Tampereen kaupungin
perusopetuksen matalan
kynnyksen konsultaatio

Mistä on kyse?
• Pedagogisen tuen vahvistaminen
• Keinovalikoiman täydentäminen eri tuen
vaiheissa
• Työssä jaksamisen tukeminen
• Varhainen puuttuminen
• Ennaltaehkäiseminen
• Ammatillinen kehittyminen
• Ratkaisujen etsiminen yhdessä
Kuva: Veera Veistaro
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Konsultaatiota
voit pyytää
• Oppilaskohtainen konsultointi
• Luokkakohtainen konsultointi
• Omien pedagogisten taitojen monipuolistaminen
• Kolmiportainen tuki ja tuen lomakkeet
• Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö
• Kodin ja koulun yhteistyö
• Verkostoyhteistyö
• Koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien
kanssa työskentely
Kuva: Veera Veistaro

• Työssä jaksaminen
7.3.2022
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Miten konsultaatio toimii?
Soita tai laita sähköpostia konsultoivalle opettajalle.
Voit ottaa yhteyttä kehen tahansa konsultoivaan opettajaan koulutiimistä riippumatta.

Yhteydenotto

Lupalomake, jos
konsultointi koskee
yksittäistä oppilasta

Esitiedot

Konsultointi

Seuranta

Palautetta
konsultoivalle
opettajalle
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Esi- ja alkuopetus,
nivelvaiheen tuki

Koulun aikuisten
tukeminen, työssä
jaksaminen

Nepsy

Koulunkäynnin
ohjaajien ja
kouluvalmentajien
työn tukeminen

Hyvinvointitaidot

Kodin ja koulun
yhteistyö

Kouluakäymättömyys,
varhainen
puuttuminen

Käyttäytymisen
haasteet

Laaja-alaiset
oppimisvaikeudet
(autismin kirjo,
kehitysvammat)

Luokan hallinta

Monikulttuurisuus

Oppimisen haasteet

Tuen prosessit,
lomakkeet ja
pedagoginen
kirjoittaminen

Verkostoyhteistyö

Opetuksen
erityisjärjestelyt
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Yhteydenotot
Esi- ja alkuopetus, nivelvaiheen tuki

Kouluakäymättömyys, varhainen puuttuminen

• Petra Lampinen
• Suvi Nummi-Wrightson
• Kaisu Vuolo

• Pilvi Korhonen
• Riikka Nopanen
• Piia Tynkkynen

Hyvinvointitaidot
• Satu Hellstén
• Kaisu Vuolo

Koulunkäynnin ohjaajien ja kouluvalmentajien
työn tukeminen

Kodin ja koulun yhteistyö

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Liisu Allonen
Satu Hellstén
Petra Lampinen
Suvi Nummi-Wrightson (monikulttuuriset perheet)
Marjaana Rättyä

Liisu Allonen
Outi Etu-Seppälä
Satu Hellstén
Petra Lampinen
Minna Rantala
Elina Viitaniemi
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Koulun aikuisten hyvinvointi ja työssä
jaksaminen
•
•
•
•
•

Liisu Allonen
Satu Hellstén
Riikka Nopanen
Elina Viitaniemi
Kaisu Vuolo

Koulutus

• Outi Etu-Seppälä ja Minna Rantala (Haastavasti
käyttäytyvän lapsen tukeminen)
• Kaisu Vuolo (Laaja-alaiset hyvinvointitaidot esi- ja
alkuopetuksessa)
• Konsultoiva opettaja voi tulla myös kouluttamaan
henkilökuntaa muista aihepiireistä

Käyttäytymisen haasteet
•
•
•
•
•

Outi Etu-Seppälä (alakoulu)
Petra Lampinen (autismin kirjo)
Minna Rantala (alakoulu)
Riikka Nopanen (yläkoulu)
Harri Uskelin (yläkoulu)

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet (autismin kirjo,
kehitysvammat)
•
•
•
•

