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PERUSOPETUS 
TURUSSA 150 VUOTTA

V
uosi 1872 - Turun kansakoulu ja ylä-
kansakoulu avattiin oppilaille. Syksyllä 
1872 opettajia oli yhteensä kahdeksan 
ja kouluissa aloitti yhteensä 304 oppi-

lasta. Ekana vuonna opintie ei ollut hitti, mutta 
kymmenessä vuodessa oppilasmäärä räjähti jo 
yli 2 000:een, iso määrä sen aikaisessa Turussa.    

Vuonna 2022 Turussa on käyty kunnallisessa 
koulussa jo 150 vuotta – pisimpään Suomessa. 
Nykyään Turun alueen peruskouluissa on noin 
15 000 oppilasta. 

Perusasiat eivät ole muuttuneet. Niin ennen 
kuin nytkin monipuolinen osaaminen syntyy laa-
jasta sivistyksestä. Osaaminen vaatii ahkeruut-
ta, mutta palkitsee luottamuksella omiin kykyi-
hin. Myös tulevaisuudessa. 

Ristimäen kansakoulun oppilaat 1938, Helge Lehto. 
Turun museokeskus. 



Yhteiskoulun Svenska Samskolanin VIII-luokan oppilaita 
koulun juhlasalissa keväällä 1903, Ernst Ane Löthner. 
Turun museokeskus. 

1
940-luvulla koulukasvitarhoja oli ympäri 
kaupunkia, olihan kasvitarhanhoito valin-
neinen oppiaine kansakoulussa! 

Viljelymaat pysyivät kunnossa oppilaiden 
toimesta tunneilla, palstojen sato jaettiin oppilai-
den kesken. Joskus saattoi käydä kehnosti, 1944 
sipulikärpäsen 
toukat veivät 
oppilaiden si-
pulisadon. 

Oppilaiden 
palstat olivat 
noin 60 neliö-
metriä. Kau-
pungin omista-
milla palstoilla 

Kuva: Turun Sanomat 13.8.1944 / 
Turun museokeskus.



kasvoivat usein samat kasvit, mutta oppilaiden 
toivomuksista pieniä poikkeuksia sallittiin. Kasvi-
mailla käytiin yleensä kolmena päivänä viikossa 
poikkeuksena kylvö- ja sadonkorjuuajat. 

Oikealla kasvaa punajuurta ja pienet kurkuntai-
met saavat parhaillaan vettä. Kasvipenkin reunal-
la kehäkukka tuo loistoa kasvimaalle. Kehäkukan 
terälehdet ovat syötäviä ja historiassa kehäkukka 
on tunnettu merkittävänä kansanlääkinnän perus-
rohtona erityisesti ihonhoidossa.  

Turussa esimerkiksi Aunelan koulun aamu- ja il-
tapäivätoiminnassa jatkuvat kasviperinteet: ke-
väisin koululaiset istuttavat ja hoitavat kukkia.  

Lähteet: Luontoportti.com ja Turun Sanomat 13.8.1944 / 
Turun pääkirjaston lehtiarkisto 

Kuva: Turun Sanomat 1933 / Turun museokeskus.

T
urussa lapset ovat päässeet uima-
kouluun kautta aikain. 1930-luvulla ui-
makoulua pidettiin Ruissalon Kansain-
puistossa. 

Nykyisin koulujen uimakoulut pidetään Impi-



vaaran uimahallissa. Ykkösille (viisi tuntia), kol-
mosille (neljä tuntia) ja vitosille (kaksi tuntia) jär-
jestetään uimakoulua lukuvuoden aikana. Kaikille 
turkulaisille ekaluokkalaisille lähetetään lisäksi 
kymmenen kerran uintikortit. Uintikorteilla lapset 
saavat ilmaisen sisäänpääsyn Turun kaupungin 
uimalaitoksiin maksavan aikuisen seurassa.

Kuvat liittyvät Turun koulujen 
150-vuotistaivalta juhlistavaan 

somesarjaan. Voit tutustua niihin 
tarkemmin Facebookissa ja 

Instagramissa. 



VALMISTAVA
PERUSOPETUS

Noin vuoden kestävässä VALMOssa 
eli valmistavassa opetuksessa 

vieraskielinen oppilas valmistetaan 
suomalaiseen peruskouluun. 

VALMO-luokan opettaminen on 
hauskaa, mutta haasteitakin riittää.

