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KOULUJEN 
PALVELUT

H
aluatko jutella koulussa 
työskentelevän ammattilaisen 
kanssa? Kaipaako lapsesi tukea 
jatko-opiskelupaikan valinnassa? 
Onko koulussa tai kotona huolia? 
Koulujen palvelut -videosarjalla 

luokanopettaja, koulukuraattori ja monet muut 
kouluilla työskentelevät ammattilaiset kertovat, 
minkälaisissa tilanteissa oppilas tai huoltaja 
voi kääntyä hänen puoleensa ja mitä hän 
tekee työkseen. Pääset katsomaan videoita 
klikkaamalla ohessa olevia kuvia. Videoihin 
voi valita tekstityksen suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi, 
somaliksi ja farsiksi. Koulujen palvelut 
-videot on toteutettu osana Peruskoulu 
on parasta ja Terveempää elämää -hankkeita. 
#TurkuTekeeHyvää

Luokanopettaja Nikolai Iljin

https://youtu.be/5aO93C7umec
https://youtu.be/5aO93C7umec
https://youtu.be/5aO93C7umec


Psykiatrinen sairaanhoitaja Matti Kapanen

Opinto-ohjaaja Juudit Hurtig

Kouluterveydenhoitaja Essi Tähkä

https://youtu.be/LG3gwS1noTU
https://youtu.be/2Fo7jCMiBv0
https://youtu.be/66LLnVkEOjk
https://youtu.be/LG3gwS1noTU
https://youtu.be/LG3gwS1noTU
https://youtu.be/2Fo7jCMiBv0
https://youtu.be/2Fo7jCMiBv0
https://youtu.be/66LLnVkEOjk
https://youtu.be/66LLnVkEOjk


Koulunkäynninohjaaja Anne Jokila

Erityisopettaja Perttu Helin

Rehtori Mervi Viipuri

https://youtu.be/RJWJDJODstI
https://youtu.be/RJWJDJODstI
https://youtu.be/RJWJDJODstI
https://youtu.be/A7MQ3QX-gR8
https://youtu.be/A7MQ3QX-gR8
https://youtu.be/A7MQ3QX-gR8
https://youtu.be/JdYfxZ1U-DQ
https://youtu.be/JdYfxZ1U-DQ
https://youtu.be/JdYfxZ1U-DQ


Koululääkäri Maarit Mäkilä

Ravitsemusasiantuntija Maarit Ketola

Koulukuraattori Marja-Liisa Matula

https://youtu.be/HVE4KKI9K4k
https://youtu.be/HVE4KKI9K4k
https://youtu.be/HVE4KKI9K4k
https://youtu.be/LQfFRkbBbqQ
https://youtu.be/LQfFRkbBbqQ
https://youtu.be/LQfFRkbBbqQ
https://youtu.be/GNXRbVd0Usc
https://youtu.be/GNXRbVd0Usc
https://youtu.be/GNXRbVd0Usc


PUNAINEN
LANKA

P
unainen lanka -videossa 
alkoholistiperheessä 
kasvanut Lauri 
ja mononukleoosiin 
sairastunut Ronja 
kertovat tarinansa siitä, miten 

he saivat kouluaikana tukea 
tilanteeseensa. Videon ydinviestinä 
on, että apua hakemalla asiat alkavat 
kääntyä parempaan suuntaan. Samalla 
videon tavoitteena on madaltaa avun 
pyytämisen kynnystä ja osoittaa, että apua 
voi hakea, vaikka nuori ei tiedä, mikä taho 
pulmassa voisi parhaiten auttaa. Huolen 
kuullut aikuinen voi ohjata nuoren sopivan 
palvelun ääreen. Voit katsoa videon 
klikkaamalla Ronjan kuvaa.

https://youtu.be/HAFhSHqwh-I


TOISENLAINEN 
TAPA OPPIA

JOPOssa eli joustavassa perusopetuksessa 
erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaaja 

auttavat oppilasta löytämään oman 
potentiaalinsa ja kiinnittymään peruskouluun.

P
erjantaiaamupäivä Kupittaalla jous-
tavan perusopetuksen eli JOPOn 
pienryhmässä kuuluu hiljaista pu-
heensorinaa. Tunnelma on rento ja 
rauhallinen, suorastaan leppoisa.
Oppilaiden tehtävänä on ollut etsiä 

internetistä kuuluisa taideteos ja tehdä siitä oma 
versio. Anni piirtää René Magritten Ihmisen poi-
ka -teosta, jossa knallipäisen herrasmiehen kas-
vojen edessä on vihreä omena. 