Outi Etu-Seppälä
Petra Lampinen
Minna Rantala
Elina Viitaniemi

Luokan hallinta
•
•
•
•
•

Outi Etu-Seppälä
Minna Rantala
Suvi Nummi-Wrightson
Marjaana Rättyä
Piia Tynkkynen (CiCo, Työrauha kaikille)
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Monikulttuurisuus

Oppimisen haasteet

• Petra Lampinen
• Suvi Nummi-Wrightson

• Harri Uskelin (yläkoulu)
• Minna Rantala (selektiivinen mutismi)

Nepsy

Tuen prosessit, lomakkeet ja pedagoginen
kirjoittaminen

•
•
•
•
•

Outi Etu-Seppälä
Satu Hellstén
Piia Tynkkynen
Marjaana Rättyä
Elina Viitaniemi

Opetuksen erityisjärjestelyt
• Pilvi Korhonen
• Riikka Nopanen
• Piia Tynkkynen

• Liisu Allonen
• Piia Tynkkynen
• Harri Uskelin

Verkostoyhteistyö
•
•
•
•

Liisu Allonen
Pilvi Korhonen
Riikka Nopanen
Piia Tynkkynen

Joku muu

• Ota yhteyttä kehen tahansa konsultoivaan
opettajaan. Mietitään yhdessä ratkaisu!
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Konsultoivat opettajat
Konsultoiva opettaja

Koulutiimi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Liisu Allonen

Hatanpää-Vuores-Puistokoulu

0400 955404 (ti)

Petra Lampinen

Hatanpää-Vuores-Puistokoulu

040 5792880 (ke)

Elina Viitaniemi

Hatanpää-Vuores-Puistokoulu

044 4863941 (pe)

Outi Etu-Seppälä

Hervanta-Kaukajärvi

040 3580825 (ma)

Minna Rantala

Hervanta-Kaukajärvi

044 4863473 (ma)

Harri Uskelin

Hervanta-Kaukajärvi

0405189654 (to)

Marjaana Rättyä

Linnainmaa-Kämmenniemi

041 7300 687 (ti), outi.rattya@tampere.fi

Piia Tynkkynen

Sampo-Takahuhti

044 4863983 (ti 8-11, ke 12-16)

Pilvi Korhonen

Tesoma-Kaarila-Lielahti

041 7300685 (ke)

Riikka Nopanen

Tesoma-Kaarila-Lielahti

040 1596794 (to)

Suvi Nummi-Wrightson

Tesoma-Kaarila-Lielahti

040 8062767 (ti)

Kaisu Vuolo

Tesoma-Kaarila-Lielahti

0400 269 185 (ti)

Satu Hellstén

Wivi Lönn-Fista-Juhannuskylä

0408063354 (ke)
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Konsultoivat opettajat
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Liisu Allonen

Outi Etu-Seppälä

•

Peltolammin koulu

•

Etelä-Hervannan koulu, erityisluokka alakoulun puolella

•

Erityisopettaja

•

Luokanopettaja ja erityisopettaja

•

Tukea koordinoiva opettaja
(Hatanpään ja Vuoreksen koulupolut)

•

Nepsy-valmentaja

•

Tiimityömalli kahden erityisluokan kesken
(erityisluokanopet, koulunkäynninohjaajat)

•

Etelä-Hervannan koulun malli: Kuinka tukea haastavasti
käyttäytyvää lasta tai nuorta

•

Voimavarakeskeinen työnohjaaja

•

Sovittelu ja konfliktitilanteet
Helsingin yliopiston täydennyskoulutus:

Toimivat väestösuhteet, polarisaation ja konfliktien käsittely

Keskeinen osaamiseni:
Tuen prosessit ja lomakkeet, työssä jaksamisen tukeminen,
luovat ratkaisut haastavissa tilanteissa oppilaiden,
huoltajien, kollegoiden kanssa. Hyvä kohtaaminen.

