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Väistötilat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä niihin muuttavan yksikön 
kanssa. Usein väistötila onkin toimivampi kuin tila, josta on lähdetty.

KOULUA 
VÄISTÖTILOISSA

https://youtu.be/5cKHmFDXUGc


K
oulujen väistötilojen tarve on kas-
vanut huomattavasti peruskorjau-
sikään ehtineiden rakennusten ja 
äkillisten sisäilmahaasteiden myötä. 
Tänä lukuvuonna noin 3000 turku-
laista oppilasta käy koulua väistöti-

loissa.
Vaikka sitkeässä istuvat mielikuvat harmaista 

parakeista eivät pidäkään paikkaansa, voi muut-
to väistötiloihin aiheuttaa yhä epäilyksiä. 

– Lähtökohtaisesti väistötiloihin siirrytään aina 
hyvästä syystä. Väistötila onkin usein toimivam-
pi kuin tila, josta on lähdetty, kertoo Turun kau-
pungin toimitilapäällikkö Kirsi Eronen.

Väistötilat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä 
niihin muuttavan yksikön kanssa, jotta tiloista 
saadaan mahdollisimman toimivat. Suunnitel-
miin kirjataan muun muassa toiveet pienryhmä-
tiloista ja tieto luokkien koosta.

TOIMIVAT TILAT HELPOTTAVAT ARKEA

Mikaelin koulun rehtori Jari Malin antaa kiitos-
ta siitä, että tilojen käyttäjiä kuunneltiin alusta 
alkaen. 

Alun perin Mikaelin koulun JOPO- ja Urheilu-
puiston yksikkö sijaitsivat Samppalinnan kou-
lutalossa. Maaliskuussa 2020 yksiköt muuttivat 
Turun ammattikorkeakoulun tiloihin Lemminkäi-
senkadulle. Nykyisiin väistötiloihin Luolavuoren-
tie 1:een päästiin lukuvuoden 2022–23 alussa.

– Vaikka muuttovaiheessa tilojen kalustaminen 
oli vielä osittain kesken, koulun toiminta käyn-
nistyi normaalisti. Saimme asialliset ja toimivat 
opetustilat sekä viihtyisän välituntipihan.

Mikaelin koulun JOPO-yksikössä opiskelee 
kolme kymmenen hengen yläkouluryhmää ja 
Urheilupuiston yksikössä neljä kuuden hengen 
alakouluryhmää. Oppilaat tulevat koko Turun 
alueelta. Nykyisiin väistötiloihin on helppo tulla 
niin julkisilla kulkuvälineillä kuin koulukyydeillä.

– Omasta puolestani voin todeta, että tämä on 

kuin mikä tahansa rakennus, eikä mistään käy 
ilmi, että kyseessä on väistötila. Talo on raken-
nettu säältä suojassa ja toimitettu tänne tilaele-
mentteinä, Malin kertoo.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMA

Väistötilojen sijoittaminen koulun läheisyyteen 
ei aina ole mahdollista. Turun kaupunki onkin 
tehnyt pitkän aikavälin väistötilasuunnitelman, 
joka vastaa koulujen tuleviin väistötilatarpeisiin. 
Pitkän aikavälin suunnitelman avulla pystytään 
varautumaan kerrallaan vähintään kolmen kou-
lukohteen väistöön.

– Väistöaika on poikkeuksellinen ajanjakso, 
jonka jälkeen koulutoimintaa päästään jatka-
maan uusissa tai peruskorjatuissa tiloissa. Uu-
distetut, toiminnallisesti ja taloteknisesti parem-
mat tilat palvelevat käyttäjiä vuosia eteenpäin, 
Eronen huomauttaa.

Mikaelin koulun JOPOn ja Urheilupuiston yksi-

kön lisäksi väistötiloihin ovat siirtyneet Teräsrau-
telan koulun Suikkilan yksikkö ja S:t Olofsskola-
nin ruotsinkielinen yläkoulu. Uusi Karhunaukion 
yhtenäiskoulu tulee korvaamaan Lausteen ala-
koulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat, jotka toi-
mivat parhaillaan väistötiloissa.

