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1. Yleistä 
 

Tervetuloa tutustumaan Moodleen. Moodle on virtuaalinen oppimisympäristö, jonka tarkoituksena 

on tarjota työkaluja sekä opiskeluun että opiskelijoiden ja opettajien väliseen viestintään. 

Moodlessa opettaja voi esimerkiksi jakaa oppimateriaalia ja antaa tehtäviä, ja opiskelija palauttaa 

tehtäviä ja osallistua keskusteluun. Verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen välineitä Moodlessa 

ovat keskustelualue eli foorumi ja chat eli reaaliaikainen keskustelu. Erilaisia tehtävätyyppejä on 

useita, niistä yleisimmin käytettyjä ovat ehkä tehtävä ja lyhyttehtävä. Lisätietoja Moodlesta löydät 

osoitteesta www.moodle.fi

 

Tässä oppaassa käydään läpi Moodlen perusominaisuuksia ja -työkaluja opiskelijan näkökulmasta 

niin, että opiskelijan on mahdollista toimia oppimisympäristössä itsenäisesti.  

 

2. Kirjautuminen 
 
Moodleen pääset klikkaamalla VAAKK:n pääsivulla www.vaakk.fi olevasta linkistä 

 

 
 

tai kirjoittamalla suoraan selaimen osoiteriville http://vaakk.mediamaisteri.com
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Moodleen kirjautumista varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saat opettajaltasi 

tai pääkäyttäjä Tiina Kuussalolta. Jos sinulla on olemassa tunnus ja salasana, mutta olet unohtanut 

jomman kumman tai molemmat, voit lähettää sähköpostia Tiina Kuussalolle osoitteeseen 

tiina.kuussalo@vsaoky.fi.  

 

Huom. Automaattinen salasanan lähettäminen 

painikkeesta ”Lähetä tiedot sähköpostilla”  ei 

valitettavasti toimi.  

 

 

 

3. Aloitusnäkymä 
 
Moodleen kirjautumisen jälkeen avautuvassa näkymässä

kursseista, joille kuulut. Listasta näet kurssin nimen, ope

kuvauksen kurssista.  

 

Opettajan nimen alapuolella oleva avaimen kuva kertoo, 

avaimen kirjautuessasi ensimmäistä kertaa. Avain on erä

vain kurssin osallistujille. Avainta kysytään vain siinä tapa

sinua opiskelijaksi ko. kurssille Moodleen, vaan sinun on 

esimerkiksi vahingossa poistanut itsesi kurssilta. Pääsää

kurssille, jolloin avainta ei tarvita.  
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 näet keskellä listauksen niistä 
ttajan sekä opettajan kirjoittaman lyhyen 

 

että saatat tarvita opettajan antaman 

änlainen käyttäjätunnus, joka annetaan 

uksessa, että opettaja ei ole lisännyt 

kirjoittauduttava sinne itse. Tai jos olet 

ntöisesti kuitenkin opettaja lisää opiskelijat 
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Omat kurssini –kentän alapuolelta löytyy hakutoiminto, jolla voit etsiä kursseja kurssin nimen tai 

siinä esiintyvän sanan perusteella. Sinun ei siis tarvitse tietää kurssin koko nimeä, vaan osa 

nimestä riittää. Ellet tiedä kurssin nimeä, voit käyttää Kaikki kurssit –hakua, jolloin saat listauksen 

kaikista Moodlessa olevista kursseista.  

 
 

 

Sanahaku 

 
 
 
 

 

 

Aloitusnäkymän vasemmassa reunassa olevan ”Päävalikko” –otsikon alla olevasta linkistä saat 

näkyviin tiedot selainasetuksista, jotka Moodle vaatii toimiakseen oikein. Jos sinulla on ongelmia 

sivujen avautumisen kanssa, kannattaa tarkistaa, ovatko koneesi asetukset tämän ohjeen 

mukaiset.  

 

 

 

 

 

 

 

Sivun oikeassa reunassa, ”Moodlen käyttötuki” –ruudun alapuolella on Moodlen kalenteri, joka on 

yhteinen kaikille niille kursseille, joilla olet mukana. Kalenterissa näet siis kaikkien näiden kurssien 

tapahtumat – edellyttäen, että opettaja on kirjannut tapahtumia kurssin 

omaan kalenteriin. Viemällä hiiren osoittimen kalenterissa olevan 

merkinnän päälle esiin tulee pieni, erillinen viestiruutu, jossa on 

merkinnän nimi, esimerkiksi tehtävän palautuspäivä tai tentin viimeinen 

aukiolopäivä. Klikkaamalla viestiruudussa olevaa tapahtuman nimeä saat 

näkyviin tarkemman kuvauksen siitä. Tarkennetun kuukausinäkymän 

saat näkyviin klikkaamalla kuukauden nimeä.  

