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KOULTK § 28
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Keihäslahden koulun vanhempainyhdistys KiVa ry:n esitys 6.3.2014:
"Koulunkäynnin ohjaajatarve Keihäslahden koulussa
Keihäslahden koulussa on luokilla 1-9 yhteensä noin 270 oppilasta.
Koulussa on ainoastaan yksi vakituinen koulunkäynnin ohjaaja.
Akuutti tarve on ainakin kahdelle uudelle vakituiselle, koulutetulle
ohjaajalle.
Koulussa ohjaajaa tarvitaan oppiaineesta, opetusryhmästä ja
opettajasta riippuen jokaisella luokka-asteella yhden tai useamman
oppilaan avuksi. Tämän lisäksi ohjaajaa tarvitaan pienryhmissä.
Molempien pienryhmien oppitunneilla (pienryhmä luokilla 1-5 ja
pienryhmä luokilla 6-9) saattaa kerralla olla oppilaita useilta eri
vuosiluokilta opiskelemassa eri oppiaineita. Tällöin ohjaajaa tarvitaan
opettajan apuna, vaikka pienryhmän kokonaisoppilasmäärä ei
olisikaan kovin suuri. Koulunkäynnin ohjaajan työ on eri-ikäisten ja
erilaisten oppilaiden ohjaus-, kasvatus- ja huolenpitotyötä. Päävastuu opetustyöstä on aina opettajalla, mutta ohjaajan sujuva
yhteistoiminta opettajan kanssa on merkityksellinen opetustyön
onnistumiselle, Ohjaajan tulisikin kyetä luomaan luottamussuhde
opettajaan sekä ohjattaviin oppilaisiin. Tämä vaatisi jatkuvaa,
säännöllistä työskentelyä yhdessä.
Keihäslahden koulussa nykyinen ohjaajaresurssi ei juurikaan
edesauta edellä mainittuja asioita. Yhden vakituisen koulutetun
ohjaajan lisäksi koulussa toimii 3-4 määräaikaista tai palkkatuettua
koulunkäynnin ohjaajaa. Uusien epäpätevien ohjaajien opastaminen
vie aina oman aikansa. Ohjaajien työsuhde saattaa katketa jopa
kesken vuoden, jolloin edessä on jälleen uuden henkilön ohjaaminen
talon tavoille. Ohjaajien oman työjärjestyksen tekeminen on
hankalaa, koska kouluttamattomilla ohjaajilla ei ole ammattitaitoa ja
lisäksi ohjaajilla saattaa olla jonkinasteisia työrajoitteita. Pätevien,
vakituisten ohjaajien työpanos on tarpeellinen, jotta voitaisiin taata
mahdollisimman hyvät oppimisedellytykset kaikille oppilaille.
Kurussa 6.3.2014
KiVa ry:n puolesta
Elisa Niemelä

Hannu Ruuska

puheenjohtaja
Seloste

varapuheenjohtaja"

Kiva ry:n esitys vakinaisten ohjaajien saamisesta Keihäslahdelle on
oikeutettu, sillä Keihäslahden koulu on ainoa koulu, jossa on vain
yksi vakinainen koulunkäynnin ohjaaja. Vakinainen koulunkäynnin
ohjaaja oli jo Kurun kunnan aikana Keihäslahden koululla eikä
Keihäslahteen ole Ylöjärven aikana saatu vakinaisia ohjaajia
yrityksistä huolimatta. Koulutoimistossa on esitetty Keihäslahden
koulua ohjaajille, mutta Ylöjärvellä asuvat ohjaajat eivät halua kulkea
Kuruun asti. Em. syystä Keihäslahden koululla on koulutettu oppisopimuksella yksi ohjaaja, joka työskentelee nytkin Keihäslahden
koululla. Lisäksi koululla on oppisopimuskoulutuksessa oleva
ohjaaja, joka myös asuu Kurussa.
Hallintopäällikkö ja opetuspäällikkö selostavat lisää kokouksessa
koulunkäynnin ohjaajien tilannetta kaupungissa.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää antaa selosteessa esitetyn lausuntonaan
KiVa ry:n esitykseen.
Päätös

Keskustelun jälkeen koulutuslautakunta päätti, että yhteen vakinaiseen koulunkäynnin ohjaajan toimeen haetaan avoimen haun kautta
Keihäslahden koululle sijoitettavaa henkilöä. Toimen täyttäminen
edellyttää täyttöluvan saamista kaupungin johtoryhmältä.
Koulutuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen em. lisäyksellä.
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