Peruskorjauksista valmistuu seuraavaksi Sirk-
kalan koulu ja lukukaudella 2023–24 Raunistu-
lan ja Pääskyvuoren koulut. Uusia väistötiloja 
valmistuu Luolavuoren koulun Inkilänkadun yk-
sikölle sekä Keltasirkunpolun päiväkodille. Lisä-
tiloja on tulossa Pansion ja Hepokullan kouluille 
sekä väistöliikuntatila Lausteen koululle.

Kurkkaa videolta, minkälaisia ajatuksia Kirsi 
Erosella, Jari Malinilla ja Laura Veijolalla on 
väistötiloista.

Juttu on julkaistu Turkupostissa 4/2022.

Vasen ylhäällä: Ruiskadun yksikön oppilas kuvaamataidon tunnilla. Oikealla ylhäällä: Ruiskadun yksikön väistötila. 
Oikealla alhaalla: Mikaelin koulun rehtori Jari Malin.

https://youtu.be/5cKHmFDXUGc
https://youtu.be/5cKHmFDXUGc
https://youtu.be/5cKHmFDXUGc
https://youtu.be/5cKHmFDXUGc
https://youtu.be/5cKHmFDXUGc
https://youtu.be/5cKHmFDXUGc


KIRJASTO TUTUKSI
Elämyspolkuun kuuluvien kirjastokäyntien myötä kaikki turkulaiset perusopetuksen oppilaat käyvät kirjastossa vähintään 

kerran vuodessa. Säännöllisillä käynneillä ja monipuolisella kirjavinkkitarjonnalla oppilaita houkutellaan tarinoiden maailmaan.

K
aikki turkulaiset perusopetuksen 
oppilaat käyvät kirjastossa vuosit-
tain vähintään kerran. Elämyspol-
kuun kuuluvat kirjastokäynnit teh-
dään lähikirjastoon, kirjastoautoon 
tai pääkirjastoon. 

Lasten ja nuorten lukutaitoa edistetään yhteis-
työssä 

Kirjastolla on suuri merkitys lasten ja nuorten 
lukutaidon edistämisessä, tukemisessa ja ylläpi-
tämisessä. 

– Elämyspolkuun kuuluvat kirjastokäynnit voi-
daan yhdistää myös monialaisiin oppimisko-
konaisuuksiin. Näitä MOK-viikoiksi kutsuttuja 
kokonaisuuksia järjestetään kouluissa kaksi 
kertaa lukuvuodessa.  Elämyspolun myötä kai-
killa lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus päästä 
kirjastoon ja löytää lukemisen ilo, kertoo Elä-
myspolun koordinaattori ja erityisluokanopettaja 

Leena Kulmala. 
Elämyspolkuun on kirjattu, että luokat käy-

vät kirjastossa joka lukuvuosi. Näistä Elä-
myspolkuun kuuluvista käynneistä kirjasto 
järjestää 2., 4., ja 5. luokkien käynnit.  

– Muut luokka-asteet käyvät opettajan 
johdolla muun muassa lainaamassa kirjoja, 
ja osa luokista suorittaa Lukupolkua, joka on 
kirjaston ja koulujen yhteinen lukudiplomi, 
kertoo Turun kaupunginkirjaston erikoiskir-
jastovirkailija Minna Söderman. 

KIRJAVINKKAUS HOUKUTTELEE 
LUKEMAAN MONIPUOLISESTI 

Kaikki 2.- ja 5.-luokkalaiset sekä yläkouluikäi-
set oppilaat osallistuvat kirjavinkkaukseen, 
jonka aikana kuullaan kirjavinkkejä ja lopuksi 

lainataan kirjoja. 
– Kirjavinkkaukset houkuttelevat oppilaita luke-

maan monipuolisesti. Korona-aika pakotti siir-
tymään etävinkkauksiin. Nyt olemme palanneet 
lähivinkkauksiin ja saaneet huomata, että opet-
tajat ja oppilaat ovat kaivanneet niitä yhtä paljon 
kuin mekin, Söderman kertoo. 

