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Digitaalinen oppimateriaali tukioppilaiden 
peruskoulutuksen tueksi.

Lisätietoa mll.fi/tukarimoodle



TukariMoodle on digitaalinen oppimateriaali tukioppilaiden peruskoulutuksen tueksi. TukariMoodle
vastaa rakenteeltaan, sisällöltään ja laajuudeltaan (vähintään 12h) tukioppilaan peruskoulutusmallia. 

TukariMoodle antaa automaattisen todistuksen peruskoulutuksesta. 
Lisäksi oppilaat voivat kerätä tarroja tehtäviä suorittamalla (Jemma).
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TukariMoodle

TukariMoodle

1. Omien tukioppilasryhmien luominen ja oppilaiden kutsuminen 
onnistuu kurssihallinnan avulla. 

2. Sisältää kuusi osiota ja 17 tehtävää.

3. Kuhunkin osioon kuuluu vain ohjaajille koottua taustatietoa ja 
käytännön vinkkejä. 

4. Tehtävistä ja harjoitteista voi poimia ryhmälle sopivimmat. 

5. Kaikki tehtävät on tarkoitettu purettavaksi yhdessä 
tukioppilasohjaajan kanssa. 

Tutustu TukariMoodle ABC:hen osoitteessa: mll.fi/tukarimoodle
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https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tukioppilaiden-koulutusmateriaalit/tukarimoodle/


Ohje

1. Ilmoittautumisen jälkeen saat välittömästi sähköpostiisi
lisätietoa ja ohjeistuksen TukariMoodlesta. 
Huomio! Tarkista tarvittaessa roskapostikansio.

2. Toimi sähköpostin ohjeiden mukaan ja rekisteröidy 
TukariMoodlen käyttäjäksi saamasi linkin kautta ja aktivoi 
kurssihallinta.

Olet ilmoittautunut TukariMoodlen käyttäjäksi osoitteessa: mll.fi/tukarimoodle. Ilmoittautumislomakkeen täytettyäsi olet 
saanut sähköpostiisi ohjeet TukariMoodlen käyttöönottamiseksi.

TukariMoodlessa ohjaaja saa kopioitua omalle tukioppilasryhmälleen oman 
koulutusalustan, jolta kaikki materiaalit löytyvät. Lisätietoa TukariMoodlesta: 

mll.fi/tukarimoodle
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VAIHE 1. Rekisteröityminen
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https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/tukioppilastoiminta/tukioppilaiden-koulutusmateriaalit/tukarimoodle/


Ohje

1. Kirjaudu sisään MLL Moodle oppimisympäristöön: 
moodle.mll.fi

2. Etsi MLL kurssihallinta Moodlen oikeasta laidasta 
ja valitse ”Ryhmien hallinta”.

3. Valitse ”Uusi ryhmä”. Täytä tiedot ja valitse 
TukariMoodle kurssivalikosta. Tallenna.

Hienoa sinulla on nyt tunnukset MLL Moodle oppimisympäristöön ja olet aktivoinut kurssihallinnan. 
Nyt pääset luomaan oman TukariMoodle ryhmän.

Ryhmien hallinnassa näet kaikki luomasi tukioppilastoiminnan ryhmät. Voit luoda niin monta ryhmää 
kuin haluat ja jakaa hallinta-avaimen avulla ryhmän hallinnoinnin ja omistajuuden myös toiselle 

tukioppilasohjaajalle. 

VAIHE 2. TukariMoodle ryhmän luominen 
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https://moodle.mll.fi/


Ohje

1. Oppilaat luovat tunnukset MLL:n Moodle oppimisympäristöön 
osoitteessa: moodle.mll.fi/login
Huomio. Suosittelemme, että tukioppilaat käyttävät tunnusten luomisessa 
koulun sähköpostiosoitetta.

2. Rekisteröidyttyään oppilaat vahvistavat oman tunnuksensa 
sähköpostiin saamastaan linkistä. 
Huomio. Jos oppilailla ei ole sähköpostia käytössään tai haluat luoda tunnukset 
heille itse, voit tehdä sen kurssihallinnassa (MLL kurssihallinnan →
Oppilastunnukset → Uusi käyttäjä). Anna oppilaille käyttäjätunnus ja ohjeista 
heitä vaihtamaan salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

3. Oppilaat kirjautuvat Moodleen osoitteessa moodle.mll.fi ja 
etsivät ”TukariMoodle” hakutoiminnon avulla.
Huomio. Voit tarkistaa kurssihallinnan Oppilastunnukset sivulla ketkä ovat 
liittyneet ryhmääsi.

4. Oppilaat liittyvät TukariMoodle ryhmääsi 
antamasi liittymisavaimen avulla.

Loistavaa sinulla on TukariMoodle ryhmä luotu ja voit seuraavaksi 
kutsua tukioppilaat ryhmääsi liittymisavaimen avulla. 

Oppilaille annettavan liittymisavaimen löydät kurssihallinnan ”Ryhmien 
hallinnasta”. Tutustu oppilaiden ohjeistamiseen tarkemmin sivulla 6. 5

VAIHE 3. Oppilaiden kutsuminen
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TukariMoodle

https://moodle.mll.fi/login/
https://moodle.mll.fi/


Esimerkkiohjeistus tukioppilaille

Ennakkotehtävä

Rekisteröidy MLL:n Moodle alustalle ja liity 
TukariMoodleen ohjeistuksen mukaisesti. 
Tässä tarvittava liittymisavain xxx.

Rekisteröityminen MLL:n Moodle oppimisalustalle ja 
TukariMoodle ryhmään liittyminen kannattaa toteuttaa ennen 
ensimmäistä varsinaista koulutuskertaa. 
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Oppilaiden ohjeistaminen

Muista antaa ennakkotehtävän yhteydessä oppilaille 
ohjeistus TukariMoodleen kirjautumista varten ja liittymisavain!



Ryhmien hallinnassa

1. Voit tarkistaa luotujen ryhmien tiedot ja siirtyä kyseiselle kurssille. 

2. Voit luoda uusia ryhmiä, joihin kurssilaiset liittyvät ryhmän liittymisavaimen 
avulla. 

3. Pystyt liittymään kurssiryhmän toiseksi ohjaajaksi ja hallinnoijaksi. Voit myös 
jakaa hallinnointioikeudet toiselle ohjaajalle.

Oppilastunnuksissa

1. Näet kaikki käyttäjätunnukset, jotka ovat liittyneet ryhmiisi.

2. Voit luoda oppilaalle käyttäjätunnuksen, jos hänellä ei ole sähköpostia. 

3. Pystyt nollaamaan oppilaan salasanan tarvittaessa. 
Huomio. Oppilas voi myös itse Moodleen kirjautumisen yhteydessä 
nollata salasanansa sähköpostin avulla.

Moodlen kurssihallinnan avulla voit luoda ryhmiä ja kutsua käyttäjiä kursseillesi. 
Tässä tiivistettynä vinkkejä kurssihallinnan käyttämiseen.

Kuva vaihdetaan…
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Lisätietoa kurssihallinnasta

!



Kiitos, 
että olet mukana 

kouluttamassa uusia tukioppilaita!

Tukioppilastoimintaa on ollut vuodesta 1972 
alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää toiset 

huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun 
yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten 

osallisuutta koulussa.

mll.fi/tukarimoodle


