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Kopa:n Nepsy-tiimi

Kopa:n

nepsy-osaajien verkosto

Koulun laaja-alaiset erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Sirpa Tikka, Kirsi Vanhanen, 
Elina Toni, Elina Lintu, 
Elina Rajamäki, Sari Salomaa-
Niemi, Pekka Poikajärvi (Tuija 
Viitasaari)

Perheneuvola
Nepsy-tiimi

Tampereen 
nepsy-verkosto

Kopa:n nepsy-valmentajat
- varhaiskasvatus 9 (veo)
- perusopetus 12
 uusi koulutus alkaa 11/19

Yhdyshenkilöt

Nepsy-työ Tampereella

Sirkku Rahikkala, Pene (koollekutsuja)
Sirpa Tikka, Kopa
Sari Salomaa-Niemi, hyvinvointipalvelut
Kirsi Koponen, perhepalvelut
Kirsi Kulmala, Penen Nepsy-tiimi
Leena Vekara, Lanu-linja
Marja Nurmi-Vuorinen, toinen aste
asiakasohjausyksikkö
nuorisopsykiatrian
aikuispsykiatrian edustus



Nepsy-osaajat



Nepsy-erityisopettaja varhaiskasvatuksessa

• Elinan työ 

• Konsultaatiokäynti lapsen asioissa
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteydenotto
• huoltajan lupa Elinan tuloon
• nepsy-päivä

• aamupäivä havainnointia
• iltapäivällä palaveri, johon on kutsuttu mukaan myös vanhemmat
• kirjallinen koonti

• Elina mukana
• lapsen vasupalaveri
• lapsen oppimissuunnitelmapalaveri/HOJKS:t
• tarvittaessa Penen ja Tays:n palaverit
• siirtopalaverit (koko kaupunki työn kohteena)

• Valmennusjaksot

• Koulutukset

Nepsy opettaja ASIAKASTILASTO KEVÄT-19.docx


Elina Toni

• yhteydenotot
• veon ”työväline”, pyyntöjä myös neuvolapsykologilta tai terveydenhoitajalta
• koululaisten osalta yhteydenottaja on ollut kuraattori
• kun nykyiset eskarit-asiakkaat menevät kouluun, Elina on apuna nivelvaiheessa

• ”kaikki pyynnöt ovat olleet harkittuja, mietittyjä ja tarpeellisia”
• aina tarve ei ole päiväkodin, vaan joskus erityisesti kodin
• huoltajan ja päiväkodin yhteistyön mahdollistaja

• Elinan ”tontti” ei ole rajattu
• ratkaisukeskeinen ja positiivinen työskentely
• perheisiin nähden palveluohjausta
• toimii joskus solmujen avaajana



Nepsy-opettaja perusopetuksessa
• Elina Rajamäki

• Konsultaatiot

• Koulutukset opettajille ja ohjaajille
• teoriaa

• tukea käytännön arkeen



Toisessa luennossa käydään läpi ihan konkretiaa; 

Miten tuetaan lasta, jolla on 

• kielellisiä ongelmia?

• ongelmia sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen kanssa?

• ongelmia tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kanssa?

• aistipulmia? 

Käydään läpi konkreettisia apuvälineitä, 

tukikeinoja luokkaan.

Jokainen opettaja/ohjaaja

saa materiaalin koulutuksessa käteensä.



Alakoulun luokanopettajan Nepsy-työ arjessa

• Elina Lintu 
• nepsy-työtä 2015 vuodesta asti 2 tuntia viikossa
• 230 alakoulun oppilasta Juhannuskylän koululla
• pedagogisen tuen tiimin kanssa asiakkaiden ”haarukointi”

• haasteita tunteiden hallinnan kanssa
• MIELI-materiaalit ym. käytössä

• työnjako oppilashuollon kanssa

• Maltti-ryhmä (Niilo Mäki-instituutin materiaali), ryhmässä 3 poikaa
• erikseen oppilaita 20 min kerralla

• opettajilta ja vanhemmilta hyvää palautetta
• lasten kanssa pystytty puhumaan asioista

• tunnetaitojen ryhmä
• pitkäjänteistä työtä
• Elina ollut mukana oppilaiden palavereissa
• kirjattu Helmeen ”Oppilaalle annettu tuki” –lomakkeelle


