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	5A: Onnistunut joustavuus vaatii sitoutumista ja avointa vuorovaikutusta. Edelleen joustavuus kuitenkin nähdään reagointina eli tekemisenä eikä ajattelun tasoisena joustamisena.Tapoja, joiden avulla joustamme muiden kanssa ovat esimerkiksi, neuvottelu, kompromissit: oma tapa ei ole aina oikea sekä kokonaisuuden hahmottaminen ja pelisilmän käyttäminen. Kiitetään joustamisesta.  Joustamista edellytetään kaikilta tilanteen sitä vaatiessa. Henkilökunta ehdottaa itse joustavia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.Esimerkiksi annetaan apua ruokalaan, jotta sieltäkin ehdittäisiin juhlakahveille. Tavoitellaan pääasiassa yhteisön etua ei pelkästään yksilön. Tämä tarkoittaa välillä myös luopumista jostakin. Töitä otetaan, ei määrätä. Omalla asenteella on vahva vaikutus, miten näkee joustamisen. Joustavuus voi olla myös hyvä, työhyvinvointia lisäävä asia oikeaan aikaan ja oikeassa asiassa tehtynä.Toimintatapana tulee olla jousto, kun tarve on perustelu. Joustamiseen liittyvät syyt ja seuraukset nostetaan esille.
	5B: Keskustelu, uudet päätökset ovat tapoja, joilla muutamme liian jäykkiä rakenteita.Tarvittaessa tulee olla  riskinottoa ja rohkeaa kokeilukulttuuria. Tarkistetaan ja kehitetään arjen monia rutiineja. Korostetaan jokaisen omaa vastuunottoa. Yli ryhmärajojen tehtävä toiminta on tuonut esiin ajatukset ”Meidän työyhteisö” ja teemme työtä yhteisten asioiden eteen. Omalta mukavuusalueelta poistuminen voi tarkoittaa välillä myös luopumista jostakin. Samoin yhteisön edun, ei yksilön edun tavoittelu tarkoittaa omalta mukavuusalueelta poistumista ja uusien toimintatapojen kokeilua. Luodaan kokeilukulttuuri, jossa mokaaminen on sallittua.
	5C: Joustaminen on kyky ymmärtää sen hetkinen tilanne. Se tarkoittaa, että meillä on pelisilmää asioihin. Näin ollen ei pidä jumittaa aina "yhteisiin sääntöihin". Joustetaan järkevissä asioissa, mikä tarkoittaa, ettei revitä joustoa ns. "selkänahasta". Joustoa kannattaa siis hyödyntää harkiten ja järkevissä asioissa. Lisäksi on opeteltava "pysähtymään" ennen kuin joustaa. Liika ja väärässä kohtaa joustaminen kostautuu. Työyhteisön ja työntekijöiden tuntemus auttaa tunnistamaan jouston kannalta vaikeat tilanteet. Tässä tunnistamisessa ennakointi ja keskustelutaidot ovat tärkeitä. Elämäntilanteen huomioiminen edesauttaa työssä jaksamista. Joustavuus tai joustamattomuus näkyy työhyvinvoinnissa. Jotkut joustavat liikaa ja kuormittuvat, kun taas toiset pitävät tiukasti kiinni esim. saavutetuista eduista. Tämä aiheuttaa närää.Joustavuutta sijaistamisessa, ymmärretään sen taustat/tarve/tilanteen haasteellisuus.Tehtävät ja tuntimäärät on soviteltava elämäntilanteen mukaisesti.Joustaminen lisää vastavuoroisuutta, mitä kaikki ei tunnu tajuavan. Jos joustaa, saa varmasti jotain takaisinkin. Eli joustaminen on yhtä kuin auttamista. Sitten itsekin saa apua pyydettäessä.Jokaisen vastuunottoa omasta työstä ja työyhteisöstä tulee korostaa. Ei ole olemassa "sitä jotain tyyppiä" joka aiheuttaa asioita, vaan me jokainen itse vaikutamme joka hetki työhömme. Kun jokainen ottaa vastuun ja myös toimii sitoutuneesti pelisääntöjen mukaan oikea-aikaisesti, vähenee hallitsematon ja kuormittava tilanteisiin reagointi  eli "joustavuus". Joustavuus vaatii vielä syvällisempää pohdintaa - mitä se oikein on ja mikä osuus minulla siihen on?Joustavuuden positiivisuus tulee hitaasti näkyväksi, kun tietoisuus pelisäännöistä vahvistuu ja vuorovaikutus lisääntyy.
	5D: Positiivinen ja kriittinen palaute sekä kohteliaisuus auttavat sanomaan oikealla tavalla 'ei'. Kokonaiskuvan hahmottaminen: mikä on meille tärkeää, mistä voimme luopua? Pitää tietää myös milloin voi sanoa, että  tästä tai tässä asiassa en voi joustaa.
