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Mitkä ihmeen agentit?

• Tutoropettajat eli tamperelaisittain OPS-
agentit tukevat opettajia 
opetussuunnitelman toteuttamisessa eri 
teemojen kautta. 

• Tutorit toimivat yhdessä opettajien 
kanssa levittämällä hyviä käytäntöjä, 
sparraamalla kouluja kehittämään 
toimintakulttuuria ja kokeilemaan uusia 
tapoja toimia.

• Agentit voi pyytää koululle erilaisiin 
tilanteisiin, työpajoihin ja projekteihin 
pääsääntöisesti keskiviikkoisin.
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Tutoroinnin teemat 
2022-2023
• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

• Tunne- ja vuorovaikutustaidot 

• Arviointitaidot

• Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot

• Kestävä tulevaisuus

• Digitalisaation hyödyntäminen 
opetuksessa

• Uudet lukutaidot
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YHTEYSTIEDOT
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Teema Nimi puhelin sähköposti

Yhteisöllisyys Päivi Halonen 041 730 9474 paivi.halonen@tampere.fi

Yhteisöllisyys (arviointi) Sanna Kaukonen-Heikkilä 041 730 0749 sanna.kaukonen-
heikkila@tampere.fi

Osallisuus (fablab) Juha Kokkonen 040 357 9042 juha.kokkonen@tampere.fi

Yrittäjyyskasvatus Ville Lähdesmäki 040 160 2760 ville.lahdesmaki@tampere.fi

Tunne- ja vuorovaikutustaidot Kristiina Länsiö 040 662 5486 kristiina.lansio@tampere.fi

Tunne- ja vuorovaikutustaidot Saija Männistö 041 730 3635 saija.mannisto@tampere.fi

Tunne- ja vuorovaikutustaidot Tanja Sarkkio 041 730 5988 tanja.sarkkio@tampere.fi

Osallisuus (digit. osaaminen) Tommi Savikko 040 159 4043 tommi.savikko@tampere.fi

Osallisuus, yhteisöllisyys, vuorov Raoudha Skhiri 040 801 6688 raoudha.skhiri@tampere.fi

Osallisuus, yrittäjyyskasvatus Teemu Teikari 041 730 5749 teemu.teikari@tampere.fi

Yrittäjyyskasvatus Janne Toivonen 040 358 1013 janne.toivonen@tampere.fi

Yhteisöllisyys, yrittäjyyskasvatus Kaisa Tuomarla 041 730 6138 kaisa.tuomarla@tampere.fi

Kestävä tulevaisuus, uudet 
lukutaidot

Pyry Urhonen 040 159 3660 pyry.urhonen@tampere.fi



Kuva: Senni JokelaKuva: Senni Jokela

Kuva: Leevi-Kalle KurkiKuva: Leevi-Kalle Kurki

OPS-agenttien eli 
tutoropettajien 
tarjonta
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Sanna Kaukonen-Heikkilä

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta rakentamassa

• MOKin monet muodot

• Arviointi ja monipuolinen näyttö

• Oppilaiden osallisuus: työkaluja luokka-arkeen ja 
oppilaskuntaan

• Luokanohjaajan tärkeä tehtävä

• Yhteistyötapoja yhtenäiskoulussa

• Yhteisöllisen toimintakulttuurin portaat

• Leirikoulut ja ulkona oppiminen: ideoita ja käytännön 
vinkkejä
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Koulun arviointi haltuun yhteistyössä

• Arviointikoulutusta pienryhmissä erilaisten tehtävien 
parissa, koulun yhteistä arviointikulttuuria vahvistaen

• Koulutuksen aiheita:

• päättöarviointi
o tavoitteiden ja arvioinnin avaaminen oppilaille ja huoltajille

o monipuolinen arviointi

o työskentelemisen arviointi

Ota yhteyttä - suunnitellaan yhdessä teidän koulullenne 
sopiva arviointikoulutus!

Päivi Halonen

• Kaarilan koulu

• Biologian ja 
maantiedon 
opettaja

• Tampereen kansainvälinen koulu 
(FISTA)

• Yläkoulun englannin, 
yhteiskuntaopin ja 
elämänkatsomustiedon opettaja



Tanja Sarkkio

Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataidot alakouluun

• Hyvän mielen taitomerkit –materiaali tutuksi

• Tunne-, vuorovaikutus ja turvataidot –opetuspaketin käyttöönotto ja sopivien toimintatapojen 
ja –mallien ideointia yhdessä opettajien kanssa

• Toiminnallisia harjoitteita oppilaiden kanssa pelien ja leikkien kautta

• Tilaa meidät koulullesi välitunnin ajaksi, oppitunnille, tiimiin tai teemapäivään. Ideoidaan ja 
toteutetaan yhdessä toiminnallista ja vuorovaikutteista tekemistä oppilaille!
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Kristiina Länsiö Saija Männistö

• Juhannuskylän koulu

• Luokanopettaja, 
draamaope

• Hatanpään 
koulu

• Luokanopettaja

• Leinolan koulu

• Luokanopettaja

• Lasten ja nuorten 
tunnetaito-ohjaaja



Kaisa Tuomarla

Yhteisöllisyys, osallisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö

• Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaaminen ja 
osallisuus koulun arjessa.