”
Yy, kaa, koo ja lähtee”, musiikin opettaja Jan-
ne Kuosa aloittaa. Hetken kuluttua luokallinen 
7–13-vuotiaita oppilaita liittyy soittoon mu-
kaan. He alkavat rämpytellä ukulelella J. Kar-

jalaista.
Osa oppilaista soittaa ukulelea ensimmäistä ker-

taa, osalla on siitä jo aiempaa kokemusta. Ja osa 
oppilaista puhuu suomea jonkin verran, osa ei ol-
lenkaan. Ei siis ole yllättävää, että kappaleen kans-
sa on vielä vähän hakemista. Mutta pääasia onkin, 
että oppilaat pääsevät kokeilemaan eri instrument-

https://youtu.be/5XBesmv2Xwk


teja ja soitosta välittyy ilo ja tekemisen meininki.
Olemme Ilpoisten koulussa VALMOn eli valmis-

tavan opetuksen luokan musiikin tunnilla. VAL-
MO on ensimmäinen luokka, jonne oppilas me-
nee Suomeen muutettuaan. Kyse on noin vuoden 
mittaisesta jaksosta, jonka aikana hänelle ope-
tetaan niin paljon suomen kieltä kuin se on siinä 
ajassa mahdollista. 

VALMO-LUOKASSA KAIKKI OPETUS 
TAPAHTUU SUOMEKSI

Leena Kulmala toimii Ilpoisten Koulussa VAL-
MO-opettajana. Hän kertoo, että VALMOssa 
kaikki opetus tapahtuu suomeksi, on sitten kyse 
musiikista, kuvaamataidosta, matematiikasta tai 
muusta oppiaineesta.

Tavoitteena on se, että yhden vuoden VAL-
MO-opiskelun jälkeen oppilas pystyy integroitu-
maan suomalaiseen luokkaan.

”Se on helpompaa eka- ja tokaluokkalaisille ja 
huikean vaativaa yhdeksäsluokkalaiselle”, Kul-
mala kertoo. 



Täysin kylmiltään oppilaiden ei tarvitse kuiten-
kaan siirtyä suomenkieliselle luokalle, sillä he 
osallistuvat VALMO-vuoden aikana esimerkiksi 
yleisopetuksen liikuntatunneille ja kuvaamataidon 
tunneille. Koronan takia se ei tosin ole ollut pariin 
vuoteen mahdollista, mutta tilanteeseen pitäisi 
tulla muutos tänä syksynä.

Tavallisesti Kulmala opettaa VALMO-luokkaa it-
sekseen. Häneltä kysytäänkin usein, kuinka mon-
taa kieltä hän puhuu itse ja miten hän pystyy 
opettamaan eri kielialueilta tulevia lapsia.

”Minä en ole kielitaitoinen ihminen, eivätkä op-
pilaani perinteisesti puhu edes englantia. Eli meil-
lä ei ole muuta yhteistä kieltä kuin suomen kieli.”

Oppilaat oppivat suomen kieltä kuitenkin no-
peasti. Tai suorastaan häkellyttävän nopeasti, ku-
ten Kulmala sanoo.

”Jo parin viikon opiskelun jälkeen he ymmärtä-
vät monessa asiassa, mitä opettaja haluaa hei-
dän tekevän seuraavaksi.”

Ilpoisten koulussa työskentelevät vieraskieliset 
opettajat käyvät noin kerran viikossa kysymässä, 
miten luokassa menee. Silloin nämä voivat kään-
tää jonkin yksittäisen asian, jonka Kulmala haluaa 
kertoa oppilaalle tai oppilas Kulmalalle.

VALMO-LUOKAN OPETTAMINEN ON 
HAUSKAA MUTTA HAASTAVAA

VALMO-luokalla opettaminen on Kulmalan mu-
kaan tosi hauskaa, sillä päivät ovat värikkäitä ja 
aina sattuu ja tapahtuu. 

Haasteitakin riittää. Oppilaita esimerkiksi tulee 
erilaisista koulutaustoista.



”Saattaa olla, että 10–11-vuotias lapsi ei ole 
käynyt koulua omassa maassaan koskaan. Tai 
sitten, niin kuin minullakin tällä hetkellä, että op-
pilas on opiskellut englanninkielisessä yksityis-
koulussa Cambridgen opetussuunnitelman mu-
kaan jo kuusi vuotta.”