	5E: Ei puolusteta vanhoja asenteita ja tapoja. Avataan silmiä laajemmalti. Ei ensimmäisenä tyrmätä ehdotuksia.  Kuunteleminen ja korjaava palaute ovat tapoja, joilla varmistamme asioiden sujuvuuden.  Samoin rakentava keskustelu, välitsekkaukset, aikataulutus ja suunnitelmallisuus ovat sujuvuden kannalta tärkeitä. Kaikkien tulisi sitoutua, mutta on kuitenkin ymmärrettävä, että kaikkia ei saada sitoutumaan kaikkeen.Vuoden aloituksessa tulisi heti käydä keskustelua sitoutumisesta ja asioiden sujuvuudesta.  Erilaiset työryhmät, kuten digitiimi (tietotekn.puoli), ympäristöryhmä (viihtyvyys), kulttuuriryhmä (juhlat, suunnittelu) työhyvinvointiryhmä helpottavat asioiden sujuvuutta ja näkyvyyttä. Johtoryhmän jäsenistä yksi on vastuussa, sillä on helpompi vetää pienempää ryhmää. Lisäksi pienemmissä ryhmissä pystytään paremmin keskustelemaan. Mielenkiinnon mukaan kaikkien on oltava jossakin ryhmässä. Voi vaihtaa ryhmää, jos jokin toinen on mielenkiintoisempi ryhmä.  Hyvä keino asioiden sujuvuuden varmistamisessa on "ylitarjonta" tiedosta ja monipuolinen viestintä.  Asioiden sujuvuuden varmistamiseksi on tärkeää kyetä luomaan kouluun tasapainoinen arvovalintakontekstien (tiimit, ryhmät, slout etc.) arkkitehtuuri. Työyhteisön pelisäännöt pidetään elossa koko ajan arjessa töitä tehtäessä. Niihin palataan aina uudestaan. Jokainen on velvoitettu ottamaan asioista selvää ja pelaamaan sovituin säännöin. Yksin ei ole lupa sooloilla.  Sellaista ei pidä korjata, mikä ei ole rikki. Karsitaan myös voimavaroja syöviä turhia "rönsyjä". Tunteiden ja tunnereaktioiden huomioiminen päätöksenteossa on ensiarvoisen tärkeää. Täytyy varata aikaa pohdintaa, heränneiden tunteiden esiin tuomiseen, sevittämiseen ja lupulta varsinaisen asian käsittelyyn. Jos tunteista ei puhuta tai esitetä MIKSI- kysymyksiä, mikään ei suju. Yleensä opettajat sitoutuvat asiaan, kun he ymmärtävät asiaan liittyvän suhteellisen hyödyn. MIKSI-kysymys paljastaa arvon puheen taustalla. Varsinkin naisvaltaisessa työyhteisössä se on pakollinen kysymys. Asioita ja töitä hoidetaan, mutta ei lasketa koko ajan, mitä näistä maksetaan.Henkilökohtaisesta ehdottomuudesta luovutaan ja opetellaan joustamaan yhteisön hyväksi. Jokainen tekee kaikkea, mutta huolehtidaan siitä, että työtehtävät jakautuvat tasaisesti. Etsitään joustavia ajankäyttöratkaisuja, jotta löydetään yhteistä kehittämisaikaa. Yhteisten tapahtuminen järjestämisessä pyritään ennakoimaan. Ilmoitetaan poissaolot ajoissa.Autetaan toisiamme! Kokemus perustyön häiriintymisestä voisi helpottua, jos nämä ei-perustyötä olevat joustoa vaativat asiat yritettäisiin kääntää osaksi perustyötä. Esimerkiksi juhlat järjestetään jatkossa monialaisina "ilmiö-kokonaisuuksina". Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat pitäisi automaattisesti nostaa osaksi perustyötä - joustavuutta järkevissä asioissa! Vastavuoroisuus: It takes two to tango! Molemminpuolisesta kunnioittamisesta (työnantaja/työntekijä) seuraa yleensä hyvää. Pitää kiinnittää jatkossa enemmän huomiota siihen, että työpaikalla ei muodostu kulttuuria, jossa toiset työntekijät joustavat kerta toisensa jälkeen asiassa kuin asiassa enemmän kuin muut (työntekijöiden väsymisen ja toisaalta ns. vapaamatkustamisen estäminen).
	5F: Ei rakenneta sellaisia toimintatapoja, joihin ei ole aikaa. Aikataulutetaan niin, ettei ole kerralla liikaa tehtävää. Joustavuutta aikataulutuksen kanssa, esimerkiksi koulun alkamisajan joustavuus. Aika on tärkein hallittava resurssi. Rakennetaan sellaisia toimintatapoja, joihin meillä on mahdollisuuksia. Onko kaikkea aina pakko keksiä uudelleen? Kerralla yksi tai kaksi asiaa muutettavaksi.  Ei tarvitse korjata ehjää.  Pienemmät ryhmät toimivat parhaiten.  Ylläpidämme ja kehitämme edelleen arjen rutiineja. Vastuutamme selkeästi asioista ja jokaisen omaa vastuunottoa korostetaan. Yhteisiä pelisääntöjä kehitetään edelleen ja niistä käydään jatkuvaa keskustelua, jotta ne pysyvät elossa arjessa. Arjen rakenteissa jo olemassa olevia ns. joustoaikoja pyritään hyödyntämään näiden joustavuutta edellyttävien asioiden hoitamiseen. Tämä siksi, että näitä asioita on järkevää tehdä yhdessä. Jos asioita "joustetaan" yhteisellä ajalla, näin muutamat yksittäiset ihmiset eivät päädy tekemään työläitäkin kokonaisuuksia. Näin myös vältytään siltä, että monet erilaiset hommat tulevat näkyväksi kaikille, eivätkä silloinkaan päädy välttämättä yksittäisten ihmisten hommiksi. Jos työyhteisöllä on aikaa rauhassa kokoontua viikoittain juttelemaan työarjen kulusta, yllättäviä jouston paikkoja tulee vähemmän.  Tarvitaan aikaa uusien asioiden "sulattamiseen". Pyritään tiedottamaan uusista asioista ja muutoksista aikaisemmin, jotta asiat eivät tule "puun takaa".
	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.
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