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Paikka

JHL:n Aluetoimisto, Puistokatu 6A, Turku

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Avasi kokouksen 18.09
2. Läsnäolijoiden toteaminen
Läsnä olivat: Katja Huikko, Hanna Gottberg, Laura Erkkonen, Sanna Pihakivi pj., ja
Maarit Salama siht.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.
4. Verkoston täydentäminen (päivähoito ja ammatillinen koulutus)
Pois verkostosta ovat jääneet Mia Lännistö (Vehmaa), Marja-Leena Lehtonen
(Turku/Luolavuori). Uusi jäsen Luolavuoren koulusta Sanna Minkkinen. Koulutus
risteilyllä kysellään uusia alueita verkostoon mm Uusikaupunki, Masku, Naantali,
Loimaa. Edelleen pyritään saamaan Ammatillisen koulutuksen ohjaaja ja
varhaiskasvatuksen ohjaaja mukaan verkostoon.
5. #STOP KOULUKIUSAAMISELLE
Kesäkauden päätös- palautteet on ollut pelkästään positiivista. Järjestävä taho
kiitteli kovasti toiminnallisesta pisteestä. Osallistujat paikanpäällä tykkäsivät
kovasti ja samalla kyselivät meidän # STOP KOULUKIUSAAMISELLE
tempauksesta. Lapset innostuneet maalaamisesta ja kiviä levisi ihan ympäri
Eurooppaa. Puheenjohtajan kirjoitus julkaistiin kuudessa lehdessä (Turun Sanomat,
Turkulainen, Salon Seudun Sanomat, Laitilan Sanaomat, Kunnallislehti ja VakkaSuomen Sanomat).
Tapahtuma oli järjestelyiden osalta helppo (vertaa ekaan tapahtumaan Hannunniitun
koululla), mutta paikalla olisi pitänyt olla paljon enemmän verkostolaisia. Nyt joutui

paikalla olleet koville. Ilmat onneksi suosi. Ensi vuonna voisimme osallistua
samantapaiseen tapahtumaan.
6. Koulutusristeily 2018
Koulutus aiheet: Työhyvinvointi, haastavan oppilaan ja vanhemman kohtaaminen,
määräaikaisuus ja osa-aikaisuus, Ajankohtaiset asiat (Järjestäydy/Jäsenhankinta)
ja Minä Ohjaajana-positiiviset asiat ohjaajan työssä.
Ryhmäytymistä varten Maarit tekee 25 neliosaista palapeliä ja Laura tekee 25
sydäntä johon vastaukset kootaan ryhmissä.- keskelle KKO JHL logomme.
7. Edunvalvonta-asioita ja Facebook-sivun antia
*Työttömyyskassan toiminta ollut kesällä tosi huonoa, ei ole toiminut. Käsittelyajat
ovat venyneet tosipitkiksi. Viedään viestiä eteenpäin, jäsenet äänestävät jaloillaan.
* Epäpätevyysalennus kuntapuolella, ei koske opettajan sijaistamista koska silloin
noudatetaan OVTES:ä
* Väkivallan kohtaaminen työssä, on taas noussut enemmän esille.
* Työnkuva on hukassa. Paljon tehdään opettajan sijaisuuksia ilman asianmukaisia
korvauksia ja päätöksiä (ei saada virkamääräystä).
8. Jäsenhankinta ja yhteyshenkilöt (järjestäminen)
Verkostolaisten tulisi hankkia itselleen oman kuntansa kouluista yhteyshenkilöt ja
heidän välillään varmistaa tiedonsaanti. Että tulisi tietoon uudet työntekijät ja muut
mahdolliset asiat.
9. Verkoston toimintasuunnitelman 2019 pohjustus
* #STOP KOULUKIUSAAMISELLE- tapahtuma, jokin samantapainen kuin tänä
vuonna Seikkailupuistossa.
* Koulutus (ei piknikristeily) – enemmän elämys tyyppinen
* työpaikkakäynnit verkoston kokousten yhteyteen. Eli kutsutaan ennen kokousta
sen kunnan /koulun ohjaajat paikalle keskustelemaan ja kahvittelemaan. Paikalliset
yhdistykset mukaan kustannuksiin.
* kokoukset 4 kertaa vuodessa helmikuu (Raisio ja Naantali), toukokuu, syyskuu,
marraskuu.

10. Alueelliset kuulumiset
Salo: Kiky tunnit aiheuttaneet kysymyksiä. Kolme ohjaajaa ilmoittanut
epäpätevyysalennuksesta luottamusmiehelle. Ip-toiminnan tuntijako aiheuttanut
närää. Ope / Ohjaaja työnkuvan rajaamista. Tulossa kokeiluun sijoittaa päiväkoti ja
koulu saman katon alle.
Paimio: Kko-opas tehty rehtoreiden ja henkilöstöpäällikön toimesta. Uusiin
toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin kirjataan kesäkeskeytys. Paikallinen sopimus
työaikapankista. Opettajan sijaisuudet maksetaan jatkossa vain rahan, ei voi ottaa
aikakorvauksena. 20min esimerkkiruokailu tai 30 min ruokailu omalla ajalla, valita
saanut itse kumman ottaa. TVA edelleen tekemättä.
Rusko: Rehtori vaihtunut Laukulan koulussa ja kunnanjohtaja on lähdössä. Ohjaaja
resurssia on runsaasti, mutta oppilasaines on hyvin haastavaa.
Turku: Ohjaajien palkkaeroa aletaan tutkimaan päällikkö tasolla. Hannunniitun
koulun oma kko-opas ei ole valmistunut.
Nousiainen: Uusi Henrikin yhtenäiskoulu aloittanut 1.8. kahdessa eri yksikössä (E4lk Nummen yksikössä ja 5-9lk Henrikin yksikössä), odotetaan uudisrakennusta (2-3
vuoden päästä valmis?) Nummen koululla paha sisäilma ongelma voiko odottaa
uudisrakennusta? Kirkonpiirin Koulun kuntokartoitus huonoa kerrottavaa. Valpperin
koulun rehtori Yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi. Hallinto- ja sivistysjohtaja on
lähdössä Loimaalle.
11. Muut esille tulevat asiat
* Tämän vuoden toimintasuunnitelman kysely suunnataan edunvalvontaan
Selvitetään Määräaikaisuute ja kuinka monta pätkää tehty, työsopimus muoto (onko
kesäkeskeytystä, lomakeskeytys, tai muu) ja osa-aikaisuus.
* Valtakunnan verkostoon alueverkoston puheenjohtaja, joten Sanna Pihakivi on
meidän varsinainen jäsen ja Sini Hekkala varajäsen.
* Seuraava kokous 20.11.2018 Laukolan koululla Vahdolla.
* Ilmoita vuonna 2018 hankkimiesi uusien jäsenten määrä sihteerille.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30
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