketkä osallistuvat keskusteluun ja miksi (tasapaino). Jaetaan puheenvuoroja.  Neuvottelu on tärkeää ja välttämätöntä, mutta ei saa loputtomuudellaan hukuttaa itse asiaa.Neuvottelut pidetään oikeassa paikassa ja ajankohdassa - ei esim. ruokapöydässä.Asioita nostetaan esille ja tehdään aloitteita.  Näiden pohjalta neuvotellaan ja etsitään uusia ratkaisuja.  Ajankäyttösuunnitelmaa kehittämällä löydetään aikaa neuvotteluille.  Erilliset kokoukset opettajille, koko henkilöstölle, ja ohjaajille. Kun on pienempi määrä ihmisiä, on helpompi puhua omista ajatuksista ja kertoa mielipiteitä.
	6B: Sanoitetaan, että on hienoa tuoda esiin erilaiset näkökulmat, ja että asioista keskustellaan asioina henkilökohtaisuuksiin menemättä.
	6C: Jokaisella oma vuoro sanoa asiansa, jos haluaa.
	6D: Katsekontaktilla ja eleillä osoitamme, että kuuntelemme aktiivisesti keskustelukumppaniamme. Kännykkä pois silloin, kun keskustellaan.
	6E: Innostava osallistaminen sekä suorat kysymykset myös keskustelun hiljaisille osallistujille ovat tapoja, joilla rohkaisemme keskustelukumppaniamme kertomaan mielipiteensä.
	7A: Tutustutaan virallisesti, mutta myös epävirallisesti. Vierailut ala- ja yläkoulun puolella on  koettu hyviksi. Näille toivoisimme jatkoa. Työhyvinvointiryhmän toimivuus on tärkeää.
	7B: uudelle työntekijälle tulisi olla paikka varattuna työskentelylle, mutta myös vapaalle oleilulle.  Käydään rempseää puhetta opehuoneessa.   Mentoriopettaja: yhdellä työnteijällä on vastuuna mentorointi.  Tiedon tulisi välittyä samanlaisena kaikille.  Uudet yöntekijät mahdollisimman nopeasti mukaan koulun kehittämiseen. Uuden tulokkaan tuoreet ajatukset mahdollisimman nopeasti, yltiöoptimistisesti käyttöön.  Tiimityö on oiva apu. Luokkatiimeihin on helpompi mennä sisään.  Jo rekrytoinnnissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten varmistetaan, että uuden työntekijän on helppo tulla työyhteisöön. Helpotetaan arjenkäytänteita. Käytetään niin sanottua pienten askelten politiikkaa, esimerkiksi kahvikassat, parkkipaikat. Nämä ovat pieniä asioita, joilla on iso merkitys.  Selkeät pelisäännöt ohjaavat uuttakin työntekijää. Varmistetaan osaaminen; ns pätevyys ei aina riitä, vaan tarvitaan ohjausta, esimiehen tukea, pelisäännöt, kulttuuria, joka sallii epäonnistumisen ja riskinoton, uusi ihminen ei ole uhka. Tämän tuominen julkiseksi työyhteisöön uusia rekrytoitaessa. Uusi ihminen mukaan kaikkeen ENNEN KUIN hän oppii vallitsevan työkulttuurin.  It takes two to tango! Molemminpuolisesta kunnioittamisesta (työtekijä/työnantaja) seuraa yleensä hyvää! Arvostava vuorovaikutus on hyvä lähtökohta. Perehdytys on oleellinen tapa varmistaa uuden ihmisen asettuminen työyhteisöön. Uusia ihmisiä tervehditään ja esittäydytään, vaikka harjoittelijoita, sijaisia ym. vierailijoita on aika ajoin paljon.
	7C: Keskustellaan arjen käytänteistä.Kahvipöytäkeskusteluissa esiin nousevat aiheet viedään rohkeasti eteenpäin työryhmiin, johtoryhmään.
	7D: Virtuaaliset yhteisöt ovat yksi tapa. Tällä hetkellä virtuaaliset yhtesöt ovat henkireikä osalle opettajista.  Erilaisia työryhmät ja tiimit sekä pedagogiset järjestelyt opetuksessa ovat tapoja, joilla teemme yhteistyötä toistemme kanssa. Aikataulut tulisi laatia myös suunnitteluun.
	7E: Miten tätä voisi kehittää?
