
 

 

 

 

 
 

 

LIVE@EDUN SISÄÄNAJO KARJASILLAN KOULULLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koulutusteknologia kevät 2011 

Projektityö 

Mervi Niemimaa ja Katja Udd 

 



2 
 

 

 

 

Sisällysluettelo 
LIVE@EDUN SISÄÄNAJO KARJASILLAN KOULULLA ...................................................... 1	  

1.	   Taustaa ...................................................................................................................... 3	  

2.	   Opettajien ohjeistus .................................................................................................... 4	  

2.1.	   Oppilaiden Live@edu – tunnukset ....................................................................... 4	  

2.2.	   Ryhmän perustaminen ......................................................................................... 5	  

2.3.	   Ryhmän asetukset ............................................................................................... 6	  

2.4.	   Jäsenten kutsuminen ja liittyminen ryhmään ....................................................... 7	  

2.5.	   Kansioiden luominen eri oppiaineille ................................................................... 8	  

2.6.	   Tiedostojen lisääminen Ryhmälle ........................................................................ 9	  

2.7.	   Tiedostojen kommentointi .................................................................................... 9	  

2.8.	   Sähköpostilistan luominen ................................................................................... 9	  

3.	   Oppilaiden ohjeistus ................................................................................................. 10	  

Katso PowerPoint – esitys ryhmään liittymisestä ........................................................ 10	  

4.	   Suunnitelma toteuttamisesta .................................................................................... 11	  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Taustaa 
 

Työskentelemme Karjasillan koululla, joka on noin 250 oppilaan ja noin 25 opettajan 

pienehkö yläkoulu. Valitsimme projektityömme aiheeksi Live@edun sisäänajon 

koulullamme, sillä olemme huomanneet tämän oppimisympäristön käytössä monia 

ongelmia.  Koulumme oppilailla ei ole vielä organisoitua opastusta Live@edun käyttöön. 

Yksittäisen aineen-opettajan on ajanpuutteen vuoksi on miltei mahdotonta opettaa sen 

käyttöä kattavasti. Lisäksi jokainen aineenopettaja on eri tasolla Live@edun käytössä. Osa 

koulumme opettajista on saanut koulutusta Live@edun käyttöön, mutta kaikilta ei 

välttämättä onnistu esimerkiksi Ryhmä-työkalun käyttö, saatikka sen opettaminen 

oppilaille.  

Koulumme opettajille on luotu oma ryhmä Live@edu -ympäristöön, mutta kyseisen ryhmän 

käyttö on hyvin vähäistä. Toivoisimme Live@edun laajempaa käyttöönottoa 

opettajakuntamme keskuudessa, jolloin esim. opetusmateriaalien, kalenterin ja 

multimediatiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuisi. Ryhmä-työkalu mahdollistaisi myös 

etäpalaverit. On tunnetusti hankalaa löytää yhteisiä aikoja palavereille. Ryhmä-työkalu 

helpottaisi myös oppiaineiden välistä yhteistyötä. Esimerkkinä tällaisesta hedelmällisestä 

oppiaineiden välisestä integraatiosta voisi olla kahdeksasluokkalaisten Eurooppa-projekti 

kotitaloudessa ja maantiedossa. Eli kaiken kaikkiaan opettajien välinen yhteistyö 

helpottuisi olennaisesti. 

Koulumme luokille ei ole luotu omia ryhmiä, mikä hankaloittaa esimerkiksi PowerPoint -

esitysten, monisteiden ja tehtävien jakamista oppilaille. Jos materiaali olisi verkossa, 

oppitunneilta poissaollutkin oppilas saisi informaation kotikoneelta. Myös oppilaiden 

laatimien tehtävien tallentaminen, palauttaminen ja niiden kommentointi yksinkertaistuisi 

Live@edun myötä. 

Projektimme tavoitteena on ”kouluttaa” koulumme opettajat ja oppilaat sujuviksi Ryhmä-

työkalun käyttäjiksi. Kirjallinen työmme voi toimia koulullamme ohjevihkosena opettajille. 

 

 

. 
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2. Opettajien ohjeistus 
 

2.1. Oppilaiden Live@edu – tunnukset  
 

Seitsemäsluokkalaisille jaetaan syksyllä sähköpostitunnukset ja salasanat.  

Jos oppilas unohtaa salasanansa ja/tai tunnuksensa, jokainen opettaja voi etsiä oppilaan 

käyttäjätunnuksen ja antaa uuden salasanan tunnari-palvelussa. Tunnari-palveluun 

pääsee koulun tietokoneilla kirjoittamalla selaimen osoitepalkkiin ”tunnari”. Oppilas löytyy 

palvelusta seuraavasti: 

1. Klikkaa ruudun vasemmalta puolelta Käyttäjähallinnasta ”Muokkaa käyttäjää” ja 

valitse ”Karjasillan yläaste”. 