 

Yhteisen kalenterin lisäksi kullakin kurssilla voi olla käytössä oma, 

kurssikohtainen kalenteri. Kurssikohtaisesta kalenterista puhutaan 

enemmän kurssinäkymän yhteydessä.  
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4. Liikkuminen Moodlessa 
 
Moodlessa liikutaan klikkaamalla tekstilinkkejä, joita ovat kaikki sinisellä kirjoitetut tekstit, tässä 

esimerkiksi kurssin ja opettajan nimet. Kurssilistauksesta pääset valitsemallesi kurssille 

klikkaamalla kurssin nimeä. 

 

 
Myös kurssin sisällä pääset liikkumaan eteenpäin tekstilinkkien avulla. Takaisin päin liikkumiseen 

käytetään ikkunan yläreunan tekstilinkkejä (HUOM! ei siis selaimen back-painiketta). 

Aloitussivulle pääset klikkaamalla ”Moodle” –sanaa, ja jos esimerkiksi haluat palata 

tehtävänäkymästä kurssinäkymään, klikkaa kurssin nimeä ikkunan yläreunassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteetista toiseen, esimerkiksi tehtävästä keskustelualueelle, pääset halutessasi siirtymään 

myös oikean yläkulman ”Siirry” –alasvetovalikon kautta. 

 

 

5. Kurssille 

5.1 Avain  
 

 

Jos ohjelma pyytää sinulta avainta (ks. sivu 

4), kun kirjaudut kurssille ensimmäistä kertaa, 

kirjoita opettajalta saamasi avaintunnus sille 

varattuun kenttään. 
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5.2. Kurssin aloitusnäkymä 
 
Aiheen kuvaus 
Kurssin aloitusnäkymässä keskimmäisestä, ”Aiheen kuvaus” -palstasta löydät kaiken kurssiin 

sisältyvän aineiston: oppimateriaalit, tehtävät, keskustelupalstat jne.  

Vasemman ja oikean puoleisen palstan rakenne voi hieman vaihdella kurssilta toiselle, koska ne 

ovat opettajan muokattavissa sen mukaan, mitä osioita hän katsoo kurssilla tarvittavan.  

 

 

Kalenteri 
Kurssikohtaiseen kalenteriin opettaja voi merkitä esimerkiksi tehtävien palautuspäivät, tenttien 

aukioloajat ja muita tärkeitä tapahtumia. Jos haluat merkitä kalenteriin omia tapahtumia, avaa 

kalenteri muokkaustilaan (tarken-

nettu kuukausinäkymä) koko ruudun 

kokoiseksi klikkaamalla kuukauden 

nimeä. Huomaa kuitenkin, että omat 

tapahtumat tulevat näkyviin vain 

omaan kalenteriisi, ei muille kurssin 

osallistujille. 
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Henkilöt 

”Henkilöt” -osion ”Osallistujat” -kohdasta löytyy lista kaikista kurssin 

osallistujista. ”Muokkaa tietoja” -kohdassa voit käydä päivittämässä 

yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi. Siellä voit myös esittäytyä muille 

kurssilaisille kirjoittamalla itsestäsi lyhyen kuvauksen ja liittämällä siihen 

kuvasi. Voit huoletta laittaa kuvasi omiin tietoihisi, sillä se tulee näkyviin vain oman kurssisi 

osallistujille, ei kaikille Moodlen käyttäjille. Vuorovaikutus kurssilla on helpompaa, kun kaikki 

käyttäjät näkevät toistensa kuvat. Ja esimerkiksi keskustelufoorumilla keskusteleminen on 

mukavampaa, kun keskustelukumppaneilla on kasvot.  

 

 
Kuvan lisääminen tapahtuu seuraavasti. Tallenna 

kuva ensin tietokoneelle ja klikkaa sitten ”Selaa” 

–painiketta tietojen muokkaus -ikkunassa. Hae 

sitten kuvasi kansiosta, johon sen tallensit ja 

klikkaa ”Avaa”. Muista painaa vielä lopuksi 

”Päivitä profiilini” –painiketta Moodlen ”Muokkaa 

tietoja” –näkymässä, jotta tekemäsi muutokset 

tallentuvat. 

 

 
Ylläpito 

”Ylläpito” –osion kohdassa ”Arv
antamia arvionteja suorittamista

sijainti ruudulla saattaa hieman 

opettaja voi sijoittaa sen parhaa

”Arvioinnit” –tekstilinkkiä ruudulle avautuu ikkuna, jossa n

niiden arviointimaksimit sekä opettajan sinulle antamat a
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ioinnit” voit käydä katsomassa opettajan 

si tehtävistä. Huomaa, että tämän osion 

vaihdella kurssilta toiselle, koska kurssin 

ksi katsomaansa paikkaan. Klikkaamalla 

äet listan kyseisen kurssin tehtävistä, 

rvioinnit. 
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”Ylläpito” –osiosta pääset myös vaihtamaan salasanasi. Klikkaa 

”Vaihda salasana” –linkkiä ja kirjoita avautuvaan ikkunaan 

käyttäjätunnuksesi, vanha salasanasi ja uusi salasanasi kahteen 

kertaan.  