Oppilaat myös aloittavat VALMO-luokalla eri 
ikäisinä, ikäjakauman ollessa alakoulussa 7–13 
vuotta.

Kolmas haaste on se, että oppilaita tulee ja me-
nee pitkin vuotta.

”Ensimmäiset oppilaat ovat aloittaneet elokuus-
sa ja viimeiset toukokuun puolivälissä”, Kulmala 
kertoo. 

VALMOn vahvuutena Kulmala pitää erilaisuuden 
kohtaamista. 

”Lapset tulevat eri puolelta maailmaa ja huo-
maavat, että olemme täällä yksi suuri luokka. Eri-
tyisen iloinen olen siitä, että meillä on erittäin har-
voin kiusaamista.”



KOLMASKYMMENES OPETTAJAVUOSI 
KÄYNNISTYY

Kulmala aloittaa tänä syksynä 30. opettajavuo-
tensa. Ensikosketuksensa vieraskielisiin oppi-
laisiin hän sai heti työuransa alussa silloisessa 
Vasaramäen pakolaisluokassa, jota hän opetti 
yhden kevään ajan.

”Sen jälkeen työskentelin pitkään Lausteen kou-
lussa suomi toisena kielenä -opettajana.”

Erityisopettajaksi valmistumisen jälkeen hän on 
opettanut maahanmuuttajataustaisia lapsia koko 
ajan, ja pelkästään VALMO-opettajana hän on 
toiminut kolmen vuoden ajan.

”Tunnen olevani nyt oikeassa paikassa, joten 
tämä valmoilu saa kyllä jatkua”, Kulmala kehuu.

MIKÄ VALMO?

• Kun lapsi tai nuori saapuu Suomeen, hän 
opiskelee ensin 900 (6-10-vuotiaat) tai 1000 
tuntia (yli 10-vuotiaat) perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa eli VALMOssa
• Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen 
opinto-ohjelma, jossa määritellään opetettavat 
aineet sekä niiden tavoitteet ja sisällöt. 
Oppilaita integroidaan perusopetuksen ryhmiin 
mahdollisimman paljon.
• VALMO antaa kielelliset ja opiskelulliset 
valmiudet siirtyä perusopetukseen
• Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy 
pääsääntöisesti omaan lähikouluunsa. 



OPPILAS-
AGENTIT

Oppilasagentit auttavat muita oppilaita ja 
opettajia digiasioissa. Samalla he auttavat 

ala- ja yläluokkalaisia tutustumaan toisiinsa 
paremmin.

O
pettaja Kimmo Nikkilä pyörittää Ilpois-
ten koulussa oppilasagenttien toimin-
taa. Oppilasagentit ovat oppilaita, jot-
ka opettavat muita oppilaita ja opettajia 

digilaitteiden ja -sovellusten käytössä. Sen lisäk-
si he tekevät esimerkiksi juhliin animaatiovideoita 
ja touhuavat muiden tieto- ja viestintäteknologian 
tehtävien parissa. 

Syksystä alkaen Ilpoisten koulussa voi hakea 
oppilasagentteihin vapaasti valittavien opintojen 
kautta. Sen lisäksi koulussa toimii edellisenä lu-
kuvuonna toimintansa aloittanut oppilasagenttien 
ryhmä, johon kuuluu vajaat kymmenkunta oppi-
lasta.

Oppilasagentiksi ryhtyminen on oppilaille va-



paaehtoista toimintaa. Samalla se tarjoaa heille 
kivan tavan tavata kavereita sekä opetella erilai-
sia digitaitoja.

- Aina löytyy oppilaita, jotka haluavat opettaa 
ja viedä tietoa ja taitoa pienemmille oppilaille. He 
ovat auttaneet myös opettajia koodaamisessa ja 
editoinnissa sekä rehtoria esityslaitteiden käyttä-
misessä. Se on ollut agenteille tosi palkitsevaa, 
Nikkilä iloitsee.

Tavallisesti Nikkilä tarjoaa oppilasagenteille 
muutamia ideoita, joista nämä valitsevat kiinnos-
tavimmat. Sen jälkeen oppilaat kehittelevät ideoi-
ta omalla ajallaan eteenpäin ja tarjoavat niitä sit-
ten koulun opettajille. Myöhemmin oppilasagentit 
raportoivat, miten heidän pitämänsä oppitunti on 
mennyt.