2. Valitse hakuehdoksi esim. ”Etunimi” ja kirjoita ”Täsmää hakuehtoon” – 

valintaruudukkoon oppilaan etunimi. Klikkaa oikeasta alanurkasta ”Etsi käyttäjä(t)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ruudulle avautuu antamillasi hakuehdoilla löytyvät käyttäjät. Klikkaa etsimäsi 

oppilaan nimeä. 

4. Näytölle avautuvat oppilastiedot, esim. käyttäjätunnus. Muuta oppilaan salasana. 

Valitse ”Reset password” ja kirjoita ruutuun uusi salasana. Kirjoita sama salasana 

uudestaa ”Salasana (vahvistus)” –ruutuun. Valitse Käyttäjätilin 
asetuksista ”Salasana vaihdettava seuraavassa kirjautumisessa”.  
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2.2. Ryhmän perustaminen  
 

1. Kirjaudu Live –ympäristöön. 

2. Valitse ylimmältä riviltä Office ja sieltä Ryhmät.  
3. Valitse Ryhmä –sivulta komento Luo ryhmä. 
4. Täytä ryhmän tiedot 

a. Ryhmän nimi on esimerkiksi Karjasilta7E 11–14 (yläasteen aloittamis- ja 

lopettamisvuosi). 

b. Ryhmän sähköpostiosoitteen muodoksi tulee automaattisesti 

Karjasilta7E11-14@groups.live.com.  

Huom. osoitetta ei voi enää myöhemmin muokata. 
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5. Paina lopuksi Luo.  

 

2.3. Ryhmän asetukset 
 

1. Valitse Office ja sieltä Ryhmät. 

2. Klikkaa luomaasi ryhmää. 

3. Valitse Asetukset ja voit muokata ryhmäsi tietoja (esim. ryhmän nimeä, kuvaa ja 

ulkoasun teemaa). 
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4. Valitse Jäsenyyteen ”Kuka tahansa voi pyytää lupaa liittyä, mutta omistaja 

hyväksyy jäsenyyspyynnöt”. 

5. Rajaa oppilaiden oikeuksia valitsemalla Kalenterissa sekä Tiedostoissa ja 
valokuvissa ”Vain omistajat ja varaomistajat voivat…” 

6. Klikkaa lopuksi Tallenna ja valitse tämän jälkeen ylhäältä ”Palaa omaan 
ryhmään”. 

 

2.4. Jäsenten kutsuminen ja liittyminen ryhmään 
 

Kun ryhmä on luotu ja asetukset ovat kunnossa, voit kutsua opettajat ja luokkasi oppilaat 

ryhmän jäseniksi. Uudet jäsenet liittyvät ryhmään pyytämällä lupaa liittyä ryhmään. 

Opettajien kutsuminen ja liittyminen 
a. Ryhmän luoja lähettää opettajille esim. Helmessä ryhmänsä www-osoitteen. 

Osoite löytyy ryhmän asetuksista, esim. http://karjasilta7e2011-

14.groups.live.com/. 

b. Opettajat menevät saamaansa www-osoitteeseen, jossa kirjaudutaan 

Windows Liveen. 

c. Seuraavaksi pyydetään lupaa liittyä ryhmään. Opettajat kirjoittavat ”Ilmoita 

omistajalle, miksi haluat liittyä” –kenttään oman nimensä ja klikkaavat 

painiketta ”Pyydä lupaa liittyä”. 

d. Ryhmän omistajalle tulee Live@eduun (sähköpostiin) pyynnöstä tieto, jonka 

hän halutessaan hyväksyy. 

 

 

 

 

 

 

Klikkaa 
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Opettajat ryhmän omistajiksi 
 

Oppilaiden kutsuminen ja liittyminen 
Oppilaiden ohjeistus löytyy PowerPoint-esityksestä. 

2.5. Kansioiden luominen eri oppiaineille 
 

Kun luokille on luotu omat ryhmät, kukin aineenopettaja voi halutessaan luoda ryhmille 

kansiot omalle oppiaineelleen. Kansioiden välityksellä opettaja voi helposti jakaa sähköisiä 

opetusmateriaaleja ja ohjeita oppilaille. Näin oppilas voi esim. poissa ollessaan tai 

kokeekseen kerratessaan avata tiedostoja kotikoneellaan. Oppilaat voivat myös palauttaa 

omia tehtäviään ryhmän kansioihin. Kansioiden luominen tapahtuu seuraavasti: 

1. Kirjaudu Live –ympäristöön. 

2. Valitse ylimmältä riviltä Office-valikko ja valitse sieltä Ryhmät. 
3. Klikkaa haluamaasi ryhmää (esim. Karjasilta7E 11–14). 