MEDIAMATKALLA MIETITÄÄN TIEDON 
LUOTETTAVUUTTA 

Neljäsluokkalaisten Elämyspolku-suunnitelmaan 
kuuluu mediamatka, joka pidetään omassa lä-
hikirjastossa. Mediamatkalla harjoitellaan Vas-
ki-verkkokirjaston käyttämistä, mietitään tiedon 
luotettavuutta ja keskustellaan ikärajoista. 

– Korona-aikana mediamatkoja pidettiin paljon 
etänä, mutta nyt pyrimme ensisijaisesti siihen, 

että luokat tulisivat kirjastoon paikan päälle, 
kertoo Turun kaupunginkirjaston informaatikko 
Pauliina Salmi. 

Salmen mukaan ikärajat kiinnostavat oppilaita 
kaikkein eniten. 

– He todella pysähtyvät kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan siitä, mihin ikärajat perustuvat ja 
miksi jollain elokuvilla tai peleillä on juuri jokin 
tietty ikäraja. 

Elämyspolkuun kuuluvia kirjastokäyntejä tar-
jotaan myös yläkouluikäisille. Tarjolla on muun 
muassa kirjavinkkausta, lukuvinkkejä sekä klik-
kiotsikkotyöpaja. 

Elämyspolku on kirjattu Turun kaupungin 
opetussuunnitelmaan. Elämyspolussa 
hyödynnetään erilaisia työtapoja ja 
oppimisympäristöjä ja viedään työskentelyä 
säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. 

Kuva: Frida-Maria Pessi

https://youtu.be/5XBesmv2Xwk
https://youtu.be/5XBesmv2Xwk


L
ujain ja Eimi ovat Nummenpakan 
koulun Aurajoen yksikön ysiluokka-
laisia – ja tukareita eli tukioppilaita. 
Tukareina he toimivat vertaistukena 
seiskaluokkalaisille.

- Meillä on ryhmäytymistä, kun 

Aurajoen yksikössä tukioppilaat luovat kouluun hyvää ja turvallista 
oppimisilmapiiriä. Tukioppilaille toiminta tarjoaa leirejä, monenlaisia 

taitoja ja ainutlaatuisia ystävyyssuhteita.

Oppilasagentteja Ilpoisten koulun kerhotilassa.

TUKARI-
TOIMINTA

kouluun tulee uusia oppilaita. Pidämme heille 
tunteja, joiden aikana porukka tutustuu toisiinsa, 
Eimi kertoo.

Ysiluokalla tukarit järjestävät kaikille koulun 
oppilaille erilaisia teemapäiviä, kuten halloween- 
ja ystävänpäiväjuhlia. Niidenkin tavoitteena on 

lisätä oppilaiden ryhmähenkeä. Tarvittaessa 
tukarit puuttuvat myös kiusaamistapauksiin.

- Meille voi tulla puhumaan, jos omalle kohdal-
le on osunut väkivaltaa, Lujain kertoo.

TUKIOPPILAAN EI TARVITSE OLLA 
KOULUMENESTYJÄ

Tukaritoiminta on Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton (MLL) järjestämää toimintaa. Turun alueen 
kouluissa toimintaa järjestetään monin tavoin. 

Aurajoen yksikössä tukariksi haetaan seis-
kaluokan keväällä. Oppilaat tekevät kirjallisen 
hakemuksen, jonka pohjalta vanhemmat tukiop-
pilaat haastattelevat heitä.

Tukaritoimintaa ohjaava opettaja Tiina Ben-
Moussa korostaa, että tukioppilaan ei tarvitse 
olla koulumenestyjä.

- Hänen tulee olla kuitenkin koulumyönteinen, 
hoitaa hommat kunnolla ja kohdella muita kun-
nioittavasti.