Mikä sai hänet valitsemaan kyseisen teoksen?



- Omena, Anni naurahtaa.
Dany on saanut oman piirustuksensa Vincent 

van Goghin Tähtikirkkaasta yöstä valmiiksi, ja nyt 
hän raportoi siitä omalla blogisivullaan.

- Kirjoitan tänne tietoa maalauksen tekijästä ja 
silleen.

VAPAUKSIA JA TYÖTÄ

JOPO on tehostetun tuen palvelua yläluokkien 
oppilaille, joilla on haasteita koulunkäynnissä. Eri-
tyisluokanopettaja Tommi Räsäsen mukaan kyse 
on esimerkiksi siitä, että opiskelu isossa ryhmäs-
sä on ahdistavaa, poissaoloja on paljon tai opin-
not eivät muuten etene. Oppimisvaikeuksia oppi-
lailla ei yleensä kuitenkaan ole.

Turussa on kolme JOPO-luokkaa, joita opettaa 
kolme erityisluokanopettajaa ja yksi koulunkäyn-
ninohjaaja. Oppilaita yhdessä JOPO-luokassa on 
enintään kymmenen.

Osa opetuksesta tapahtuu opettajavetoises-
ti luokan edestä. Yleensä oppilaat voivat kuiten-
kin päättää itse, mitä oppiainetta he milloinkin 
opiskelevat. Silloin opiskelu tapahtuu itsenäisesti 
työskennellen. Ongelmatilanteissa opettajalta saa 
saman tien apua.

- Jokaisella oppilaalla on omat kuukausitavoit-
teet. Seuraamme niiden etenemistä yhdessä op-
pilaan kanssa luokan seinällä olevasta taulukosta, 
Räsänen kertoo.

JOPO tarjoaa oppilaalle vapauksia suunnitella 
omat opintonsa. Toisinaan se aiheuttaa väärinkä-
sityksiä. 



- Joskus oppilaat saattavat kuvitella, että täällä 
pääsee vähemmällä kuin perinteisessä peruskou-
lussa. Se ei pidä paikkaansa. Täällä joutuu luulta-
vasti tekemään enemmän.

TYÖSSÄ OPPIMINEN ON JOPOSSA ISOSSA 
OSASSA

JOPOssa on enemmän työharjoittelua kuin perin-
teisessä perusopetuksessa, ainakin jos oppilas 
niin itse haluaa. Työharjoittelujaksot ovat nimittäin 
vapaaehtoisia, eikä niihin pakoteta ketään.

Räsäsen mukaan hyvä rytmi olisi, että työhar-
joittelua olisi yksi viikko 5–6 viikon välein. Koro-
nan takia harjoittelupaikkoja on kuitenkin ollut 
vaikea saada. Onneksi tilanne on muuttumassa 
takaisin normaaliksi.

Työharjoittelupaikat jakautuvat kahteen osaan 
eli niihin, jotka kiinnostavat oppilaita, ja niihin, joi-
hin pääsee töihin. Räsäsen mielestä mikä tahan-
sa työharjoittelupaikka on hyvä, kunhan se antaa 
kuvan siitä, mitä työelämä on.

Eräs asia yllättää Räsäsen vuosi toisensa jäl-
keen.



- Haastattelussa oppilaat sanovat aina olevansa 
tekijöitä ja he viihtyvät paremmin töissä kuin kou-
lussa. Mutta kun he pääsevät tänne ja oppivat 
tekemisen tavan, monet heistä viihtyvät koulussa 
paremmin kuin töissä. Sekin on ihan positiivista.

JOPO TARJOAA ONNISTUMISIA – JA 
TURVALLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN

JOPOssa erityisopettajat opettavat kaikkia ainei-
ta. Räsänen kertoo, ettei hän ole todennäköisesti 
yhtä hyvä opettamaan kemiaa kuin aineenopet-
taja. Hänellä on kuitenkin muita vahvuuksia opet-
tajana. 

- Koitamme luoda täällä turvallisen ilmapiirin, ja 
autamme oppilaita hyvin henkilökohtaisella tasol-
la. Meillä on oppilaalle aina aikaa, Räsänen ker-
too.

