
Koulujen
 erityistyöntekijät

 

 

Opiskeluhuollon
palvelut ovat

luottamuksellisia 
ja vapaaehtoisia!

Koulujen
 erityistyöntekijöihin
 voit olla yhteydessä 

Wilma-viestillä,
 puhelimitse 

tai sähköpostilla.

Oppilaiden
 tapaamisten lisäksi koulujen

erityistyöntekijät osallistuvat koulujen
oppilashuoltoryhmiin ja toimivat yhteistyössä 

opettajien, erityisopettajien, 
kouluterveydenhuollon sekä muiden 

yhteistyötahojen
 kanssa.

Ota rohkeasti
 yhteyttä meihin! 

 
 

Ohjaamme sinut oikealle
työntekijälle, mikäli et
tiedä keneen pitäisi olla

yhteydessä.



 Koulukuraattori toimii koululla sosiaalialan 

asiantuntijana ja työskentely painottuu 

ohjaukseen ja neuvontaan.

 

Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea ja

auttaa oppilaita koulunkäyntiin, kasvuun ja 

kehitykseen liittyvissä pulmissa sekä 

vuorovaikutussuhteissa. 

 

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä 

esimerkiksi koulupoissaoloihin ja 

opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa tai 

erilaisissa ihmissuhteisiin liittyvissä 

ristiriitatilanteissa.

Toijalan yhteiskoulu 7.-9. lk,

 Nahkialan koulu & Akaan lukio 

Neea Loikkanen 

p. 040 335 3401 

 

Arvo Ylpön koulu, Kylmäkosken

 koulu, Pappilan koulu & Sontulan

 koulu  

-

p. 040 335 4276 

 

Viialan yhtenäiskoulu 

Essi Niskanen 

p. 040 335 3045 

 
 

 

Koulukuraattori
Koulupsykologi

Psyykkari tarjoaa kouluympäristössä yksilöllistä 

keskusteluapua mieltä kuormittaviin 

kysymyksiin ja haasteisiin. 

 

Keskustelukäyntien tavoitteena on tukea nuoren 

tunne-elämää, voimavaroja ja ennaltaehkäistä 

psyykkistä kuormitusta. Tarvittaessa psyykkari 

ohjaa nuoren muihin palveluihin.

 

Psyykkari työskentelee 6.–9. lk:n oppilaiden  sekä 

lukio-opiskelijoiden kanssa.

Toijalan yhteiskoulu & Akaan lukio

Heidi Ulaska 

p. 040 335 2618 

 

Viialan yhtenäiskoulu 

Katriina Mäkinen

p. 040 335 2642

 

Työntekijöiden 

sähköpostit muotoa 

etunimi.sukunimi@akaa.fi

"Psyykkari" 

eli psykiatrinen sairaanhoitaja
Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille

tukea koulunkäyntiin ja vahvistavat heidän

psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin

voi ottaa yhteyttä tunne-elämään,

keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin

liittyvissä asioissa.  

 

 Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä

pulmissa koulupsykologi arvioi hoidon

tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan

muihin palveluihin. Myös lyhyet

tukikeskustelujaksot ovat mahdollisia.

 

 Oppimisen haasteissa psykologi osallistuu

opetuksen tukitoimien suunnitteluun.

Arvionsa pohjalta koulupsykologi toteuttaa

myös oppimisvalmiustutkimuksia.

 

Arvo Ylpön koulu, Sontulan koulu, & 

Kylmäkosken koulu  

 

Vastaava kuraattori

 Terhi Tuokko

p. 040 335 3400 

 

Toijalan yhteiskoulu 7.-9. lk & Akaan lukio

Melina Kivioja

 p. 040 335 3682 

 

Nahkialan koulu, Pappilan koulu & Viialan 

yhtenäiskoulu 0.-2. lk

Sanni Harjula 

p. 040 335 3567

 

Viialan yhtenäiskoulu 3.-9. lk.

Camilla Ahlfors

p. 040 335 3046 

 


