KOUKKU
- Kaikki kouluun

KAUPUNKITASOISTA KEHITTÄMISTOIMINTAA ESPOOSSA
Koukku on koulua käymättömille oppilaille toteutettavaa, kaupunkitasoista
kokeilu- ja kehittämistoimintaa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Kokeilutoiminnan
tavoitteena on vahvistaa erityisopettaja ja ohjaaja -työparin avulla oppilaiden
hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

TAVOITTEET
•
•
•
•
•
•

Kartoitetaan kokonaiskuva koulupudokkuudesta, sen juurisyistä ja
puuttumisen keinoista Espoossa
Tavoitetaan ja kohdataan koulua käymättömät oppilaat ja pyritään
kiinnittämään heidät takaisin kouluyhteisöön yhteistyössä opettajan ja
opiskeluhuollon kanssa
Tuetaan opettajaa työskentelyssä koulua käymättömien oppilaiden kanssa
Koostetaan ja kehitetään toimintatapoja yhdessä koulujen kanssa
Tuetaan huoltajuutta ja perhettä oppilaan koulunkäynnin edistämisessä
Aktivoidaan ja tiivistetään verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä

KENELLE
•
•
•

Koulua käymättömät peruskoululaiset, pääpaino yläkouluikäisissä
Syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat, joiden oppiminen ja kasvu on
vaarantunut runsaiden poissaolojen vuoksi
Yli 50 h poissaolleet (poissaoloportaikko)

TYÖPARIT JA YHTEYSTIEDOT
Työparin toimialueeseen kuuluu kunkin palvelualueen kaikki perusopetuksen
yksiköt. Työparien tukena toimii terveydenhoitaja Essi Muinonen.
•
•
•

Ensisijaisesti yhteydenotot alueen opettaja-ohjaaja-työpariin
Työskentely käynnistetään opiskeluhuollon kautta
Lisäksi Koukku tarjoaa matalan kynnyksen konsultaatiotukea yli 30 h
poissaolleet (poissaoloportaikko)

Espoonlahti
Erityisopettaja Nina Mansikka,
nina.mansikka@espoo.fi
p. 040 505 5968

Matinkylä-Olari ja Tapiola
Erityisopettaja Marjaana Rintamäki,
marjaana.rintamaki@espoo.fi
p. 040 508 6463

Ohjaaja Maija Kumpulainen,
maija.kumpulainen@espoo.fi
p. 040 506 2085

Ohjaaja Maarit Hakkarainen,
maarit.hakkarainen@espoo.fi
p. 040 509 8931

Keski- ja Pohjois-Espoo
Erityisopettaja Carita Wilska,
carita.wilska@espoo.fi
p. 040 508 5874

Leppävaara
Erityisopettaja Anni Helotie,
anni.helotie@espoo.fi
p. 040 518 8343

Ohjaaja Heikki Korhonen,
heikki.t.korhonen@espoo.fi
p. 040 551 5025

Ohjaaja Petra Rantanen,
petra.rantanen@espoo.fi
p. 040 518 8664

Viime lukuvuonna Espoossa oli käynnissä kokeilu Liikkuva
opiskeluhuoltotiimi Lohi. Tiimin työskentely kohdistui
koulua käymättömiin opiskelijoihin ammattioppilaitoksissa
ja muutamassa yläkoulussa terveydenhuollon ja
verkostotyön keinoin. Nyt Lohi-työskentelyssä saadut
kokemukset on yhdistetty Koukku-toiminnan kanssa. Essi
Muinonen tuo osaamista ja kokemusta erityisesti nuorten
mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä moniammatillisesta
yhteistyöstä. Hänen tehtävänään on myös tukea
opiskeluhuollon työtä kouluakäymättömien kanssa.

Kaupunkitaso
Terveydenhoitaja Essi Muinonen,
essi.muinonen@espoo.fi p. 043 825 7605
erityisosaaminen mielenterveys-, päihde- ja verkostotyöstä
Projektipäällikkö
Mari Silvennoinen
mari.silvennoinen@espoo.fi p. 043 826 6091
kaupunkitasoinen projektityöskentely
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