- Meillä on paljon kasvatuksellista, elämänhal-
lintaan liittyvää asiaa mukana. Täällä korostuu 
oppilaiden kokonaistilanne. Tavoitteena on saada 
oppilas kiinnittymään peruskouluun ja jatkamaan 
jatko-opintoihin. 

Räsänen pitää JOPOn hyvänä puolena sitä, että 
oppilailta vaaditaan siellä paljon. Menetelmät ei-
vät ole kuitenkaan painostavia vaan kannustavia.

- Osalla oppilaista on hieman negatiivinen kä-
sitys itsestään oppijana. Me haluamme heidän 
huomaavan, että he osaavat paljon erilaisia asioi-
ta. Kun otetaan käsijarru pois päältä, päästään 
oikeaan potentiaaliin.

JOPO tarjoaa opettajalle ja oppilaille onnistumi-
sen kokemuksia. Pieniä onnistumisia ovat muun 
muassa kotitalouden tunneilla tehdyt pullat ja 



tyttöjen oppiminen hitsaamaan nuorten työpaja 
Fendarissa.

Isoina onnistumisina Räsänen pitää kaikkia niitä 
opiskelijoita, jotka saavat JOPOn avulla itselleen 
päättötodistuksen. Siis noin 95 prosenttia kaikis-
ta heidän oppilaistaan.

Räsänen pitää onnistumisena myös sitä, että 
vanhat oppilaat saattavat käydä tervehtimässä 
JOPO-tiimiä vielä vuosien jälkeen.

- He käyvät näyttämässä koiraa ja lapsia tai 
kertomassa työpaikoista tai siitä, ettei elämässä 
mene kauhean hyvin. Kai me ollaan tehty jotain 
oikein, että he pitävät meitä yhä luottoihmisinään.



JOPO-LUOKALLA EI TULE KINAA

Dany on ollut JOPO-luokalla nyt reilut kaksi vuot-
ta ja Anni reilun vuoden. JOPOsta he kuulivat en-
tisen koulunsa opettajilta.

Kumpikin on viihtynyt JOPOssa hyvin. Dany 
pitää siitä, ettei opettaja ole koko aikaa luokan 
edessä opettamassa jotain. Anni on samoilla lin-
joilla.

- Täällä tehtäviä saa tehdä omaan tahtiin, eikä 
tule paineita, että niissä jää jälkeen.

JOPOon kuuluvat työharjoittelujaksot ovat tul-
leet Danylle jo tutuiksi, sillä hän ehti olla ennen 
koronaa työharjoittelussa rengashuollossa ja Vol-
kswagen Centerissä. Ensimmäinen oli pituudel-
taan kolme päivää ja toinen viikon.

- Rengashuollossa vaihdoin renkaita, pussitin 
renkaita ja vein renkaita pesuun. Toisessa paikas-
sa hoidin laatikoita ja autoin muuten vaan kaikes-
sa.

Anni ei ole ehtinyt työharjoitteluun koronan ta-
kia, mutta syksyksi on harkinnassa työharjoittelu-
jakso päiväkodissa.

JOPOn luokkahenkeä Anni ja Dany pitävät hy-
vänä.

- Täällä ei tule kinaa eikä mitään, Dany sanoo.

Uutinen on kirjoitettu syksyllä 2021.

Lue lisää:

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/fi-
les/joustava_perusopetus_turussa_.pdf

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/joustava_perusopetus_turussa_.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/joustava_perusopetus_turussa_.pdf


ERILAISUUDEN
ARVOSTAMISTA

Sirkkala skola ja Sirkkalabackens skola 
päättivät ottaa noin viisi vuotta sitten 

inkluusiotoimet osaksi koulun arkea. Aluksi 
opettajien työmäärä lisääntyi, mutta enää he 

eivät palaisi takaisin vanhaan.

S
irkkala skolassa on käynnissä ta-
vallinen koulupäivä. Opettaja Jaa-
na Kivikoski heijastaa dokumentti-
kameralla tehtäviä valkokankaalle ja 
kysyy oppilailta vastausta laskutoi-
mitukseen. Moni oppilaista nostaa 

kätensä pystyyn, ja pian oikea vastaus kajahtaa 

Kuvat: Jaska Poikonen



ilmoille.
Hetken päästä Jaana ja erityisluokanopettaja 

Salla Multisilta hajauttavat oppilaat pienryhmiin 
jatkamaan tehtävien tekemistä. Työskentely sujuu 
osalta oppilaista hyvin, osa tarvitsee siinä apua.

