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Enemmistö 
vastaajista 
haluaisi 
osallistua 
aktiivisemmin, 
mutta…

aikapula vaivaa

Kiinnostuitko edunvalvonnan tehtävistä?

 Kyllä, haluaisin kuulla mahdollisuuksista lisää. 2

 En tiedä, ehkä jos olisi aikaa. 18

 EVVK. Ei voisi vähempää kiinnostaa. 6

Kiinnostuitko opettajayhdistyksen toiminnasta?

 Kyllä, haluaisin olla mukana aktiivisemmin. 6

 Kiinnostaahan se, mutta aika ei tahdo riittää. 16

 En oikeastaan, ei koske minua. 4



Mitä opettaja-
yhdistykseltä 
toivotaan?

 Muiden kuin suomenkielisten jäsenten huomioimista: enemmän 
viestintää ja infoa in English.

 Säännöllisempää ja avoimempaa tiedottamista.

 Työhyvinvointiin liittyvien asioiden edistämistä: esimerkiksi 
työhyvinvointiin liittyvää informaatiota, tapahtumia ja 
tilaisuuksia.

 Psykologisesti turvallisen työympäristön ja dialogin kehittämistä 
Haaga-Heliassa.

 Vahvempaa vaikuttamista opettajia ja opetustyötä koskeviin 
päätöksiin ja linjauksiin – opetuksen ja opettajien puolestapuhuja.

 Opettajanäkökulman ja työhyvinvointia heikentävien asioiden 
vieminen johdon tietoon ripeästi – opettajien äänitorvi.

 Avointa tiedottamista – negatiivisiakaan asioita ei pidä hyssytellä.

 Monipuolista toimintaa ja yhteisöllisyyden edistämistä.



Millaiseen 
toimintaan 
halutaan 
osallistua?

 Toivotaan erilaista, monipuolista toimintaa ja yhdessä tekemistä. 

 Mainittuja muun muassa:
 tiedotus- ja infotilaisuudet

 retket ja lähimatkat

 joukkuepelit ja liikunta

 teatteri-, konsertti- ja museokäynnit

 näyttelyt ja kulttuurielämykset

 erilaiset tapahtumat ja yhteisöllisyyttä edistävät tilaisuudet

 Haasteena osallistumiselle aikapula ja jossakin määrin myös 
paikka.

 Aikataulutus hyvissä ajoin.

 Vaikeus löytää ”sopivaa aikaa” mahdollisimman monelle.

 Kauempana asuvien osallistuminen usein hankalaa.



Esiin nostetut 
ongelmat

 Monet kokevat siiloutumisen lisääntyneen. Työn puitteissa ollaan 
melko vähän tekemisissä, eikä luonnollista dialogia juurikaan synny 
kollegojen kesken. Yhteistyölle ei tunnu löytyvän aikaa.

 Päätöksentekoon toivotaan useissa vastauksissa lisää avoimuutta ja 
linjauksille selkeitä perusteita.

 Muutamissa vastauksissa esille nousee pelko nostaa esiin omia 
näkemyksiään. Useissa vastauksissa mainitaan avoimen 
keskustelukulttuurin puute Haaga-Heliassa.

 Muutamissa vastauksissa ollaan pettyneitä johtamiseen ja 
esimiestyöhön Haaga-Heliassa: pahimmillaan johtaminen koetaan 
jyräämiseksi ja saneluksi, jota harjoitetaan sähköpostitse etänä. Monet 
kokevat muutosten johtamisen epäonnistuneen viime vuosina.

 Johdolta odotetaan enemmän avoimuutta, huolellisesti perusteltuja 
päätöksiä sekä opetus- ja ohjaustyötä  tekevien näkemysten 
kuuntelemista opetukseen liittyvissä linjauksissa. 



Ideat opeyh-
distyksen ja 
työyhteisöm-
me kehittä-
miseksi

 Siiloutumisen ehkäiseminen ja purkaminen. Mutta miten?

 Yhteistyön mahdollistaminen ja lisääminen työn arjessa.

 Lisää yhteisiä tapaamisia: esim. säännölliset, vapaamuotoiset 
kahvitteluhetket (live/virtuaali) ja juttutuokiot.

 Kuukausikahvit, joissa jokin teema ja mahdollisuuksien mukaan 
teemaan liittyvä vierailija tai ulkopuolinen puhuja.

 Yhteinen, mutta ei julkinen keskustelufoorumi verkossa 
yhdistyksen jäsenille: uskalletaan nostaa esiin erilaisia asioita ja 
keskustellaan avoimesti ja rakentavasti.

 Kaiken a ja o = keskustelu ja aktiivinen osallistuminen! Jokainen 
meistä voi edistää yhdessä tärkeiksi kokemiamme asioita!