- Saan myös opettajilta tunnista palautetta. Jos 
joku asia ei mennyt putkeen, käymme asian yh-
dessä läpi ja mietimme, miten se voidaan tehdä 
jatkossa paremmin, Nikkilä kertoo.

Yleensä kaikki sujuu kuitenkin hyvin, ja niin op-
pilaat kuin opettajatkin ovat olleet tyytyväisiä op-
pilasagenttien järjestämiin tunteihin. 

Lukuvuoden mittaan oppilasagentit kehittyvät 
oppituntien pitäjinä.

- Ero ekan ja vikan oppitunnin välillä on valtava, 
Nikkilä kehuu.

Ilpoisten koulussa on kaksi tvt- eli tieto- ja vies-
tintäteknologiavastaavaa, mutta he ovat jo val-
miiksi täystyöllistettyjä. Siksi oppilasagentit ovat 
olleet opettajille korvaamaton apu. 

Nikkilän mielestä oppilasagenttien toiminnas-
sa on paljon muutakin hyvää. Agentit esimerkik-
si pystyvät asettumaan oppilaan asemaan ihan 



eri tavalla kuin opettajat. Ja jos oppituntia vetää 
kymmenkunta oppilasagenttia, nämä pystyvät 
tarjoamaan pienemmille oppilaille enemmän hen-
kilökohtaista tukea kuin yksi tai kaksi opettajaa.

Oppilasagentit yllättyvät aina, kuinka paljon 
eka- ja tokaluokkalaiset alkavat fanittaa heitä.

- Pienet kuuntelevat agentteja tunneilla ihan 
huumassa ja silmät pyöreinä. Oppituntien jälkeen 
he tulevat heti moikkaamaan ja repimään agent-
teja lahkeista, Nikkilä naureskelee.

- Isot oppilaat voivat olla pienille pelottaviakin, 
mutta agenttitoiminta madaltaa kynnystä tutus-
tua heihin.

Aikaisemmin oppilasagentit on palkittu uuras-
tuksestaan lasersodalla, elokuvissa käynnillä tai 
muulla vastaavalla koulun ja vanhempainyhdis-
tyksen tukemalla pikku palkinnolla. Myös kau-
punki on tukenut oppilasagenttien toimintaa 
TVT-palkinnoilla keväisin. (Muuttuuko tilanne syk-
syllä, kun koulussa aloittaa uusi ryhmä vapaasti 
valittavien opintojen kautta? Eli kannattaako op-
pilasagenttien palkitsemisesta sanoa jutussa mi-
tään?)

Jos omasta koulusta ei vielä löydy oppilasa-
gentteja ja haluaisi aloittaa vastaavan toiminnan, 
Nikkilä suosittelee etsimään sitä varten asialle 
omistautuneen opettajan tai muun aikuisen. Tek-
ninen osaaminen on tehtävässä eduksi, mutta se 
ei ole välttämätöntä, sillä lapset osaavat selvittää 
asioita myös itse. Tärkeämpää on auttaa oppi-
laita ideoimaan kiinnostavia sisältöjä sekä teke-
mään niistä totta.

KÄY KURKKAAMASSA OPPILASAGENTEISTA 
KERTOVA VIDEO

https://youtu.be/h9wSjCV8x-Y
https://youtu.be/h9wSjCV8x-Y


OPETTAJA
JANNE KUOSA

Ilpoisten koulussa opettava Janne Kuosa 
haluaa auttaa oppilasta löytämään 

potentiaalinsa ja tulemaan toimeen itsensä 
kanssa. Hän on myös kahden rescuekoiran 

omistaja sekä puoliammattimainen muusikko.

J
anne Kuosa on lähes kuusikymppinen 
opettaja, joka opettaa Ilpoisten koulus-
sa 6CD-yhdistelmäluokkaa sekä musiikkia, 
ruotsia ja elämänkatsomustietoa. Sen lisäksi 

hän pitää oppilaille bändikerhoa. 
Minkälaiseksi kuvailisit itseäsi ihmisenä?
- Puoliso on nopea, minä olen hidas. Luonteeltani 
olen perinpohjainen, mutta ikävuosistani huolimat-
ta yritän seurata aikaani ja olla kartalla maailman-
tilanteesta. Harrastuksia ovat koirien kanssa ulkoi-