MLL:n Turun yhdistys rahoittaa Turussa tu-
kioppilaiden ja tukioppilasohjaajien koulutuksen. 
Aurajoen yksikön tukareille se tarkoittaa vuoden 
aikana useita yön yli -reissuja Kunstenniemeen. 
Paikalla on silloin myös MLL:n kouluttaja. 

Koulutusten aiheita voivat olla esimerkiksi kou-
lukiusaaminen, ehkäisevä päihdetyö ja yhden-
vertaisuus. Niiden pohjalta tukioppilaat suun-
nittelevat oppitunnin, jonka he pitävät omalle 
kummiluokalleen seuraavalla viikolla. 

- Toivomme, että kaikkien olisi hyvä olla kou-
lussa ja nuoret huomaisivat, miten he itse voivat 
vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön luomi-
seen, BenMoussa sanoo.

LEIREILLÄ SYNTYY UUSIA YSTÄVYYKSIÄ

Eimi ja Lujain ovat nauttineet tukaritoiminnasta. 
Sen avulla he ovat luoneet kouluun myönteistä 
ilmapiiriä ja saaneet kivaa lisätekemistä arkeen. 
Tukaritoiminnan etuja ovat olleet myös esiinty-
mistaitojen vahvistaminen sekä oppilaille pidetyt 
tunnit. Niin ja tietysti koulutusleirit ja uudet ka-
verit.

- Siellä saa hyvää ruokaa ja pääsee tutustu-
maan muihin, Eimi kehuu. 

- Viimeisin leiri oli niin kiva, Lujain täydentää. 
BenMoussalla on saanut tukareilta samanlaista 

palautetta.
- Moni kiittelee siellä, että ”mä en olis tutustu-

nut näihin muihin oppilaisiin, koska he eivät ole 
mun luokalla, mutta tätä kautta meille on tullut 
ihana ystävyys”. Se lämmittää mieltäni, Ben-
Moussa kertoo tyytyväisenä. 

Katso videolta Eimin, Lujainin ja Tiinan 
ajatuksia tukioppilastoiminnasta.

https://youtu.be/4ue3H76L270
https://youtu.be/4ue3H76L270
https://youtu.be/4ue3H76L270


Silta-tuessa maahanmuuttajataustaisia yläkoululaisia autetaan 
sopeutumaan tavalliseen yleisopetuksen luokkaan. Se on tarpeen etenkin 

silloin, kun oppilaalla on puutteelliset kieli- ja opiskelutaidot.

M
iten sinulta sujuisi peruskoulun 
aloittaminen vieraalla kielellä? 
Entä silloin, jos se pitäisi aloit-
taa suoraan seiskaluokalta? 
Osalle Turussa opiskelevista 
nuorista se on arkipäivää.

Qadria aloitti suomalaisen peruskoulun VAL-
MOssa eli valmistavassa opetuksessa Rova-
niemellä. VALMO on noin vuoden mittainen 
jakso, jonka aikana oppilaalle opetetaan suo-
men kieltä, opiskelutaitoja sekä eri oppiaineisiin 
liittyviä sisältöjä. 

Ryhmässä oli hänen lisäkseen vain kaksi oppi-
lasta. 

- Vain opettaja puhui suomea. Se teki kielen 
oppimisesta vaikeaa, Qadria muistelee.

VALMOsta oppilaat siirtyvät tavallisiin ylei-
sopetuksen luokkiin. Se on alakoululaisille hel-

pompaa kuin yläkoululaisille, sillä oppitunneilla 
käytettävä kieli ja käsiteltävät asiat vaikeutuvat 
sitä mukaa, mitä pidemmälle peruskoulussa 
mennään.

