
Tervetuloa

Yhteispeliä rehtoreille, OPH, Tampere 2023
Kouluttajat: Paula Albacka ja Tiina Ojala



Koulutuksen ohjelma
klo 10.00 Päivän ohjelma ja esittäytyminen
klo 10.15 Huoltamon demo
klo 11.15 Huoltamon rakenne
klo 12.00 Lounas
klo 13.00 Koulun kehittäminen
klo 14.15 Kokemusten vaihtoa 
klo 15.00 Mitä Yhteispelissä seuraavaksi?
klo 15.30 Päivä päättyy





Tänään

• saat kokemuksen huoltamosta ja tiedät, 
miten voit käynnistää sen omalla koulullasi

• saat ideoita oman koulusi kehittämistä 
varten

• kuulet miten voit organisoida pikkukurssit 
koulullasi

• voit jakaa kokemuksia Yhteispelistä muiden 
rehtoreiden kanssa

• kuulet Yhteispelin luokkatoimintatavoista 



Huoltamo 

Pienissä 2-4 hengen ryhmissä tapahtuva 
keskusteluhetki, johon käytetään aikaa kerrallaan 
noin 45 minuuttia. 

Kukin työntekijä tuo vuorollaan esille 
työkuulumisensa ja kokemuksensa. Ongelmalliseksi 
koettuja asioita voidaan ratkoa yhdessä.

Työskentelyn perustana on luottamuksellisuus, 
hyvä vuorovaikutus ja ratkaisukeskeisyys.



Huoltamon pelisäännöt
Kertoja:
• Kertoo omista työkuulumisista
• Määrittelee itse mistä asiasta ja millä avoimuuden tasolla 

kertoo
• Huomioi salassapitovelvollisuuden edellyttämät asiat 

kertoessaan

Kuulija:
• Kuulijat kannustavat kertojaa kuuntelemalla ja kysymällä 

lisää 
• Kertojan tunteille ja kokemuksille annetaan tilaa
• Myötäeletään kertojan tunteissa
• Vasta kun kertoja pyytää apua ongelman ratkomiseen, 

lähdetään pohtimaan ratkaisuja – joskus pelkkä kuuntelu 
riittää



• Työssäni on ilahduttanut/huolettanut/ärsyttänyt 

• Oma vireystasoni töissä tällä hetkellä

• Mietityttäviä asioita luokkani tilanteessa 

• Yhteistyön sujuminen vanhempien kanssa

• Kehittymistarpeita ja vinkkejä työhöni 
(opettaminen, kasvattaminen, ohjaaminen jne.)

Esimerkkejä Huoltamoon vietävistä 
aiheista



• Mieti asia, josta haluat kertoa muille pienessä 
ryhmässä

• Kouluttaja ohjaa sinut omaan Huoltamo- ryhmääsi

• Ryhmässä kukin kertoo vuorollaan omasta 
aiheestaan. Toiset kuuntelevat ja kysyvät lisää. Jos 
kertoja haluaa, niin voitte ratkoa mahdollisia 
ongelmia yhdessä.

• Aikaa ryhmien keskustelulle on 30 min

Huoltamo - demo



• Miltä tuntui kertoa asiasta muille, ei 
niin tutuille ihmisille?

• Miltä tuntui keskustella toisen asiasta?
• Mitä muita ajatuksia heräsi?