lu, liikunta ja miltei toinen ammatti, musiikki, Kuosa 
kertoo.
- Meillä on kaksi rescuekoiraa, jotka ovat tulleet 
meille poliisin ja eläinsuojeluyhdistyksen kautta. 
Ne ovat sisaruksia, ja toivoimme, ettei niitä tarvitse 
erottaa toisistaan. Vanhempi Vilma on salonkikel-
poinen, Risto taas on pentukoira ison koiran koos-
sa.
Kuosa opiskeli parikymppisenä musiikkia amma-
tikseen, mutta lopulta hänestä tuli luokanopetta-
ja ja musiikin aineenopettaja. Kokonaan hän ei silti 
voinut luopua musiikista.
- Teen musiikkia mielelläni laaja-alaisesti. Instru-
menttini ovat sello, kontrabasso ja sähköbasso. 
Viime sunnuntaina olin barokkikeikalla barokki-
sellon kanssa, sitä ennen kansanmusiikkikeikalla 
kontrabassolla ja sähköbassoa varten minulla on 
progemetallibändi, joka sekin oli juuri keikalla.

OPPILAAN ON TÄRKEÄÄ TULLA TOIMEEN 
ITSENSÄ JA YMPÄRISTÖNSÄ KANSSA

Kuosa opettaa 6CD-yhdistelmäluokkaa yhdessä 
työparina toimivan erityisopettajan kanssa. He ve-
tävät ryhmää itsenäisesti ja yhdessä. Opetuksen 
he suunnittelevat yhdessä kuutosluokkien tiimin 
kanssa, mikä tuo työhön Kuosan mielestä vaihtelua 
ja parantaa opetuksen tasoa. 
Minkälainen olet opettajana?
- Jos muksuilta kysytään, vastaus on aina, että 
”miks me tehdään aina näitä töitä”, Kuosa naurah-
taa.
- Uskon työntekoon ja vaivannäkemiseen. Nykyi-
sessä maailmassa kaikki asiat ovat nopeita, mikä 



voi olla joskus ihan hyvä asia. Mutta välillä ihmisil-
tä unohtuu, että kova työ palkitaan oikeasti. Enkä 
tarkoita, että pitää uuvuttaa ja näännyttää itsensä, 
vaan opitaan, että asioiden eteen pitää nähdä vai-
vaa. 
Opettamisessa Kuosa haluaa auttaa lapsia puh-
keamaan kukkaan ja löytämään hyvät puolet itses-
tään. Toisaalta lasten on tärkeää oppia tulemaan 
toimeen myös huonojen puoliensa kanssa.
- Katson työtäni sosiaalisten tuntosarvien läpi, 
mikä johtuu osittain siitä, että toimin sijais- ja tu-
kiperhevanhempana. Mielestäni lasten on tärkeää 
oppia olemaan sinut itsensä ja ympäristönsä kans-
sa.
Työssä Kuosaa auttaa myös se, että hän on opis-
kellut työn ohessa ratkaisukeskeiseksi neuropsyki-
atriseksi valmentajaksi. 



KUOSAN LUOKASSA ON TURVALLINEN 
OPPIMISILMAPIIRI

Hyvän oppimisilmapiirin syntyminen luokassa 
syntyy Kuosan mukaan turvallisuudesta. Siitä 
tunteesta, että lasta eivät uhkaa muut lapset, ai-
kuiset eikä oma itse.
- Ajattelen myös niin, että mitä pienempi ryhmä 
on, sitä paremmaksi oppimisilmapiiri voi muuttua. 
Sillä on hirveän suuri merkitys, onko luokassa 32 
vai 17 oppilasta, Kuosa toteaa.
Välillä tarvitaan myös rajoja, sillä rajat ovat Ku-
osan mielestä rakkautta. 
- Niiden avulla oppilaille kasvaa käsitys, mikä on 
oikein ja mikä väärin. 
Kuosan luokassa otetaan rennosti, mutta oppi-
miseen suhtaudutaan vakavasti. Tavallisesti siellä 
saa myös hassutella. 
- Parhaimmillaan koulussa voi olla nastaa oppia 
uutta, Kuosa kehuu.

KÄY KURKKAAMASSA JANNESTA KERTOVA 
VIDEO.