Nykyään Qadria opiskelee Nummenpakan 
koulun Aurajoen yksikössä. Hän saa siellä te-

SILTA-TUKI
OPPILAAN APUNA

Lotta Haaristo toimii Silta-erityisopettajana.

https://youtu.be/ujpRG_V5RLY


”Saan koulussa niin paljon apua.”

hostettua Silta-tukea. 
Silta-tuki on tarkoitettu maahanmuuttaja-

taustaisille oppilaille, jotka ovat saapuneet 
Suomeen 11-vuotiaana tai sitä vanhempana. 
Muita kriteerejä ovat valmistavan opetuksen 
suorittaminen Suomessa sekä huoli siitä, 
että ilman Silta-tukea oppilas ei tulisi toden-
näköisesti saamaan perusopetuksen päät-
tötodistusta. Esimerkiksi Qadrian kohdalla 
se tarkoitti sitä, että hän ei ollut käynyt koti-
maassaan ollenkaan koulua. 

- Saan koulussa niin paljon apua. Mulla on 
oman kielen opettaja, joka auttaa maanantai-
sin yhden tunnin ajan. Mulla on erityisopet-
taja, jonka kanssa mulla on ydinsisällöt mati-
kassa ja enkussa, Qadria kertoo.

TAVOITTEENA PERUSKOULUN 
PÄÄTTÖTODISTUS

Lotta Haaristo toimii Aurajoen yksikössä 
Silta-erityisopettajana. Hänen tehtävänään 
on antaa tehostettua tukea maahanmuuttaja-
taustaisille oppilaille, jotta he pystyisivät opis-
kelemaan yleisopetuksen luokan mukana. 
Oppiainekohtaisen tuen lisäksi tarkoitus on 
vahvistaa suomen kieltä ja opiskelutaitoja.

Käytännössä tuki tarkoittaa esimerkiksi sa-

manaikaisopetusta aineenopettajan kanssa. 
Tai pienryhmätyöskentelyä.

- Käytössä on muitakin tukikeinoja, kuten 
opiskelua koulunkäynninohjaajan kanssa 
sekä ennakoivaa tukiopetusta, Haaristo ker-
too.

Silta-toiminta sai alkunsa muutama vuosi 
sitten Nummenpakan koulussa Silta-hank-
keena. 

Hyvien kokemusten myötä toiminta vakiin-
nutettiin tänä syksynä koko Turun kaupungin 
alueelle. Näin ollen jokaisella koulualueella on 
Turussa Silta-tukea tarjoava koulu. Nummen-
pakan koulun lisäksi niitä ovat Topeliuksen ja 
Syvälahden koulut. 

Pyrkimyksenä on, että oppilas saisi suoritet-
tua tuen avulla peruskoulun päättötodistuk-
sen. Aina se ei ole kuitenkaan mahdollista. 

- Silloin oppilaalla on mahdollisuus jatkaa 
aikuisten perusopetukseen ja tehdä siellä 
peruskoulu loppuun, Haaristo kertoo.

Se on tärkeää erityisesti nuoren itsensä 
kannalta, jotta hän voi hakea jatko-opintoihin, 
työllistyä ja käynnistää itsenäisen elämän. 

Kurkkaa videolta, minkälaisia ajatuksia 
Qadrialla ja Lotalla on Silta-tuesta.

https://youtu.be/ujpRG_V5RLY
https://youtu.be/ujpRG_V5RLY
https://youtu.be/ujpRG_V5RLY


KIELITIETOINEN
OTE OPETUKSEEN

Nummenpakan koulussa puhutaan jopa 38 eri kieltä. Koulussa käytettävää kieltä onkin tärkeää 
opetella kaikilla oppitunneilla. Siitä hyötyvät myös suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat.

https://youtu.be/bsvVXZJT458


N
ummenpakan koulussa pu-
hutaan kaikkiaan 38 eri kieltä. 
Koulussa käytettävä kieli onkin 
tärkeää huomioida erityisesti 
tällaisessa oppimisympäristös-
sä.

Titteli Nina Perttuli-Friasin mukaan kou-
lun kieltä ja oppiaineissa tarvittavia termejä 
opetellaan kaikissa aineissa. Käytännössä 
siis matematiikka, historia ja muut oppiaineet 
ovat myös kielten tunteja. Samoin jokainen 
opettaja on koulussa kielten opettaja.

