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Tuuven ja Monnin verkko-opetus avuksi 

KOULUA KOULUA KÄYMÄTTÖMILLE 

Koulu on varsin voimaton tilanteessa, jossa oppilas syystä tai toisesta kieltäytyy 
tulemasta paikalle tai ei pysty osallistumaan opetukseen sairauden takia.  
Samanlaiset keinot, joita on käytetty koulupinnareiden kanssa, eivät toimikaan niiden 

oppilaiden kanssa, joiden koulunkäynnin haasteet liittyvät mm. psyykkiseen tai 
neuropsykiatriseen oireiluun. Tuuve ja Monni Online -verkko-opetus on kehitetty 

vastaamaan tähän viime aikoina kasvaneeseen haasteeseen.  

Valtakunnallinen teemaryhmä ja julkaisu 

Koulupudokkuuteen liittyen tammikuussa on käynnistetty kansallinen 

teemaryhmä osana vaativan erityisen tuen VIP-verkoston toimintaa. 
Teemaryhmän tarkoituksena on etsiä malleja ja ratkaisuja sekä ennaltaehkäisyn että 

korjaavien toimenpiteiden näkökulmasta.  

Lisäksi Valterissa on tekeillä ensimmäinen kotimainen teos koulua 
käymättömien tukemisesta peruskoulussa ja toisen asteen nivelvaiheessa. 

Se on tavoitteena julkaista viimeistään alkuvuodesta 2020.  

Tervetuloa kuulemaan ja haastattelemaan aiheesta Educan Open Loungeen 
pe 25.1. klo 13.20 – 13.50, jossa ohjaavat opettajat Johanna Sergejeff ja 

Tiina Pilbacka-Rönkä esiintyvät aiheenaan Koulua koulua käymättömille.  
Lue lisää Valterin kotisivuilta Educasta ja ohjelmastamme siellä! 

Tuuve on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke (2017 - 2019), joka 
toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Otavan Opiston 
nettiperuskoulun ja Maskun kunnan kanssa. Lisätietoja www.tuuve.fi. 

Monni Online on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke (2016 – 2019), joka 
toteutetaan yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Otavan Opiston 
nettiperuskoulun sekä Etelä- ja Pohjois-Savon kuntien kanssa. Lisätietoja  
www.monnionline.fi. 
 

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUT 

Johanna Sergejeff, ohjaava opettaja, puh. 0295332110, johanna.sergejeff@valteri.fi 
Minna Närhilä, viestinnän suunnittelija, puh. 0295 335 464, minna.narhila@valteri.fi 

 
”Reppu vaan selkään ja reippaasti kouluun” / Valteri-blogi 15.1.2019 

Uusi verkkokoulu auttaa niitä, jotka eivät kouluun kykene / Yle 8.3.2018  

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, 
joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, 
tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden kunkin 
yhteydessä toimii Valteri-koulu. Tutustu toimintaamme valteri.fi !  
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