 

6. Työkalut 
6.1. Foorumi eli keskustelualue  

 
Verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen käytetään pääasiassa 

foorumia eli keskustelualuetta.. Monesti kurssiin sisältyy esimerkiksi 

”Uutiset” –foorumi, jossa kurssin opettaja tiedottaa kurssiin ja 

opiskeluun liittyvistä asioista. Uutiset –foorumia kannattaa siksi seurata 

säännöllisesti. Tiedottamisen lisäksi keskustelualuetta voidaan käyttää 

niin oppimistehtäviin kuin vapaaseen keskusteluunkin. Keskustelualueelle pääset klikkaamalla 

tekstilinkkiä keskustelualueen kuvakkeen vieressä.  

 

Opettaja vie keskustelualueelle usein lyhyen kuvauksen siitä, mihin tarkoitukseen kyseinen foorumi 

on perustettu ja minkälaisista aiheista siellä toivotaan keskusteltavan, sekä aloitusviestin 

keskustelun herättelijäksi. Opettajan ja muiden osallistujien viestejä pääset lukemaan klikkaamalla 

viestin otsikkoa vasemmassa reunassa olevan ”Keskustelu”-otsikon alla. Samalta riviltä näet, kuka 

viestin on kirjoittanut, montako vastausta viestiin on tullut sekä ajan, milloin viimeisin vastaus on 

kirjoitettu.  
 

Viestin 
otsikko 

7.2.2005 
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Luettuasi viestin voit samalla halutessasi vastata siihen klikkaamalla ”Vastaa” –linkkiä viestin 

oikeassa alakulmassa. Näyttöön avautuu tekstieditori, jolla voit kirjoittaa viestisi. Vastausikkunassa 

näkyvät otsikkotasolla myös 

muiden vastaukset 

kyseiseen viestiin. 
Voit liittää viestiisi myös liitetied
esimerkiksi sähköpostiin: paina

valitse haluamasi tiedosto kans

tallentanut. Tätä ominaisuutta k

esimerkiksi oppimistehtävien pa

on valmis, painamalla ”Lähetä f

saat sen näkyviin keskustelualu
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oston samoin kuin 

 ”Selaa” –painiketta ja 

iosta, jonne olet sen 

äytetään usein 

lautukseen. Kun viestisi 

oorumiin” –painiketta 

eelle. 
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Uuden keskustelun saat lisättyä klikkaamalla keskustelufoorumin aloitussivulla ”Lisää uusi 

keskustelu” –linkkiä.  

 

Keskustelun lisääminen tapahtuu samoin kuin edellä selostettu viestiin vastaaminen. Ainoana 

erona on, että tässä tapauksessa ”Aihe” –kenttä on tyhjä. Keksi avaamallesi keskustelulle kuvaava 

aihe, jotta muut osallistujat saavat käsityksen siitä, mitä asia koskee. Se houkuttaa myös muita 

osallistumaan avaamaasi keskusteluun. Tähän kenttään kirjoittamasi teksti tulee siis näkyviin 

keskustelun aloitusikkunaan ”Keskustelu” –otsikon alle (ks. edellä).  

 

Kun olet lisännyt viestisi, sinulla on 30 

minuuttia aikaa muuttaa sitä, jos huomaat 

siinä esimerkiksi kirjoitusvirheen tai haluat 

muuten vielä muokata sitä. Saat viestin 

uudelleen muokkaustilaan klikkaamalla 

”Muokkaa” –linkkiä ikkunan oikeassa alareuna

 

Viestisi voit poistaa klikkaamalla ”Poista” -linkk

vastannut viestiisi. Jos viestiisi on tullut yksikin 

6.2 Chat  
 

Chat on reaaliaikaista, kirjoittamalla tapahtuvaa

samanaikaista läsnäoloa koneen ääressä. Cha

sitä voidaan käyttää esimerkiksi tutustumiseen,

ideointiin ja yhteenvetojen tekemiseen.  

 

Chatiin pääset mukaan klikkaamalla Chat-

tekstilinkkiä puhekupla-kuvakkeen vieressä.  
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iä. Sen voit tehdä niin kauan, kun kukaan ei ole 

vastaus, poistaminen ei enää ole mahdollista. 

 keskustelua. Se siis vaatii keskustelun osapuolten 

t kestää usein rajoitetun ajan, esim. ½-1 tuntia, ja 
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Ruudulle avautuu alla oleva ikkuna, josta pääset varsinaiseen chat-huoneeseen klikkaamalla 

”Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon” –linkkiä. 