Keskeinen osaamiseni:
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet (autismi, kehitysvamma),
haastava käyttäytyminen, oman toiminnan ohjaaminen,
strukturoitu opetus, tiimityöskentely, yhdysluokkaopetus.
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Satu Hellstén

Petra Lampinen

•

Wivi Lönnin koulussa erityisluokanopettajana 2-6luokassa

•

•

Aiemmin mm. Jopo-opettajana Laukaassa,
erityisluokanopettajana erityiskoulussa ja vuosi laajaalaisena erityisopettajana yläkoulussa

Puistokoulu, Kalevanpuiston koulutalo (Väistötiloissa
Vuoreksessa, keskitettyä erityisopetusta vaativan
erityisen tuen oppilaille), oppilaat Es1-9 lk

•

LTO, ELTO ja erityisluokanopettaja, Autismikirjon
asiantuntijakoulutus 2019

•

Luokanopettaja, matematiikan aineenopettaja ja
erityisopettaja

Keskeinen osaamiseni:

•

Nepsy-valmentaja, mentor-opettaja nuorille/vähän
aikaa työskennelleille

Keskeinen osaamiseni:
Erityisen tuen lasten integroituminen yleisopetuksen
ryhmiin, nepsy-oppilaat, työssä jaksamisen tukeminen.

Kokemusta, oppia ja oivalluksia monenlaisista
kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, aistiasioihin sekä
käyttäytymiseen liittyvistä tuen tarpeista.
Puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät ja -välineet,
voimauttava vuorovaikutus. Strukturoitu opetus, oman
toiminnan ohjaaminen, Teacch.
Työtä tiiviisti tiimissä koulunkäynninohjaajien kanssa,
moniammatillinen työskentely eri alojen osaajien kanssa sekä
tiivis, monikulttuurinen ja lämminhenkinen yhteistyö
vanhempien kanssa.
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Pilvi Korhonen
•

Tesoman koulu, yläkoulun OTE-opetus

•

Aiemmin luokanopettajana ja aineenopettajana

•

Aineenopettaja (MA, FY), luokanopettaja ja
erityisopettaja

Keskeinen osaamiseni:
Ahdistuneiden ja psyykkisesti oireilevien nuorten
kohtaaminen, koulupoissaolot ja niihin liittyvät
erityisjärjestelyt, työparityöskentely kouluvalmentajan
kanssa, verkostoyhteistyö kodin, lastensuojelun ja
hoitotahojen kanssa.

Riikka Nopanen
•

Kaarilan koulu, 7.-9.lk vaativan erityisen tuen
erityisluokanopettaja

•

Erityisluokanopettaja, YTM, nuorisotyö -ja
nuorisotutkimus

•

ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Keskeinen osaamiseni:
Koulupoissaoloihin puuttumisen keinot, nuorten
ahdistuneisuus ja käytöshäiriöt, monialainen yhteistyö,
työparityöskentely kouluvalmentajan kanssa, opettajan
työssäjaksamisen tukeminen, opetuksen pysyvämmät
erityisjärjestelyt.
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Minna Rantala

Suvi Nummi-Wrightson
•

Tesoman koulu, valmistava opetus 1.-3. lk

•

Etelä-Hervannan koulu, erityisluokka alakoulun puolella

•

Luokanopettaja

•

Luokanopettaja ja erityisopettaja

•

Mukana Valmiudet vahvoiksi -hankkeessa

•

Tiimityömalli kahden erityisluokan kesken
(erityisluokanopet, koulunkäynninohjaajat)

•

Etelä-Hervannan koulun malli: Kuinka tukea haastavasti
käyttäytyvää lasta tai nuorta

Keskeinen osaamiseni:

Click to add text

Nivelvaiheet eskarista valmistavaan ja valmistavasta
yleisopetukseen, monikulttuuristen oppilaiden kanssa
toimiminen, yhteistyö monikulttuuristen perheiden kanssa,
kotouttaminen, kouluyhteisöön kiinnittyminen, monikieliset
vanhempainillat yhteistyössä oman äidinkielen opettajien
kanssa.