”Parhaimmillaan koulussa voi 
olla nastaa oppia uutta.”

https://youtu.be/PJS3t-0W0yM
https://youtu.be/PJS3t-0W0yM


YHTEISOPETTAJUUS
AUTTAA OPPILASTA 

OPPIMAAN
Yhteisopettajuudessa opettaja voi jakaa 

oppilaat joustavasti erilaisiin ryhmiin. 
Oppilaille se merkitsee kahta turvallista 

aikuista, joilta saa tarvittaessa apua. 

I
lpoisten koulussa on käynnissä matematii-
kan tunti. Luokanopettaja Merja Kalm ja eri-
tyisluokanopettaja Helka Kokkonen kertovat 
6BC-luokan oppilaille, mitä näiden tulee teh-

dä. Oppilaat käyvät tehtävien kimppuun. Samalla 
Kalm ja Kokkonen kiertävät luokassa auttamassa 
oppilaita.
Yhteisopettajuudessa kaksi opettajaa opettaa 
kahta luokkaa yhtä aikaa, tai kumpikin heistä voi 
opettaa omaa ryhmää erikseen. Ryhmän kokoon-
pano elää päivän aikana tilanteen mukaan.



- Olemme opettaneet neljä vuotta yhdessä ja 
alusta asti ilmoittaneet lapsille, että tämän luokan 
nimi on BC. Lapset ja vanhemmat tietävät, kuka 
on paperilla kenenkin oppilas, mutta meidän ar-
jessamme sillä ei ole mitään merkitystä, Kalm 
kertoo.
- Vanhemmat ovat tottuneet siihen, että viestit 
tulevat yleensä molempien nimissä, Kokkonen li-
sää.
Kalm opettaa 6BC-luokkaa kokopäiväisesti ja 
Kokkonen lukuaineissa. 

NOPEASTI APUA OPPILAILLE

6BC-luokka on tavallaan yleisopetuksen ja pien-
luokan yhdistelmä, jossa merkittävällä osalla op-
pilaista on erityisen tuen päätös. 
Oppilaan näkökulmasta yhteisopettajuuden etu-
na on se, että opettajia on yhden sijasta kaksi. 
Siten apua on yleensä nopeampaa saada kuin 
yhden opettajan luokassa. Luokassa oppilaan on 
myös helppoa harjoitella isossa ryhmässä ole-
mista.
- Lapset tietävät pystyvänsä toimimaan erilaisis-
sa ryhmissä. Yläkoulussa he osaavat varmasti in-
tegroitua isoihin ryhmiin, vaikka heillä olisi pien-
ryhmäpäätös, Kokkonen sanoo.  
Opettajalle yhteisopettajuus merkitsee joustoa, 
kun oppilaat voi jakaa esimerkiksi tuen tarpeen 
mukaan eri kokoisiin ryhmiin. Lisäksi opetusta 
voi suunnitella yhdessä toisen opettajan kanssa, 
mikä saattaa monipuolistaa sitä.
Vanhemmilla saattaa olla joskus ennakkoasentei-
ta, että erityisen tuen oppilaat toisivat haasteita 
muille oppilaille.



- Olemme huomanneet nämä pelot varhaisessa 
vaiheessa turhiksi. Meitä on aina kaksi aikuista 
paikalla, joten senkin myötä täällä on usein huo-
mattavasti rauhallisempaa, Kalm sanoo. 

HUUMORINTAJU JA HYVÄNTUULISUUS 
KUULUVAT KALMIN JA ILMOSEN 
TYÖKALUPAKKIIN

Kokkonen aloitti työuransa Kalmin parina. Hänen 
mielestään oli valtava rikkaus saada konkariopet-
taja rinnalleen ja oppia tältä työn käytännöistä. 
- Työvuosien aikana on myös ollut mukavaa ke-
hittää yhteisopettajuutta yhdessä, kun olen saa-
nut itsekin varmuutta asioihin, Kokkonen kehuu.
Kalmilla on takana noin kaksikymmentä työvuot-
ta. Hän myöntää, että yhteisopettajuus vaati hä-
neltä aluksi totuttelua.



- Olin tottunut siihen, että vedän isoa orkesteria 
mukanani. Tässä on pitänyt oppia antamaan vä-
lillä vetovastuu toiselle. 
Minkälaiseksi Kalm ja Kokkonen kuvailisivat it-
seään työparina? 
- Huumorintaju ja hyväntuulisuus on se meidän 
juttu. Ehkä Merja on meistä räväkämpi ja minä 
rauhallisempi, Kokkonen kertoo.
Kalm myöntää olevansa samoilla linjoilla.
- Minä olen tunteiden näyttämisessä koulumaail-
massa ehkä rohkeampi. Helka osaa sitten mennä 
paikkaamaan särkyneitä sydämiä. Olen se sitten 
minä tai oppilaat, Kalm naurahtaa.