 

 

 

Oman vie
kirjoitus

Keskust

C

va

te

ke

ku

ke

ol

7.
 5 

 

 

 

 

  

stin 
 

elualue 

hat-ikkunas

semmalla 

kstilaatikko

rralla mah

itenkaan k

skustelual

evasta ras
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Osallistujat 

sa näet muut osallistujat ikkunan oikeassa reunassa ja käydyn keskustelun 

olevalla keskustelualueella. Oman puheenvuorosi kirjoitat alareunassa olevaan 

on. Vaikka laatikko on pieni, siihen voi kuitenkin kirjoittaa enemmän tekstiä kuin 

tuu näkyviin – ohjelma vierittää tekstiä automaattisesti. Kovin pitkiä viestejä ei chatissä 

annata kirjoittaa. Painamalla enteriä saat lähetettyä kirjoittamasi viestin 

ueelle muiden nähtäväksi. Chatistä poistut sulkemalla ikkunan oikeassa yläkulmassa 

tista. 
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7. Tehtävätyypit 

7.1. Tehtävä  
 
”Tehtävä” on Moodlessa nimitys tehtävätyypille, jossa tehtävän vastaus palautetaan opettajalle 

liitetiedostona. Useimmiten vastaus kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallennetaan koneelle. 

Joskus tehtävä voi edellyttää esimerkiksi PowerPoint –esityksen luomista ja tallentamista. Tiedosto 

voi toki olla myös vaikka Excel-taulukko, jokin kuva tai melkein mikä tahansa muukin tiedosto. 

 

Kun olet tallentanut tiedoston, avaa ”Tehtävä” Moodlessa klikkaamalla kurssin aloitussivulla olevaa 

tekstilinkkiä Tehtävä-kuvakkeen vieressä. Ruudulle avautuu 

ikkuna, josta näet tehtävänannon ja sen alapuolella tiedon, 

oletko jo palauttanut vastauksesi kyseiseen tehtävään.  

 

Voit halutessasi tulostaa tehtävänannon 

painamalla hiiren oikeata painiketta 

tehtävänannon päällä ja valitsemalla sitten 

näytölle avautuvasta valikosta ”Tulosta”.  

 

Lähettääksesi tiedoston paina ”Selaa” -

painiketta, valitse haluamasi tiedosto 

kansiosta, johon sen tallensit (ks. edellä 

tiedoston liittäminen keskustelupuheen-

vuoroon) ja paina sen jälkeen ”Lähetä tämä 

tiedosto” -painiketta.  

 

Riippuen opettajan tehtävään määrittelemistä asetuksista tiedoston

tarvittaessa uudestaankin - jos esimerkiksi haluat täydentää tai kor

tärkeää muistaa, että uusi tiedosto korvaa aina vanhan. Eli et voi te

entiseen vastaukseesi, v

vastaus kokonaisuudess
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 voi yleensä lähettää 

jata vastaustasi. Tällöin on 

hdä pientä lisäystä tai korjausta 

aan sinun on lähetettävä uusi 

aan. 
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7.2. Lyhyttehtävä  
 
Lyhyttehtävä-työkalu eroaa tehtävä-työkalusta siten, että siinä vastaus 

kirjoitetaan suoraan ruudulle Moodlen tekstieditorilla ja lähetetään 

opettajalle. Tehtävänannon saat näkyviin klikkaamalla ”Lyhyttehtävä”-

kuvakkeen vieressä olevaa tekstilinkkiä (lyhyttehtävän nimi).  

 

Pääset kirjoittamaan vastaustasi klikkaamalla 

tehtävänannon alapuolella olevaa painiketta 

”Aloita tai muokkaa vastausta”, jolloin ruutuun 

avautuu Moodlen tekstieditori.  

 

 

 
 

”Aloita tai muokkaa vastausta ”-painikkeen alapuolella näet tiedon tehtävän tilasta, eli oletko jo 

aloittanut siihen vastaamista.  Huomaa, että voit muokata tai jatkaa vastaustasi myöhemminkin. 

Siksi tämä tehtävätyyppi sopii hyvin esimerkiksi oppimispäiväkirjan pitämiseen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

7.2.2005  14 


	Valkeakosken aikuiskoulutuskeskuksen
	Moodle
	Opiskelijan opas
	Sisältö
	Yleistä
	Kirjautuminen
	Aloitusnäkymä
	Liikkuminen Moodlessa
	Kurssille
	5.1 Avain
	5.2. Kurssin aloitusnäkymä


	Työkalut
	6.1. Foorumi eli keskustelualue
	6.2 Chat


	Tehtävätyypit
	7.1. Tehtävä
	7.2. Lyhyttehtävä