Jaanan ja Sallan vitosluokassa on seitsemän 
erityistukea tarvitsevaa oppilasta, joiden erityis-
tuen tarpeet vaihtelevat heikosta näöstä autismiin 
ja tarkkaavaisuushäiriö ADD:hen. Heitä varten 
molemmissa luokissa on luokanopettaja, koulun-
käynninohjaajia sekä yhteinen erityisluokanopet-
taja. Toisessa koulurakennuksessa on vielä viitos- 
ja kuutosluokat, joissa on myös erityisen tuen 
oppilaita.

Sirkkala skola ja sen yhteydessä toimiva Sirk-
kalabacken skola ovat esimerkkejä inklusiivisis-
ta kouluista, jossa erityisen tuen oppilaat opis-
kelevat yleisopetuksen ryhmissä. Inkluusiotoimet 
otettiin niissä kunnolla käyttöön noin viisi vuotta 
sitten.

Sirkkala skolan rehtori Elise ”Ellu” Kurtén ja 
Sirkkalabacken skolan koulunjohtaja Johanna 
Lindfors kertovat, että päätökseen vaikutti ensi-
sijaisesti oppilaiden oppiminen ja hyvinvointi. Jo-
hanna kertoo:

- Aikaisemmin erityisen tuen oppilaat osal-
listuivat satunnaisesti yleisopetukseen, mut-
ta pääosan tunneista he olivat erityisluokille tar-
koitetuissa tiloissa. Sen seurauksena heidän 
suhteensa muihin oppilaisiin jäivät etäisiksi. Inklu-
siiviseen kouluun siirtymisen myötä erityisen tuen 
oppilaiden kaverisuhteet ovat parantuneet, ja he 
ovat muutenkin paljon tyytyväisempiä nykyiseen 
tilanteeseen.





ERILAISUUS ON RIKKAUS

Inkluusio on ennen kaikkea yhteistyötä. Jaana ja 
Salla hoitavat kaikki opetustilanteet yhdessä, sa-
moin suunnittelun ja opetuksen valmistelun. Yh-
teistyö on niin tiivistä, että heidät tunnetaan Sirk-
kala skolassa nykyään yhteisnimellä Jalla. Hyvän 
tekemisen meiningin voi aistia tunneilla niin opet-
tajien kuin oppilaidenkin keskuudessa.

Yleisopetuksessa erityisen tuen oppilaat tottu-
vat siihen, että ihmisiä tulee ja menee heidän ym-
pärillään. Siitä on hyötyä, kun he siirtyvät kuuto-
selta yläkouluun.

- Oppilaalle voi olla iso haaste siirtyä yhtäkkiä 
neljän hengen ryhmästä isoon kouluun. Nyt hän 
pääsee totuttautumaan jo alakoulussa suuriin ih-
misryhmiin ja saa siitä itseluottamusta tulevaan, 
Salla kertoo.

Myös rehtori Ellu on huomannut oppilaiden li-
sääntyneen itseluottamuksen:

- Jallan ensimmäisen ryhmän perustamisen jäl-
keen eräs erityisen tuen oppilas tuli oma-aloit-
teisesti vaihtamaan kuulumisia kanssani. Aikai-
semmin niin ei käynyt koskaan. Tämä oppilas 
kuitenkin tunsi kuuluvansa meihin. Se on jäänyt 
vahvasti mieleeni.

Inkluusiosta on hyötyä myös yleisopetuksen pii-
riin kuuluville oppilaille. Lähes kaikki opettajat 
mainitsevat oppilaiden sosiaalisten taitojen ke-
hittymisen sekä erilaisuuden hyväksymisen. He 
myös muistuttavat, että jokainen oppilas tarvitsee 
apua jossain asiassa. Inklusiivisessa koulussa 
apua saa useampi oppilas.



Rinnakkaisluokan opettaja Lotta Svartsjö ker-
too yläkoulusta tulleesta palautteesta:

- Eräskin opettaja sanoi, että ”teiltä tulee niin 
suvaitsevaisia ja suurisydämisiä oppilaita”. Eri-
laisuus on rikkaus. Täällä oppilaat oppivat nä-
kemään ja ymmärtämään nuoresta pitäen eri-
laisuutta, ja toivottavasti heistä kasvaa myös 
empaattisia ja avarakatseisia aikuisia.

