
Perusopetuksen matalan kynnyksen konsultaatio 2022-2023

Tampereen kaupungin perusopetuksen matalan kynnyksen konsultaatiota tekevät perusopetuksen
opettajat, joilla on erityisiä osaamisalueita. Toimialueena on koko Tampere. Konsultointi voidaan toteuttaa
jalkautumalla tai puhelimitse/etäyhteydellä.

Konsultoinnin tasot Tampereen kaupungissa.

Konsultoinnin prosessi

Soita tai laita sähköpostia konsultoivalle opettajalle matalalla kynnyksellä. Voit ottaa yhteyttä kehen
tahansa konsultoivaan opettajaan koulutiimistä riippumatta!Vaatu-toimijat

yhdessä

Valteri, Elmeri,
Sairaalakoulu, VKK

tukea koordinoivat opettajat,
konsultoivat opettajat

erityisopettajat, nepsy-valmentajat, koulupsykologit
ja koulukuraattorit, S2-, nivel- ja oman äidinkielen
opettajat, oman koulun ammatillinen jakaminen,

hyvän peruspedagogiikan rakentaminen

Yhteydenotto

Lupalomake, jos
konsultointi

koskee yksittäistä
oppilasta

Esitiedot Konsultointi Seuranta
Palautetta

konsultoivalle
opettajalle

Konsultoinnin tavoitteena on:
 Pedagogisen tuen vahvistaminen
 Keinovalikoiman täydentäminen eri  tuen vaiheissa
 Työssä jaksamisen tukeminen
 Varhainen puuttuminen
 Ennaltaehkäiseminen
 Ammatillinen kehittyminen
 Ratkaisujen etsiminen yhdessä

Konsultointia voit pyytää mm. seuraaviin asioihin:
 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
 Työssä jaksaminen
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Tampereen
perusopetuksen
konsultoivat opettajat

Liisu Allonen

erityisopettaja

Tuen prosessit ja

lomakkeet, työssä

jaksamisen

tukeminen

0400 955 404 (ti)

Petra Lampinen

erityisluokanopettaja

Ennakointi ja

struktuuri arjessa

kuvia apuna käyttäen,

autismin kirjon asiat

040 579 2880 (ke)

Elina Viitaniemi

erityisluokanopettaja

Yhteisopettajuus ja

yhdysluokkaopetus,

nepsy-oppilaat, laaja-

alaiset

oppimisvaikeudet

044 486 3941 (ti)

Outi Etu-Seppälä

erityisluokanopettaja

Käyttäytymisellään

reagoivan lapsen tukeminen

koulussa, nepsy-oppilaat,

laaja-alaiset

oppimisvaikeudet

040 358 0825 (ma)

Minna Rantala

erityisluokanopettaja

Käyttäytymisellään

reagoivan lapsen

tukeminen koulussa ,

valikoiva

puhumattomuus

044 486 3473 (ma)

Harri Uskelin

erityisopettaja

Kolmiportainen

tuki,

verkostoyhteistyö

040 518 9654 (to)

Marjaana Rättyä

erityisopettaja

Nepsy-oppilaat,

vahvuusperustainen

valmennus,

ryhmänhallintakeinot,

kodin ja koulun

yhteistyö

041 730 0687 (ke)

outi.rattya@tampere.fi

Piia Tynkkynen

erityisopettaja

Ahdistuneet ja

psyykkisesti

oireilevat nuoret,

koulupoissaolot ja

OTE-järjestelyt,

käyttäytymisen

interventiot

044 4886 3983 (to)

Satu Hellstén

erityisluokanopettaja

Nepsy-oppilaat,

integroituminen

yleisopetukseen

040 806 3354 (ke)

Riikka Nopanen

erityisluokanopettaja

Nuorten ahdistuneisuus

ja käytöshäiriöt,

verkostoyhteistyö

040 159 6794 (to)

Kaisu Vuolo

erityisopettaja

Positiivisen pedagogiikan

ja laaja-alaisten

hyvinvointitaitojen opettaja

Esi- ja alkuopetuksen

nivelvaihe

Hyvinvointitaidot

0400 269 185 (ti)

Suvi Nummi-Wrightson

luokanopettaja

Valmistava opetus,

monikulttuuriset

oppilaat

040 806 2767 (pe)

Pilvi Korhonen

erityisopettaja

Ahdistuneet ja

psyykkisesti

oireilevat nuoret,

koulupoissaolot

ja OTE-järjestelyt

041 730 0685 (ke)

Ota rohkeasti yhteyttä
matalalla kynnyksellä!

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi
@tampere.fi

Lisätiedot linkistä:

KONSULTAATIO

https://opi.tampere.fi/ilmiomainentampere/konsultaatio/