- Akateeminen kieli on erilaista kuin kotikieli. 
Se koskee myös suomea äidinkielenään pu-
huvia oppilaita, Perttuli-Frias kertoo.

Kielitietoinen opetus merkitsee muun muas-
sa sitä, että opettaja ja oppilaat käyvät tun-

neilla vaikeita sanoja yhdessä läpi. Kirjoissa 
voi olla myös vaikeita ilmaisuja ja lauseraken-
teita, joita opettaja avaa oppilaille selkokielel-
lä.

Kielitietoisessa opetuksessa hyödynnetään 
kuviakin. 

- Kiikareista voi esimerkiksi sanoa, että niillä 
näkee kauas.

Kielitietoisesta opetuksesta hyötyvät Perttu-
li-Friasin mielestä kaikki oppilaat.

- Sen ansiosta sisällöissä ei kiirehditä, vaan 
asioita pysähdytään miettimään vähän pi-
demmäksi aikaa, Perttuli-Frias tiivistää.

MONIKIELISYYS ON VAHVUUS

Nummenpakan alakoulussa suomi toisena 

kielenä (S2) -oppilaita on jopa kaksi kolmasosaa 
oppilaista, yläkoulun puolella vastaava luke-
ma on 20 prosenttia. Koulussa on myös paljon 
omankielisiä ohjaajia ja opettajia. Monikielisyys 
näkyy siis jatkuvasti koulun arjessa. 

Nummenpakan koulun vahvuutena (titteli tä-
hän) Suzan Khoshnau pitää sitä, että siellä on 
pitkät perinteet monikielisistä oppilaista.

- Kaikki oppilaat ovat tottuneet siihen, että 
saatan puhua historian tunnilla arabiaa tai kur-
dia, Khoshnau sanoo. 

Kokemus monikielisistä oppilaista näkyy myös 
uusien opettajien perehdyttämisessä. 

- Meillä on perehdyttämisohjeet ja vertaistukea 
uusille opettajille. Voin esimerkiksi kertoa, mitä 
olen itse tehnyt ja että hän voi kysyä minulta 
aina apua.

Joskus oppilaat saattavat hävetä oman äidin-
kielensä puhumista koulussa. Silloin Khoshnau 
keskustelee oppilaan kanssa, miksi oma äidin-
kieli on tälle tärkeää.

- Tulevaisuudessa monen eri kielen osaaminen 
on oppilaalle iso plussa. 

Kielitietoisen opetuksen eräänä tarkoituksena 
onkin kunnioittaa ja hyödyntää kaikkia koulussa 
puhuttuja kieliä. 

- Tuemme koulussa monikielisten oppilaiden 
identiteetin kehittymistä, Khoshnau kehuu.

Kurkkaa videolta, minkälaisia ajatuksia 
Suzanilla, Ninalla sekä viidennellä luokalla 
opiskelevilla Alilla ja Hugolla on kielitietoi-
sesta opetuksesta.

”Akateeminen kieli on erilaista kuin kotikieli. Se koskee myös suomea äidinkielenään puhuvia oppilaita.”

https://youtu.be/bsvVXZJT458
https://youtu.be/bsvVXZJT458
https://youtu.be/bsvVXZJT458
https://youtu.be/bsvVXZJT458
https://youtu.be/bsvVXZJT458


VALINTOJA KIELIPOLULLA
VUODEN ALUSSA OPPILAAT VALITSEVAT VALINNAISET AINEET 8. JA 9. LUOKALLE. KOULUSTA RIIPPUEN TURUSSA VOI OPISKELLA ESPANJAA, ITALIAA, KIINAA, LATINAA, 
RANSKAA, SAKSAA, VENÄJÄÄ JA VIROA (LATINAN OPINNOT ALKAVAT MUISTA POIKETEN JO 7. LUOKALLA). KURKKAA VIDEOLTA YLÄKOULULAISTEN SEKÄ YLIOPISTONLEHTORIN 
MIETTEITÄ VALINNAISEN KIELEN OPISKELUSTA.

https://youtu.be/ZknhDdi-e3k
https://youtu.be/ZknhDdi-e3k


KOULUNEPSY-
OPETTAJA

Syksystä alkaen Turun kaupungin kouluissa työskentelee yli 30 koulunepsyopettajaa, jotka auttavat muita 
opettajia nepsy-asioissa. Tavoitteena on koulu, jossa jokaisen oppilaan on helppoa olla ja opiskella.