INKLUUSIO TÄYTYY TOTEUTTAA OIKEIN

Inkluusio voi tuoda mukanaan paljon myöntei-
siä asioita, mutta vain, jos se toteutetaan oikein. 
Rehtori Ellu ja koulunjohtaja Johanna muistutta-
vat, että erityisen tuen oppilaiden siirtyessä ylei-
sopetukseen tuen täytyy seurata heidän mu-
kanaan. Tarvitaan paljon tukea ja aikuisia. Sen 
vuoksi inkluusio ei voi olla kunnille säästötoimen-
pide, jolla säästetään henkilöstökuluissa.

Yleisin inkluusiosta esitetty huoli liittyy oppilai-
den työrauhaan, tai pikemminkin sen puuttee-
seen. Ellu muistuttaa, että inkluusio sopii suurim-



malle osalle oppilaista, mutta ei ihan kaikille.
- Täytyy olla rehellinen ja miettiä, sopiiko ylei-

sopetus oppilaalle. Yleisopetuksessa oleva eri-
tyistuen oppilas voi myös tarvita välillä omaa 
työrauhaa. Silloin hän pääsee hetkeksi muualle 
opiskelemaan. Se parantaa kaikkien työrauhaa.

Toinen inkluusiosta esitetty huoli liittyy opetta-
jien lisääntyneeseen työmäärään. Ellu ja Johanna 
myöntävät, että aluksi inkluusio lisää opettajien 
työmäärää. Neljässä vuodessa käytännöt ovat 
kuitenkin hioutuneet Sirkkalassa niin toimiviksi, 
ja hyödyistä on tullut niin näkyviä, etteivät koulun 
opettajat palaisi enää takaisin vanhaan.



KUUKAUDEN 
KOULU

Kuukauden koulu -juttusarjassa kerrotaan 
turkulaiskoulujen toiminnasta ja siellä 

työskentelevistä ihmisistä. Ensimmäinen 
kuukauden koulu on Yli-Maarian koulu. Voit 

seurata kuukauden koulu -juttuja Turun 
kaupungin verkkosivuilta ja kasvatuksen ja 

opetuksen sosiaalisen median kanavista. Alta 
löydät jutut satuvälkistä ja Messi-toiminnasta.



SATUVÄLKÄT
Yli-Maarian koulun ysiluokkalaisten vetämillä 

satuvälkillä luetaan muun muassa Ella ja 
kaverit -kirjoja. Tavoitteena on edistää 

lukemista ja yhdistää eri ikäisiä oppilaita. 
Löydät aiheeseen liittyvän videon klikkaamalla 

yllä olevaa kuvaa.

Y
li-Maarian koulun satuvälkät saivat 
alkunsa viime syksynä. Luokanopet-
taja Melina Piispanen mietti yhdessä 
kollegoidensa kanssa, minkälaista te-
kemistä lapsilla voisi olla oppituntien 
ulkopuolella.

- Moni kakkosluokkalaisista sanoi, että olisi kiva, 
jos välitunneilla olisi joku rauhoittumisen hetki, Piis-
panen kertoo.

https://youtu.be/HIc6UEO5B5o


Satuvälkät olivat vastaus toiveeseen. Piti kuiten-
kin miettiä, miten ne saisi järjestettyä järkevästi, 
sillä opettajilla ei ole välitunneilla aikaa vetää toi-
mintaa.

Syntyi ajatus ysiluokkalaisista satuvälkkien vetä-
jinä. Vapaaehtoisia ei tarvinnut etsiä kaukaa, sillä 
suomen kielen lehtorilla oli heti muutama oppilas 
mielessä. Tai kuten satuvälkkiä vetävä Senni sa-
noo:

- Meidän äikän ope kysyi meiltä, oltaisko me kiin-
nostuneita satuvälkkien pitämisestä. Me oltais 
kuulemma oltu sopivia tähän. Sit me oltiin, että ol-
laan kiinnostuneita.

Tällä hetkellä Liina ja Senni vetävät satuvälkkiä 
torstaisin kakkosille, kaksi muuta ysiluokkalaista 
perjantaisin ykkösille.

