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Ajankohtaiset

• Henkilöstöturbulenssia (sairastumisia, eläköitymisiä, virkoja muualta, kesän palkattomuus, 
äitiyslomia, myöhäiset koronatuet)

• Kouluvalmentaja Rosa Roth, lukuvalmentaja Hanna Myrberg ja aluevalmentaja Johanna Kivistö

• Kolme hanketta:

1. Kaikille yhteinen koulu

- Kohti inkluusiota

- Inkluusio = Kaikki oppilaat kasvavat ja oppivat yhdessä ja samassa järjestelmässä,

ilman erityiskouluja tai erityisluokkia.

- Kannattaa miettiä: Mikä on oppilaan etu? Mikä on ryhmän etu? 

- Pystytäänkö antamaan peruskoulussa myös niille haasteita, joilla on tavoitteet 
koulutuksen suhteen korkealla?

- Meillä pienluokat, josta käydään isoissa ryhmissä tietyillä oppitunneilla. Kontakti 
on hyvä pitää toisiin oppilaisiin, vaikka usein se oma luokka onkin se ”paras paikka”.

- Seinättömät koulut Suomessa. Emme olleet valmiita. Seiniä rakennetaan takaisin.



2. Yhteispeli

- Tunne ja vuorovaikutustaidot (henkilöstö / oppilaat)

- Kohtaamisen merkitys on suuri

3. Fiksusti kouluun

- Turvallinen, ympäristöystävällinen ja kuntoa 
kohottava koulumatka





Reksin näkökulma – missä menee hyvin?

• Kahden kesken oppilaan kanssa homma toimii. Laumassa ajoittain 
pulmaa

• Kohtelias käyttäytyminen on lisääntynyt

• Asenne pienluokkia ja erityisopetusta kohtaan on parantunut

-----→ olemme oppineet ottamaan apua vastaan

- Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö toimii hyvin. Kiitos!

- Ilmiöt, jotka vaan tulevat yllättäin. Mielestäni onnistuimme 
tupakoinnin kitkemisessä ja muutama tappelukin on ennaltaehkäisty.

- Uudet työntekijät ovat löytäneet paikkansa erittäin hyvin
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Reksin näkökulma – mistä olen huolissani?

• Ei ehkä niinkään some, mutta nopea tiedonvälitys ja sen vaikutus 
yksittäiseen ihmiseen. Ennaltaehkäisy vaikeaa, mahdotonta.

• Ope ei ole enää automaattisesti kunnioitettava auktoriteetti – se on 
ihan fine. Jossain määrin olemme tässäkin menneet liian pitkälle. 
Opettajia valikoidaan, tuon tunnilla ollaan kunnolla ja tuolla sitten voi 
olla vähän toisella tavalla. 

• ”Ei oo motii”

• Ahdistuneita paljon

• Laukalle lähtevät huhut – kuulen tarinoita koulustamme, joita ei ole 
tapahtunut. Reksi vähättelee…

• Huumeet (hallitsematon, pelottava, rikollisuus, porttiteoria). Ollaan 
tarkkoina!



Ysiluokkalainen…

• Hurma, hyytyminen, HERÄTYS!

• Maksuton II aste

• ”Koulunkäyntipakko” 18v asti

• Päättötodistus ratkaisee mihin pääset. KEVÄÄN TODISTUS!

• On huono hetki laiskotella ja alittaa rima – moti – mistä?

- TET 

- Pedagogiset tiimit joulukuussa ----→ kartoitetaan tilanne (reagoidaan 
alisuoriutujiin) 



- Maaliskuussa valintojen aika (ei tarvitse tietää mitä tekee isona)

a) Selkeät lukioon hakijat (Kipinä)

b) Selkeät ammatilliseen tai kaupalliseen koulutukseen hakijat

c) Ne jotka miettivät kumpi tie on minulle parempi?

- Päättötodistus – elämäsi tärkein todistus

- Onko ysiluokkalainen lapsi vai aikuinen? Pitääkö olla kotiintuloajat?

Voiko luottaa? Mitkä ovat ongelmia tai merkkejä, joihin on

reagoitava? Miten on reagoitava? Miksi jollakin on ns. vaikea nuoruus 

ja jollakin ei?



Kärsiikö antaa kasvatusohjeita? Kuka niitä voi antaa? Onko 
yleispäteviä ohjeita? 

- Vaikka olisi kuinka vaikeaa, sano lapsellesi että hän on sinulle

tärkeä.

- Kysy: kuinka koulupäivä meni?



Tulevaisuuden työelämä?

• Täytyy olla mm. valmis

- sietämään epävarmuutta – eläkevirkoja yhä vähemmän

- vaihtamaan ammattia

- työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtymiseen

- siihen, että robotit ja tekoäly hävittävät ammatteja

- siihen, että johtamiskulttuuri muuttuu (pomottajat häviävät)

- etätyön lisääntymiseen ja itsensä johtamiseen (hallintaan)

- luovat, lahjakkaat ja rohkeat tekevät ihmeitä

- yrittäjyys – rohkeasti perustamaan yrityksiä

Onneksi nuoret ovat valmiita muutokseen ☺.

Koska koulun tehtävä on valmentaa ja kasvattaa oppilaita tulevaisuuden 
maailmaan. Realistinen käsitys omasta itsestä!







Millä aloilla on töitä tulevaisuudessa?
• Hoitoala, logistiikka, LVI ja metalli!!!!
• Esim. tällä hetkellä metallialalla töitä – ei tekijöitä?
• Kaukokirurgi = kirurgi, joka voi robottikäsien avulla leikata muualla olevan potilaan.

• Yksinkertaistamisasiantuntija = auttaa yrityksiä yksinkertaistamaan toimintaansa, kuten vaikkapa 
lyhentämään radikaalisti työskentelyaikoja.

• Terveydenhuoltonavigaattori = asiantuntija, joka auttaa valitsemaan parhaat mahdolliset hoitolaitokset, 
selviytymään paperisodasta ja sairastumisen aiheuttamasta stressistä.

• Robottineuvonantaja = yhä useammat kotitaloudet hankkivat avukseen robotin. Robottineuvonantaja auttaa 
heitä valitsemaan tarpeisiinsa sopivan robotin ja auttaa mahdollisten sopeutumisongelmien kanssa.

• Henkinen valmentaja = tuo eri organisaatioissa esiin totutusta poikkeavia näkökulmia ja vastaa henkilöstön 
luovasta innostamisesta erilaisin interventioin.

• Syrjäytymisehkäisijä = hoitaa ihmisiä, joiden psyyke ei ehdi käsitellä tietotulvaa KOULUVALMENTAJA!

• Sosiaalisen kimmoisuuden opettaja = tämä taito korostuu entisestään joten sitä opettavia guruja tarvitaan.

• Julkkis = henkilö, joka ansaitsee elantonsa olemalla julkisuudessa esimerkiksi kirjoittamalla suosittua blogia.
(lähde Monster klubi)



Ammatteja, joissa on ylitarjontaa työnhakijoista Suomessa:

- Graafiset ja multimediasuunnittelijat
- Huonekalupuusepät ym.
- Johdon sihteerit ja osastosihteerit
- Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
- Konepuusepät
- Koulunkäyntiavustajat
- Kuvataiteilijat
- Käytön tukihenkilöt
- Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
- Matkatoimistovirkailijat
- Muusikot, laulajat ja säveltäjät
- Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat
- Myyjät
- Pankki- ym. toimihenkilöt
- Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
- Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
- Toimittajat
- Tuote- ja vaatesuunnittelijat
(lähde iltalehti)