E
lina Nikula on erityisluokanopet-
taja Nummenpakan alakoulussa. 
Tästä syksystä lähtien hän on 
myös koulunepsyopettaja, joka 
auttaa muita opettajia ymmär-
tämään, mistä nepsyasioissa on 

kyse.
Mistä nepsy- eli neuropsykiatrisissa asioissa 

sitten on kyse?
- Esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavaisuu-

den häiriö ADHD:sta ja Touretten oireyhty-
mästä. Oireisiin voivat kuulua aistiyliherkkyys 

sekä keskittymisen ja toiminnanohjauksen vai-
keudet, Nikula sanoo.

Nikulan mukaan meillä kaikilla on nepsyyn liit-
tyviä piirteitä. Hän käyttää vertauskuvana janaa, 
jonka varrelle jokainen ihminen asettuu. Toisilla 
oireita on vain enemmän kuin toisilla.

- Jokaiselta luokalta löytyy yksi tai useampi 
oppilas, joilla on selkeitä nepsypiirteitä.

Nepsystä on alettu puhua kouluissa yhä 
enemmän. Kaikki opettajat eivät kuitenkaan 
tiedä, miten nepsy-oireisen lapsen kanssa tuli-
si toimia koulussa. Silloin koulunepsyopettajat 
voivat olla heidän apunaan.

Nikulan mielestä kouluja on tärkeää kehittää 
nepsy-ystävällisiksi. Se voi tarkoittaa melun ja 
muun ärsykekuorman keventämistä. Samoin 
ennakoinnin lisäämistä koulupäivään, sillä no-
peasti tapahtuvat muutokset ovat nepsyoireisil-
le lapsille usein haastavia.

Myös kuvatuesta on oppilaille yleensä hyötyä.
- Kuvien avulla oppilaalle voidaan myös näyt-

tää työvaiheet askel askeleelta.
Nepsy-ystävällisestä koulusta hyötyvät kaikki 

oppilaat. Myös ne, joilla ei ole nepsyoireita.

KOULUNEPSYOPETTAJAT TOIMIVAT 
KOULUSSA OPETTAJAN TUKENA

Syksyllä Turun kaupungissa aloittaa Nikulan 
lisäksi reilut 30 koulunepsyopettajaa. Nikula 
pitää sitä erinomaisena asiana.

- Sen avulla opettajat saavat tukea pulmatilan-
teisiin saman tien.

Koulunepsyopettajien tuki on tarkoitettu opet-
tajille, mutta kaiken keskiössä on silti oppilaan 
hyvinvointi. Tavoitteena on koulu, jossa jokaisen 
oppilaan on helppoa olla ja opiskella.

Nepsyoireisia lapsia lähestytään usein ongel-
makeskeisestä näkökulmasta.

- Heillä on valtavasti vahvuuksia, joiden avulla 
he voivat loistaa. Joku asia voi sujua hirveän 
hyvin nimenomaan nepsypiirteiden takia, Nikula 
tiivistää.

Koulunepsyopettajan tehtäviä tehdään han-
kerahoituksen avulla, mutta tarkoitus on tehdä 
toiminnasta pitkäjänteistä.

- Toivon, että tulevaisuudessa nepsynäkökul-
ma huomioitaisiin kaikessa koulun kehitystyös-
sä.

Nepsytuen kehittäminen Turun kaupungin 
yleisopetuksessa liittyy Esi- ja perusopetuksen 
oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-
Suomessa -hankkeeseen, joka on osa 
opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus Oppia 
-kehittämisohjelmaa.
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