Mitä kirjoja olette päässeet lukemaan?
- Ella ja kaverit ja Risto Räppääjät ovat olleet va-

kiosuosikkeja, Liina kertoo.

SATUVÄLKÄT KERÄÄVÄT OPPILAILTA 
KIITOSTA

Piispanen on tyytyväinen satuvälkkien saamaan 
vastaanottoon.

- Pienet oppilaat ovat tykänneet niistä ihan hir-
veästi. He aina kyselevät, voisiko niitä olla useam-
min ja olisi kiva, jos ne olisivat pidempiä. On myös 
ollut ihanaa kuulla isommilta oppilailta, että heistä 
on ollut kivaa lukea ääneen, Piispanen sanoo ilah-
tuneena.

Satuvälkät ovat oppilaille rauhoittumisen hetkiä, 
mutta samalla niiden kautta pyritään lisäämään 
oppilaiden kiinnostusta lukemista kohtaan.



MESSI-TOIMINTA
Yli-Maarian koulun Messi-toiminnan avulla 

on saatu vähennettyä oppilaiden poissaoloja 
ja palautettua heitä takaisin tavallisen 

perusopetuksen pariin. Löydät aiheeseen 
liittyvän videon klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.

Y
li-Maarian koulussa on paljon oppi-
laita, joilla on haasteita koulunkäyn-
nissä. Samalla Turun kaupungin 
keskitetyn palvelun koulut ovat sen 
verran kaukana Yli-Maariasta, että 
niihin on haastavaa päästä. 

Syntyi ajatus Yli-Maarian koulun omasta Mes-
si-ryhmästä, jonka tavoitteena on auttaa oppilaita 
pysymään koulunkäynnissä mukana ja varmistaa 
peruskoulusta valmistuminen.

- Halusimme löytää väliportaan vaihtoehdon, 
jossa tavoitteena on, että oppilas pystyisi palaa-

https://youtu.be/gM99lDfNd94


maan omaan ryhmäänsä mahdollisimman pian. 
Samalla pystymme turvaamaan koulunkäynnin 
säännöllisyyden, erityisopettaja Tuuli Virtanen 
kertoo.

Messi-toimintaa on ollut Yli-Maarian koulussa 
nyt noin puolentoista vuoden ajan. Aluksi muka-
na oli kolme tai neljä oppilasta, mutta nykyään 
heitä on jo reilut kymmenkunta. 

Osa Messi-ryhmässä opiskelleista oppilaista on 
palannut aikaisempiin ryhmiinsä, ja uusia oppilai-
ta on tullut heidän tilalleen. Muutenkin Messi-ryh-
mään olisi koko ajan enemmän tulijoita kuin siellä 
on tilaa. 

Osa oppilaista opiskelee Messi-ryhmässä koko-
päiväisesti, osa käy siellä joillain tietyillä tunneilla. 

- Jotkut opiskelevat urakkaluontoisesti, vähän 
samalla tavalla kuin JOPO-luokissa, eli voimme 
tehdä heille viikko- tai jopa kuukausisuunnitel-
man. Osan kanssa mennään tunti kerrallaan, Vir-
tanen sanoo.

Mitä Messi-toiminta vaatii koululta?
- Sopivan tilan. Mielellään sellainen, jossa pys-

tyy opettamaan montaa ryhmää yhtä aikaa. Sa-
malla tilan olisi hyvä olla rauhallinen, Virtanen tii-
vistää.

Messi-toiminta vaikuttaa myös laaja-alaisen eri-
tyisopettajan rooliin, joka on mietittävä osittain 
uusiksi, kun aikaisemmin tehdyt suunnitelmat 
saattavat muuttua lennossa. 

- Toisaalta Messi-toiminta on hirveän palkitse-
vaa. Kun oppilaat pääsevät takaisin kiinni koulun-
käyntiin, siitä tulee opettajallekin hyvä fiilis, Virta-
nen toteaa.
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APUA JA TUKEA NUORILLE -OPAS

Tuntuuko opiskelu vaikealta? Mietityttävätkö raha-
asiat? Onko mieli maassa? Onko pitkään jatkunut 
koronatilanne tuonut uudenlaisia haasteita? Turussa 
on tarjolla paljon apua ja tukea erilaisiin pulmiin. 
Ongelmien kanssa ei tarvitse kamppailla yksin. Tutustu 
oppaaseen klikkaamalla kuvaa.
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