Keskeinen osaaminen:
laaja-alaiset oppimisvaikeudet (autismi, kehitysvamma),
haastava käyttäytyminen, oman toiminnan ohjaaminen,
strukturoitu opetus, valikoiva puhumattomuus,
tiimityöskentely, yhdysluokkaopetus
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Marjaana
Rättyä

Piia Tynkkynen

•

Kämmenniemen koulu

•

Sammon koulu

•

Luokanopettaja ja erityisopettaja alakoulu

•

OTE-opettaja, erityisopettaja

•

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

•

•

Positive Psychology Practitioner-vahvuusperustainen
valmentaja

Aiemmin laaja-alainen erityisopettaja sekä historian ja
yhteiskuntaopin aineenopettaja

•

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

•

Mentori perusopetuksen induktiovaiheen (1-5 vuotta
työskennelleille) opettajille

Keskeinen osaamiseni:
Nepsy-valmennus, ryhmänhallintakeinot,
vahvuusperustainen kasvatus ja opetus, yhteistyö
oppilaiden, huoltajien ja kollegoiden kanssa, monialainen
yhteistyö, tiimityöskentely, yhteisopettajuus, yhteistyö
erityisopetuksen ja yleisopetuksen välillä.

Keskeinen osaamiseni:
Koulupoissaolot, opetuksen tilapäiset erityisjärjestelyt,
psyykkisesti oireilevan nuoren opettaminen ja kohtaaminen,
vuosiluokkiin sitomattomalla -päätöksellä opiskelu.
Kokemusta käyttäytymisen interventioista (NMI:n Työrauha
kaikille ja CICO sekä OTE-jaksot).
Tuen prosessien selkiyttäminen sekä lomakkeiden
kirjoittaminen (sisältö ja muotoseikat).
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Harri Uskelin

Elina Viitaniemi

•

Etelä-Hervannan koulu, erityisopettaja (yk)

•

Vuoreksen koulu, erityisluokka

•

Tukea koordinoiva opettaja (Etelä-Hervanta,
Puistokoulu, Sampo ja Kissanmaa)

•

Erityisopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja

•

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Keskeinen osaamiseni:
Kolmiportainen tuki, verkostoyhteistyö, erilaiset tuen
järjestelyt, VSOP, oppimisvaikeudet, kodin ja koulun välinen
yhteistyö, haastava käyttäytyminen (yläkoulu)

Keskeinen osaaminen:
Yhteisopettajuus, yhteistyö erityisopetuksen ja
yleisopetuksen välillä, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, nepsyoppilaat, koulun aikuisten yhteistyö ja aikuisten
työssäjaksamisen tukeminen, verkostoyhteistyö, oman
toiminnan ohjaaminen, strukturoitu opetus,
yhdysluokkaopetus, puhetta tukevat
kommunikointimenetelmät
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Kaisu Vuolo
•

Lentävänniemen koulu, laaja-alainen erityisopettaja

•

erityisopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja

•

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten
hyvinvointitaitojen opettaja

•

Voimauttavan valokuvan menetelmän ammatilliset
perusteet -koulutus

•

MB Life Coaching –valmentajaopiskelija

Keskeinen osaamiseni:
Nivelvaihe esiopetus-alkuopetus
Iloa, arkea ja elämää lasten ja nuorten kanssa. Monialainen
yhteistyö on jokaisen lapsen, huoltajan ja toimijan etu. Tunne-,
vuorovaikutus- ja tietoisuustaidot sekä palautumiskyky
ovat keskeinen osa oppimista ja hyvinvointia. Hyvä kohtaaminen,
vahvuuslähtöinen työskentely ja lämmin ilmapiiri antavat hyvät
eväät onnistumisille. Hyväksyvä katse ja aidosti kuulluksi
tuleminen - tarinoita ja kokemuksia myönteisestä selviämisestä.
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