KÄY KURKKAAMASSA 
YHTEISOPETTAJUUDESTA KERTOVA VIDEO.

https://youtu.be/W6_pq9h8t1s
https://youtu.be/W6_pq9h8t1s


ERIARVOISUUTTA 
EHKÄISEMÄSSÄ

Turun kaupungin tavoitteena on koulujen 
eriarvoistumisen katkaiseminen ja tasa-

arvoisen oppimisen mahdollistaminen kaikille 
koululaisille lähikoulusta riippumatta. 

T
utkimusten mukaan koulun tai asuina-
lueen maine vaikuttaa koulujen vetovoi-
maan enemmän kuin asuinalueen tosiasi-
allinen tilanne. 

– Epäluulo koulua tai aluetta kohtaan voi edes-
auttaa eriytymiskehitystä, joka muodostuu pa-
himmillaan jatkuvan heikentymisen kehäksi. Tä-
män vuoksi on tärkeätä nostaa näkyville alueiden 
ja koulujen vahvuuksia, jotka torjuvat eriytymisen 
noidankehää, kertoo Koulusegregaation vähen-
täminen Turussa -projektin projektipäällikkö Emil 
Kusnetsoff. 



KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ 

Huono-osaisuuden kierteen ehkäisemiseksi pro-
jektissa kiinnitetään huomio erityisesti korkean 
työttömyysasteen ja matalan koulutustason aluei-
den kouluihin ja niiden vetovoimaan.   

Projektin aikana valmistuu Turun kaupungin kou-
lusegregaation ehkäisemisen tiekartta. 

– Tiekarttaan kootaan jo käytössä olevat koulu-
segregaation ehkäisemisen toimenpiteet. Lisäksi 
se tulee sisältämään mittariston, jonka perusteella 
työn vaikuttavuutta voidaan seurata ja mitata, Kus-
netsoff tiivistää. 

Kaupunkilaisten osallistaminen on tärkeä osa 
projektia. Koulutuksellisesti tasa-arvoisemman 
kaupungin luomista tukemaan kootaan asukasraa-
ti. Haku raadin jäseneksi on auki ja mukaan voi ha-
kea Webropol-linkin kautta. 

https://link.webropolsurveys.com/S/187AC9C0A1F5FDD0


Lisäksi projektin tiimoilta on avattu Katse koului-
hin -pilottihaku, jossa uusiin koulujen eriytymistä 
ennaltaehkäiseviin kokeiluihin voi hakea enimmil-
lään 1000 euroa rahoitusta. Lisätiedot ja hakulo-
make: www.turku.fi/katse-kouluihin-haku. 

TURKU UUDISTAA KOULUVERKKOAAN 

Turussa koulurakennukset ovat suurelta osin 
1960–70-luvuilta ja niistä moni on tullut tiensä pää-
hän. Uusien koulujen tarveselvityksiä tehtäessä on 
samalla mahdollisuus pohtia myös palveluverkon 
toimivuutta. 

Kouluratkaisut ovat yksi tehokas tapa vaikuttaa 
segregaation vähentämiseen. Esimerkiksi uudessa 
Karhunaukion yhtenäiskoulussa lasten kieli- ja so-
sioekonomiset taustat sekoittuvat nykyistä enem-
män. 

– Pyrimme tekemään kokonaisvaltaisia päätöksiä, 
jotta ehkäisemme segregaation haasteita ja pys-
tymme ennen kaikkea vaikuttamaan positiivises-
ti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Samalla käymme 
läpi myös muut vetovoimaan liittyvät kysymykset 
aina erityisen tuen tarpeista erikoisluokkien veto-
voimaan, toteaa apulaispormestari Piia Elo. 

”Kaupunkilaisten osallistaminen 
on tärkeä osa projektia.”

www.turku.fi/katse-kouluihin-haku


Turun kaupunki - 
kasvatus ja opetus

Turun kaupunki - 
kasvatus ja opetus

https://www.facebook.com/turkusivistys
https://www.facebook.com/turkusivistys
https://twitter.com/turkusivistys
https://twitter.com/turkusivistys
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/perusopetuksen_opas_2022.pdf
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