Huoltamo – demo

Keskustelua kokemuksesta



Huoltamon tavoitteena on 
vahvistaa työyhteisöä, jossa

• voi kertoa omasta työnteosta ja sen 
haasteista

• voi saada emotionaalista tukea psyykkisesti 
vaikeissa tilanteissa

• voidaan ratkaista työntekoon liittyviä 
ongelmia yhdessä muiden kanssa



Huoltamon rakenne ja vaiheet

1. Omista työkuulumisista kertominen ja 
ymmärtävä kuuntelu

2. Omaan työhön liittyvän ongelman
ratkominen yhdessä



Huoltamon aloittaminen

Kouluttaja
• esittelee huoltamon työyhteisölle 

työyhteisökoulutuksessa: demo, pelisäännöt, 
rakenne ja tavoitteet

Rehtori 
• muodostaa huoltamoryhmät lukukaudeksi 

kerrallaan
• ei osallistu itse huoltamoryhmään



Tarve koulun kehittämiselle

Koulun 
kehittäminen

Rehtori

Oppilaat

Vanhemmat

Uudet 
opettajat

Koulun 
ulkopuolelta 
tulevat asiat



Koulun kehittämisen vaiheet

• Kehittämistä tukevat rakenteet YS-ajalle

• Yhteisymmärrys tavoitteesta – miksi asiaa 
tehdään

• Uusien toimintatapojen käyttäminen



Koulun kehittäminen ja Yhteispeli

• Mieti, miten Yhteispeli tulee osaksi koulusi 
arkea

-> Mikä voisi mennä hyvin? Mikä voi olla 
vaikeaa? 

-> Mitä koululla käytännössä tapahtuu?

-> Mikä mietityttää?



Rehtori muutoksen ohjaajana

- Kuuntele ja anna ihmisille aikaa 
keskustella, olla eri mieltä ja ”makustella” 
uutta. 

- Kannusta innokkaita kokeilemaan ja 
ottamaan vastuuta uuden kehittämisestä. 
Älä painosta kaikkia kokeilemaan uusia 
asioita luokassa.

- Pidä YS-ajan työskentely monipuolisena ja 
pyydä opettajilta palautetta siitä



Pikatreffit – kokemusten vaihtoa

• Miten olet järjestänyt työyhteisökokoukset 
koulullasi?

• Miten olet järjestänyt YS-ajan koulullasi tänä 
vuonna? Mikä siinä on ollut haastavaa?

• Päällimmäiset fiilikset Yhteispelistä 
- Mikä toimii? Mikä ”rassaa”?
- Millaista palautetta olet saanut Yhteispelistä?



YPE-opettajille koulutettuja 
toimintatapoja 

Luokan toimintatavat
• Luokkapiiri
• Teen itse
Mitä luokan toimintatavoille kuuluu omalla koululla? 
Miten voitte tukea jatkamista?

Kodin ja koulun yhteistyön toimintatavat
• Tutustumistapaaminen
• Vanhempainilta 

Mitä ajatuksia? Mikä mietityttää?



Kouluvierailupäivät

2/3/2023

Lauttakylän koulu 13.4.2023

Friisilän koulu 4.4.2023

Jyskän koulu 5.4.2023

Harjun koulu 18.4.2023

Eteläinen koulu 18.4.2023

Korian koulu 19.4.2023

Myllykosken yhtenäiskoulu 18.4.2023

Frosteruksen koulu 13.3.2023

Katajan koulu 16.3.2023

Mäntykankaan koulu 14.3.2023



Kouluvierailuun valmistautuminen

1. Rehtori ja työpari muodostavat huoltamoryhmät ennen 
koulutusta

• pakkasekaisin -menetelmällä, 3-4 hengen ryhmät 

2. Seuraava kouluvierailu pidetään etäyhteyksin. 
• Rehtori ohjeistaa opettajat aloittamaan koulutuksen suoraan 

huoltamoryhmissä yhden koneen äärellä. 
• Rehtori saa sähköpostitse Zoom –linkin, jonka avulla 

huoltamoryhmät pääsevät etäkoulutukseen

NYT SUUNNITELLAAN
• Huoltamoryhmien suunnittelu ja kirjaaminen
• Mikä koulutuspäivän järjestelyissä mietityttää? Mitä pitää 

huomioida?



Mitä seuraavaksi?

• Seuraava kouluvierailu pidetään etäyhteyksin. Rehtori ja työpari 
muodostavat huoltamoryhmät ennen seuraavaa 
kouluvierailupäivää.

• Kouluttaja on yhteydessä rehtoriin koulutuspäivän sisällöstä ja 
aikatauluista

• Syksyllä 2023 opettajien ja rehtoreiden alueelliset koulutukset 
sekä kouluvierailut

Yhteispelin yhteyshenkilö:
Maria Rintanen
maria.rintanen@nmi.fi p. 050-441 3686

mailto:maria.rintanen@nmi.fi


Kiitos!
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