	7F: Teemme yhteistyötä oppilaskunnan vetäjien kanssa. Johtoryhmä ja oppilashuolto tekee mysö yhteistyötä oppilaskunnan kanssa.  Otetaan oppilaat aidosti mukaan kokouksiin ja mietitään tarkasti mihin ja miten, jottei tule ulkopuolinen tai päälle liimattu fiilis. 
	7G: Alakoulun puolella aktiivinen on vanhempaintoimikunta. Mahdollistaako yhtenäiskoulu vanhempaintoimikunnan toiminnan jatkumisen aktiivisena myös 7-9 - luokilla? Kehitetään teemapäiviä ja otetaan vanhemmat mukaan. 
	8A: Suhtaudumme muutoksiin mielenkiinnolla, neutraalisti, kriittisesti, hyväksyvästi ja avoimin mielin. Muutos on mahdollisuus.
	8B: Tiedonhankinta ja tiedottaminen, visiointi, ennakointi sekä oma asenne ja ennakkoluulottomuus ovat tapoja, joilla varaudumme muutoksiin. 
	8C: Tapoja, joilla toteutamme muutoksen, ovat keskustelu, vaikuttamismahdollisuudet ja yhteiset päätökset sekä aikataululn rauhoittaminen.Noudatamme annettuja ohjeita, sitoudumme yhteisiin päätöksiin.Tehdään välitsekkauksia: menemmekö oikeaan suuntaan? 
	8D: Keskustellaan ja tehdään tiimityötä. Jaetaan ideoita. Hyväksytään muutos.Tutustutaan toisen työhön ja työnkuvaan (mm. 2 vuoden kierto kehittämisryhmässä).
	9A: Annamme myönteistä palautetta arjessa suullisesti ja Wilman kautta. Kiitetään ja kehutaan julkisesti. Vastataan palautekyselyihin. Palautekanavien tulee olla kunnossa ja niiden kautta tuleva tieto tulee ottaa kehittämiskäyttöön. Jatkuva palaute tulee kuulla ja hyödyntää ja saattaa palautteenantajan tietoon, että se on tullut kuulluksi. Oppilaille on ensi vuonna esillä onnistumisten puu. Oppilaat ovat maalanneet ruokasalin perälle puun ja siihen onnistumiset kiinnitetään.Opettajille onnistumiset esille ikkunaan. Onnistumisista on alettu pikkuhiljaa palkita julkisesti. 
	9B: Kannustamme yhteisissä projekteissa ja yhteisissä jutuissa. Kehutaan julkisesti, esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluiisa ja opettajanhuonekokouksissa.  Ilmapiirin tulee olla avoin. Myönteinen palaute ei ole muilta pois. Annetaan pieniä positiivisen palautteen lappuja. Keskustellaan siitä, mikä on onnistunut, vertaiskannustus.  Yksi este kannustavan palautteen antamiselle voi olla heikko kollegan työn tuntemus.  Yhteisopettajuus on hyvä toimintaympäristö toteuttaa kannustamista.  Rehtorin ja apulaisrehtorin esimerkit kannustamisessa ovat keskeisiä. Esimiehen kehuja tarvitaan esimerkiksi, mutta ongelmana on todella se joidenkin nouseminen yli muiden. Ryhmäkehut toimivat, tiimeittäin, projekteittain. Vaikeus on siinä, miten ne saadaan elämään, osaksi kulttuuria. Kollegiaalinen kannustaminen on pitkällä aikavälillä kestävämpi asia kuin pelkkä johdon kannustus. Positiivista palautteen antamista tulee harjoitella, varsinkin ellei se ole kuulunut koulun kulttuuriin. Hyvä palaute sisältää sopivan määrän kuvailevaa palautetta. Kiitetään, kuunnellaan, tunnustetaan ja arvostetaan asiantuntijuutta. Rohkaistaan vahvuuksien käyttämiseen. Tarjotaan apua.
	9C: Palaute tuli antaa henkilöiden ehdoilla, henkilökohtainen ohjaaminen. Asetutaan toisen henkilön tilanteeseen, millä tavalla toivot, että saat palautetta? Miten eri tahoilta kerätään palautetta? Voidaan käyttää 360 - menetelmää. Korjaavan palautteen ja sen harjoittelun tulisi arkipäiväistyä. Otan vastaan palautetta, en vähättele. -Käytetään erilaisia kyselyjä esimerkiksi koulupalvelukyselyä, omia palautekyselyjä. Kytyään suoraa palautetta huoltajilta, oppilailta, kollegoilta, esimieheltä, työryhmiltä, tiimeiltä jne. Palautekeskustelut aina vaikeiden asioiden jälkeen, jotta jokainen säilyttää työkyvyn ja -kunnon. 
