
Mitä varjostaa Turun kouluissa?

KOULU AIHE YHTEYSHENKILÖ

yleis- ja erityisopetuksen yhdistävät joustavat Sirkku Kinos /

opetusjärjestelyt Timo Lehtinen

Sirkku Kinos /

Timo Lehtinen

huonokuuloisten ja kuurojen lasten opetus Sirkku Kinos /

(tukiviittomat, viitottu suomi ja viittomakielinen opetus) TimoLehtinen

moniammatillinen yhteistyö kuntoutuksesta vastaavien Sirkku Kinos /

tahojen kanssa Timo Lehtinen

yhteisopettajuus Johanna Järvinen

positiivinen pedagogiikka Laura Moilanen

Prokoulu: toimintakulttuurin kehittäminen Johanna Järvinen

JÄKÄRLÄN KOULU (ei 

voimassa

1.-2. -luokkien tiivis yhteistyö ja tiimiopettajamalli, Päivi Männistö,

yhteisopettajuus (suomekieli ja kirjallisuus, Erika Salmela ja

matematiikka, taito- ja taideaineet), esikoulu-yhteistyö Kirsi Niittonen

vuosiluokkiin sitomaton opetus Mikko Nikkola

kielelliset erityisvaikeudet ja niiden kuntouttaminen

opetuksessa

haasteet vuorovaikutuksessa, vuorovaikutuksen ja
kommunikoinnin tukeminen sekä vaihtoehtoiset
kommunikointimenetelmät oppimisen tukena
opettajayhteistyö, samanaikaisopetus, opettajan ja

koulunkäynninohjaajan yhteistyö sekä

moniammatillinen yhteistyö kokonaiskuntoutumisen

soveltava liikunta, opetus ja arki oppilaille, joilla on

isoja motorisia haasteita

yksilöllinen oppilaanohjaus tehostetun ja erityisen tuen

oppilaiden tukena
yksilöllistetyt oppimäärät oppilaan tukena Mikko Nikkola
sairaan lapsen ja nuoren kohtaaminen, sairaan lapsen

koulunkäynnin järjestäminen, koulunkäyntikyvyn

tukeminen ja perheen tukeminen lapsen sairastaessa

psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren kohtaaminen,

koulunkäyntikyvyn kuntouttaminen, moniammatillinen

yhteistyö
nepsy-lapsen ja –nuoren kohtaaminen, tukeminen

kouluarjessa ja arjen toimintakyvyssä, koulunkäyntikyvyn

kuntouttaminen sekä moniammatillinen yhteistyö

kouluakäymättömät oppilaat ja koulunkäyntikyvyn

tukeminen, yhteistyö vanhempien kanssa,

verkostoyhteistyö hoitavien tahojen kanssa

konsultointi VSSHP:n alueella edellä mainittujen

oppilasryhmien koulunkäynnin haasteissa

VIP- ja VAATU-työskentely Juha-Pekka Mynttinen

HANNUNNIITUN KOULU

kielelliset erityisvaikeudet ja erityinen tuki

ILPOISTEN KOULU

lukuvuonna 2022-2023)

KATARIINAN KOULU

Mikko Nikkola

Mikko Nikkola

Mikko Nikkola

Mikko Nikkola

Mikko Nikkola

KIINAMYLLYN KOULU Juha-Pekka Mynttinen

Juha-Pekka Mynttinen

Juha-Pekka Mynttinen

Juha-Pekka Mynttinen

Juha-Pekka Mynttinen



LAUSTEEN KOULU opettaminen monikulttuurisessa luokassa Marjaana Ylönen
kieli- ja kulttuuritietoinen opetus samanaikais- ja 

pienryhmäopetuksena
Heli Vigren ja Marjaana 

Ylönen

eriasteiset kehitysvammat ja -viivästymät, laajat Anne Perjopuro /

oppimisvaikeudet, autismin kirjon ja asperger-

tyyppisten oppilaiden opettaminen

vaikeimmin vammaisten opetus ja opetus toiminta-

alueittain

autismin kirjon oppilaitten opettaminen Erja Brasse

yhteisen oppimisen (yleisopetuksen ja erityisen tuen Anne Perjopuro /

oppilaat yhdessä) järjestäminen ja johtaminen Mikko Hirvonen

vuosiluokkien 1-9- oppilaita koskien strukturoitu

opetus ja toiminta , joka soveltuu tarkkaavaisuus-,

keskittymis- ja käytösongelmaisille oppilaille, joilla on

oman toiminnan ohjauksen säätelyssä ongelmia

vuosiluokkien 7-9 oppilaita oppilaita koskien joustava

perusopetus (Jopo)

PAATTISTEN KOULU Prokoulu: toimintakulttuurin kehittäminen Sini Koskinen

esi- ja alkuopetuksen tiivis yhteistyö Sini Koskinen

uuden OPSin mukainen alkuopetus Tarja Koivikko

toiminnallinen matematiikka (vagra nemenyi) Tarja Koivikko

oppikirjaton äidinkieli Tarja Koivikko

opetuksen strukturointi ja yleisen tuen tehostaminen Tarja Koivikko

TERÄSRAUTELAN KOULU verso (vertaissovittelu) Johanna Erkkilä

TOPELIUKSEN KOULU yksilöllisen kielen opiskelun metodi (ranska) Anniina Kapanen

liikunnan opetus Heikki Toivio

luokanopettaja opetuksen uudistajana Maarit Korhonen

opetustyön järjestelyt monikulttuurisessa koulussa Runosmäen yksikkö

positiivinen pedagogiikka Anne Ranta (Kärsämäen 

yksikkö)

opettaminen monikulttuurisessa luokassa Assi Koskelainen

luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan Assi Koskelaineni/

yhteistyö Elina Tornberg

S2-opettajan ja luokanopettajan yhteistyö                                                             Laura Johansson/Nana LampiLaura Johansson/    

Anna Vesterinen/

Assi Koskelainen

Mia Ruuskanen

Assi Koskelainen

kieliluokkatoiminta Johanna Mäkelä

Johanna Mäkelä /

Liisa Rissanen

Johanna Mäkelä /

Liisa Rissanen

tiimivetoisuus (hankinnat, kirjat, teemat) Anu Tuominen

Hanna-Kaisa

Hirvinen

käsityön dokumentoitu reflektointi Anu Tuominen

Pienluokkatoiminta monikulttuurisessa 

koulussa/positiivinen pedagogiikka  

LUOLAVUOREN KOULU

Mikko Hirvonen

Maarit Ahlqvist

MIKAELIN KOULU Jari Malin

Jari Malin

VÄHÄ-HEIKKILÄN KOULU

CLIL-opetus

varhennettu kieltenopetus

pienluokkatoiminta

PANSION KOULU

TURUN LYSEON KOULU

VARISSUON KOULU