4. Klikkaa vasemmasta reunasta Tiedostot. 
5. Valitse Uusi-valikon alta Kansio. 

6. Kirjoita kansiolle nimi ja valitse Käyttöoikeuksista ”Jäsenet voivat tarkastella 

tiedostoja”. Tämä on tärkeä, etteivät oppilaat pääse muokkaamaan tiedostoja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Luo kansio valitsemalla lopuksi Seuraava. 

Alla ohjeet, miten voit lisätä tiedostoja luomaasi kansioon. 
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2.6. Tiedostojen lisääminen Ryhmälle 
1. Mene haluamasi ryhmän tiedostoihin (ks. edellisen luvun vaiheet 1-4). 

2. Avaa kansio, johon haluat lisätä tiedostoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valitse yläriviltä Lisää tiedostoja. Voit lisätä tiedostoja kahdella tavalla:  

 

a. Raahaamalla latausalueelle 

yhden tai useamman 

tiedoston avoinna olevasta 

tiedostoikkunasta  

 
TAI 

 
b. Valitsemalla tiedoston 

tietokoneesta.  

 

4. Valitse jatka, kun tiedosto/tiedostot ovat latautuneet palvelimeen. 

 

2.7. Tiedostojen kommentointi  
Voit kommentoida lyhyesti esim. oppilaiden tehtäviä menemällä ryhmän kansioihin… 

2.8. Sähköpostilistan luominen 
 

Luokanohjaajan työtä auttaa, jos ohjaajalla on käytössään ajanmukainen sähköpostilista 

luokkansa oppilaiden huoltajista. Karjasillan yläkoululla on käytössä Helmi- järjestelmä eli 

sähköinen reissuvihko, mutta varmuuden vuoksi on hyvä olla luotuna myös 

sähköpostilista. 
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Luominen 
1. Mene Live@edun sähköpostiin ja klikkaa alhaalta vasemmalta Yhteystiedot. 
2. Siirry sitten hiirellä selaimen yläosaan ja klikkaa Uusi.  
3. Klikkaa alaspäin olevaa nuolta, jolloin näkyviin tulee Ryhmä. Kirjoita ryhmän nimi 

(esim.  7E huoltajat).  
4. Sitten voit ruveta lisäämään jäsenten sähköpostiosoitteita Jäsenet –kenttään:  

a. joko kirjoittamalla itse osoitteet (erota kukin osoite puolipisteellä) 
b. tai etsimällä ne Live@edun olemassa olevalta listalta Tuplaklikkaamalla. 

Osoitteet ilmestyvät tämän jälkeen alhaalla vasemmalla olevaan kenttään. 

Vahvista lista klikkaamalla OK. 
5. Klikkaa Lisää ryhmään. 
6. Ennen poistumista klikkaa Tallenna ja sulje. 

 

Sähköpostin lähettäminen huoltajille 
1. Mene Live@edun sähköpostiin ja klikkaa ylhäältä Uusi. 
2. Klikkaa seuraavaksi Vastaanottajaa. 

3. Sitten Yhteystietoluetteloa.  
4. Seuraavaksi Omat yhteystiedot. 
5. Hae sitten oman luokkasi tiedot: yhdellä klikkauksella sähköposti lähtee 

vastaanottajille ns. Piilokopiona, jolloin vastaanottajat näkevät vastaanottaja –

kentässä vain oman osoitteensa.  

6. Klikkaa vielä OK. 
7. Tämän jälkeen kirjoita Aihe –kenttään viestin aihe. 

8. Lopuksi kirjoita viesti –kenttään viesti ja  

9. Muista vielä klikata Lähetä. 

 

3. Oppilaiden ohjeistus 
 

Katso PowerPoint – esitys ryhmään liittymisestä 
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4. Suunnitelma toteuttamisesta 
• Syksyn suunnittelupäivänä asian lyhyt esittely opettajille 

• Luokanohjaajien kanssa ensimmäisten koulupäivien aikana tietokoneluokassa 

ryhmien luonti koulun TVT-vastaavien opettajien kanssa. 

• Ohjevihkonen luokanohjaajan kansioon ja Live@eduun opettajien ryhmään. 

• Luokanohjaajat kutsuvat oppilaat ja esittelevät Ryhmä-työkalua oppilailleen 

ensimmäisen viikon aikana tietokoneluokassa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