	10A: Tapoja, joilla sovimme pelisäännöistä ovat keskustelu, yhteiset päätökset. Pelisäännöt tulis olla mahdollisuuksien mukaan kirjallisia, kaikkien löydettävissä ja nähtävissä. Noudatamme annettuja ohjeita, sitoudumme yhteisiin päätöksiin.
	10B: Annetaan lupa mokata. Mokauksesta voi seurata keskustelu, joka johtaa  suunnan vaihtoon.Välitarkistus, menemmekö oikeaan suuntaan? Ei leikitä kissaa ja hiirtä oppilaiden kanssa, vaan mennään yhdessä samaan suuntaan.  
	10C: Keskustelu ja jousto auttavat meitä tekemään tarvittaessa kompromisseja. Asiat riitelevät, mutta ihmiset pysyvät ammattimaisina keskusteluissa.
	11A: Tapoja, joilla hoidamme inhimilliset erehdykset ja unohdukset, ovat anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen. Annetaan lupa mokata. Keskustellaan avoimesti. Ovi on avoin johtajalle, kun työntekijän elämäntilanne on raskas. Työterveyden palveluita käytetään, kun niitä tarvitaan työntekijän jaksamisen ylläpitämiseksi. 
	11B: Ennalta sovitut käytänteet, suunnitelma B:n käyttöönotto, joustaminen ja priorisointi ovat tapoja, joilla hoidamme ylättävät tilanteet.  Jokaiselle järjestetään hänen kokoisensa/tarvitsemansa tuki. Toimivat verkostot ovat tukena.  
	11C: Tunnista virhe, tunnusta virhe, keskustele ja  tee uusi suunnitelma.
	11D: Valittamisesta välittämiseen. Jos esitetään kritiikkiä, pitää olla vaihtoehto, miten korjataan.  Työyhteisötaidot keskeisiä, mitä edellytetään suhteessa perustehtävään, työkaveriin, yms. Lisätään tapoja, joilla kommunikoidaan. Ollaan vastuullisia.  Pienistäkin asiasta saa sanoa, jos se on itselle iso. Kuka määrittelee, mikä on turhaa? Valittajalle voidaan esittää jatkokysymys: mitä haluat, mitä tästä seuraa? Miksi kerrot? Mitä tarvitset?  Osa työntekijöistä haluaa vain kahden kesken esimiehelle purkaa mieltään ja hoitaa homman oikeinpäin itse, osa odottaa aina, että joku muu hoitaa hänen elämänsä hyväksi.  Selän takana puhumiseen sääntö: kun olette puhuneet, päätätte myös mitä asialle teette ja toista kertaa ei samasta asiasta 'valiteta'. Organisaatiokansalaisella on aina oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Sanoittaminen, mistä on hyötyä kokonaisuudessa.Suunnataan positiivisuuteen.Koulutuspäivässä otetaan oppimiskahvilatyyppisesti esiin kaikki ne asiat, joista on naristu, esimerkiksi, johtajan ajankäyttö, päätöksenteko,  kokouskäytännöt sekä pedagogiikka: toiminnan teemat ja kasvattajien yhdenmukaisuus.Laitetaan esille niissä huomatut ongelmat ja pyydetään muodostamaan ratkaisut.
	12A: Tiedotuskanaviamme ovat sähköposti, Wilma, Pedanet ja viikkotiedotteet.Keskustelllaan, mikä viestintäkanava, mitäkin tiedottamista varten. Tehdään yhteiset päätökset, mitä käytetään sekä sitoudutaan valittuihin tiedotuskäytäntöihin.  Tiedottamista kehitetään ja ensi syksynä koulunpäivän rakenteeseen tulee tiedotustuokio sellaiseen aikaan päivästä, että sen kuulevat lähes kaikki.  Sähköinen taulu, jossa on esillä toimintakalenteri.
	12B: Sähköisessä tiedottamisessamme on käytössä sähköposti, Wilma ja Pedanet.Keskustellaan, mikä viestintäkanava, mitäkin tiedottamista varten. Tehdään niitä yhteiset päätökset ja  sitoudutaan.
	12C: Työryhmillä on tiedotusvastuu.