• Opetussuunnitelman toteuttaminen erilaisissa tilanteissa, 
joissa kohdataan monikielisiä oppilaita

• Monikielisten oppilaiden tukeminen reaaliaineiden 
opiskelussa

• Maahanmuuttajaperheiden ja koulun välisen yhteistyön 
kehittäminen
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Yhteisöllinen koulu ja yrittäjyyskasvatus

• Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen kouluissa

• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden arviointiportaikon 
käyttö ja jalkauttaminen kouluarkeen

• Tiimit toimiviksi: opettajien yhteistyön malleja ja 
koulun kehittämistyön tapoja , vinkkejä 
yhteisopettajuuteen

• Työkaluja työhyvinvointitiimeille

• Yrittäjyyskasvatus alakouluille (vinkit opetukseen, 
yrityskumppanit, Pikku Yrittäjät) 

Raoudha Skhiri

• Lielahden, Kaarilan ja Tesoman
koulut

• Arabian oman äidinkielen 
opettaja

• Arabiankielinen lukutaito-
opettaja

• Atalan koulu

• Luokanopettaja, 
työyhteisökehittäjä



Janne Toivonen

Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot (yläkoulut)

• Yrittäjyyskasvatus ja työelämätaitojen kehittäminen

• Työyhteisöjen kehittäminen

• Ideoita ja ajatuksia työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen opettamiseen

• Tietoa toiminnallisista ohjelmista, MOK-sisällöistä ja valinnaisaineista sekä apua niiden käyttöönottoon 
(esim. Pikkuyrittäjät alakoululle sekä Vuosi yrittäjänä ja 4H-yrittäjyys yläkoululle)

• Apua yrityskummien etsimiseen sekä yrittäjyys- ja työelämävierailijoiden hankintaan

• Räätälöityjä ja innovatiivisia konsepteja esim. työelämätoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 
viestintään
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Ville Lähdesmäki

• Hatanpään koulu

• Historian ja 
yhteiskuntaopin 
opettaja
Yritteliäs Tampere-
verkoston jäsen

• Lielahden koulu

• Matematiikan 
tuntiopettaja



Teemu Teikari

Ideoita innostukseen!

Työelämä-, vuorovaikutus- ja digitaidot:

• Digitaalinen turvallisuus ja lainsäädäntö sosiaalisessa 
mediassa

• Mediataidot ja digitaalinen osaaminen käytäntöön 
(Uudet lukutaidot)

• Opetuskokonaisuudet yhteistyössä museoiden kanssa 
valitsemastasi aiheesta

• Pakohuonepelit opetusmenetelmänä
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Uudet lukutaidot ja digitaalinen osaaminen

• Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus

• Uudet lukutaidot ja kriittinen medialukutaito

• Ohjelmointi ja pilvipalvelut osana osallisuutta

• Robotiikka ja ja muu teknologisesti painottunut 
ongelmanratkaisu

• Ääni, kuva ja video oppimisen välineinä

Pyry Urhonen
• Lielahden koulu

• Historian ja 
yhteiskuntaopin 
lehtori

• Linnainmaan koulu

• Luokanopettaja

• Musiikkiluokan 
opettaja



Tommi Savikko

FabLab

• Fablab Vuoreksen koulutustarjonta: mm. digitaalinen 
suunnittelu, vektorigarafiikka, 3D mallinnus ja –tulostus, 
laserleikkuri, maker- pedagogiikka, STEAM- pedagogiikka, 
ohjelmointi ja robotiikka

• Fablab Vuores esittelyvideo:
https://video.ibm.com/channel/23562270/video/i0lk5y

• Fablab ja maker -tuottamisen linkittäminen 
yrittäjyyskasvatukseen

• Koulutuksia tilattavissa myös räätälöityinä opettajaryhmille!
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Osallisuutta digitaalisin välinein

• Sukella valtamereen tai esihistorialliseen metsään!

• VR-lasien ja 3D-tulostimen lainaus ja koulutus 
opetuskäyttöön

• Virtuaalitodellisuusvälineet ja 3D-tulostimilla tuetaan 
oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä 
digitaalisen osaamisen taitoja

• 3D-tulostin sopii erityisen hyvin projektiluontoisten 
työelämätaitojen harjoitteluun

• Jos kiinnostus heräsi, ole yhteydessä Tommiin!

Juha Kokkonen

• Ahvenisjärven ja Vuoreksen koulu

• Teknisen työn opettaja

• Hankekoordinaattori (Osallisuus ja 
yhteistyö), Innokas- verkoston 
koordinaattori ja 
kouluttaja (www.innokas.fi)

• Wivi Lönnin koulu

• Matematiikan, fysiikan 
ja kemian opettaja

https://video.ibm.com/channel/23562270/video/i0lk5y
http://www.innokas.fi/


Hyvä tietää

• Agentit ovat tutoreita, vertaisopettajia ja 
opettajien osaamisen kehittäjiä.

• Agentteja ei voi käyttää sijaisina. 

• Agentit tulevat koululle suunnittelemaan 
ja kehittämään opettajien kanssa. 
Toisinaan projektit jalkauttavat agentit 
luokkiin yhdessä opettajan kanssa.

• Agenttien toimintapäivä on 
keskiviikkoisin. Voit kysyä tapaamisia 
myös muihin ajankohtiin.
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