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FRONTER: Opettajan ohje 
 

Tämä ohje on tarkoitettu opettajille Fronterin käyttöönoton tueksi. Opas antaa 
ohjeet huoneiden avaamiseen ja käyttöön. Ohjetta koskevia kommentteja ja 
palautetta voi lähettää osoitteeseen  fi@fronter.com. 
 

 Sisältö 
 
Tämä ohje keskittyy kolmeen alueeseen. Yleisen johdatuksen lisäksi ohje 
sisältää: 
 
1)             Omaan huoneeseen liittyvät toiminnot 
 
2)           Tekstin muokkaus Fronterissa: asiakirjat, Fronterin tekstieditori 
 
3)             Uuden huoneen avaaminen sekä huoneiden käyttö ja hallinta 
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1 JOHDATUS FRONTERIIN 
 
Tässä osassa kerrotaan tiiviisti Fronterin rakenteesta sekä peruskäsitteistä, ja 
siitä, kuinka Fronterin kanssa pääsee käyntiin.  
 

1.1 Alkusanat 
 
Tämä ohje on tarkoitettu opettajille Fronterin käyttöönoton tueksi. Opas antaa 
ohjeet huoneiden avaamiseen ja käyttöön. 
 
Oppaassa on pyritty tuomaan esille peruskäytön kannalta oleellisia asioita. 
Tekstissä boldilla kirjoitetut käsitteet, kuten työkalujen nimet etc. löytyvät 
Fronterin näkymistä. 
 
Oppaassa on myös hyödynnetty paljon kuvia ja ikoneita. Näiden 
samankaltaisuus saattaa hieman vaihdella sen mukaan millainen visuaalinen 
teema kulloinkin on käytössä. Asiasisältö on kuitenkin sama. 
 
Fronterissa voit vapaasti kokeilla kaikkea ja oppia käytön yrityksen ja 
erehdyksen kautta; et voi vahingossa rikkoa mitään ja kaikki erehdyksessä 
poistetut dokumentit voidaan palauttaa vielä roskakorista.  
 
 

Näistä kohdista löydät vinkkejä Fronterin käyttöön.. 

 
 
Oppimisen iloa Fronterin parissa! 
 
 

 Tavoitteet: 
 
- Lukija osaa liikkua Fronterissa 
- Lukija ymmärtää mistä osista Fronter koostuu 
- Lukija osaa luoda ja hallita Fronter-huoneita 
- Lukija osaa luoda sisältöjä Fronterin tarjoamilla työkaluilla 
- Lukija osaa tallentaa ja hyödyntää ulkopuolisia sisältöjä Fronterissa  
 

 
Tässä ohjeessa kuvataan ainoastaan keskeisimmät toiminnot Fronterin 
käyttöönoton tueksi. Tarkemmat ohjeet eri työkaluista löytyy Fronterin online-
ohjeista (kuva s.5; kohta 4). Online-ohjeet aukeavat uuteen ikkunaan ja niitä on 
helppo selata samanaikaisesti toimittaessa Fronterin työkaluilla. 
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1.2  Fronterin metaforat 
 

 
1. Rakennus  
 
Fronter toimii organisaation 
virtuaalisena rakennuksena, 
jolla on osoite avain kuten 
tavallisella koulullakin. 
 
 

 

 
 Yksinkertaisuus 

  
Fronterin virtuaalisen 
rakennuksen käyttäminen on 
yhtä helppoa kuin oikeassa 
rakennuksessa liikkuminen. 
 
Voit keskittyä omiin tehtäviisi 
ilman teknisten ongelmien 
kanssa painimista. 
 

2. Avain 
 
Avaimena rakennukseen 
jokaisella Fronterin käyttäjällä 
on henkilökohtainen 
käyttäjätunnus ja salasana. 
  

 

 Vapaus 
 
Fronter-rakennus on aina 
auki. Voit tehdä tehtäviäsi 
mihin aikaan vuorokaudesta 
hyvänsä, sijainnistasi 
riippumatta. 
 

3. Huone 
 
Rakennus jakaantuu 
luonnollisesti erilaisiin 
käytäviin, joista puolestaan 
on pääsy huoneisiin.  
 
Huoneet voivat olla yksittäisiä 
kursseja, luokkahuoneita tai 
muita yhteistyöalueita. 

 
 

 Monipuolisuus 
 
Fronter-rakennus jakautuu 
käytännöllisiin huoneisiin 
erilaista yhteistyötä varten. 
Huoneet voivat toimia myös 
kirjastoina, uutistoimistoina 
tms. 
 

4. Osallistujat 
 
Huoneet ovat yleensä auki 
vain kutsusta.  
 
Huoneen omistaja päättää, 
keitä huoneeseen kutsutaan 
osallistujiksi ja minkälaisissa 
rooleissa.  

Yhteistyö 
 
Käyttäjät kuuluvat yhteen tai 
useampaan ryhmään, joilla 
on erilaisia oikeuksia ja 
pääsy eri osiin Fronter-
rakennusta – eri huoneisiin, 
joissa he voivat osallistua 
yhteistyöhön erilaisissa 
rooleissa. 
 

5. Työkalut 
 
Huoneen omistaja kalustaa 
huoneen tarvitsemillaan 
työkaluilla.  
 
Työkaluvalikoimaa voidaan 
vapaasti muuttaa tarpeen 
vaatiessa.  

 Joustavuus 
 
Kun tarpeet huoneessa 
muuttuvat, voit muokata 
huoneen työkalupakkia. 
Fronter tarjoaa käyttöösi 
kymmeniä työkaluja, joista 
voit valita tarvitsemasi. 
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1.3 Sisäänkirjautuminen - avain rakennukseen 
 

 
 

Sisäänkirjautuminen tapahtuu 
osoitteessa: 
 
https://fronter.com/xxx. 
 
Käyttäjätunnuksia ylläpitää koulun 
oma Fronter-pääkäyttäjä. Monet 
asiakkaat ovat integroineet 
tunnistautumisen niin, että 
Fronterissa käytetään samoja 
tunnuksia kuin organisaation 
sähköpostiin. 

1.4 Avausnäkymä sisäänkirjautumisen jälkeen 
 
Käyttäjien avausnäkymänä Fronterissa käytetään usein Oma sivu –näkymää 
(Kuva 1). Näkymä tarjoaa käyttäjälle tietoa tapahtumista kaikista niistä 
huoneista, joihin hänelle on myönnetty osallistumisoikeus. Huoneista 
näkymään haettavat tiedot päivittyvät automaattisesti ja ne ohjataan 
tapahtumia vastaaviin työkalualueisiin, eli huoneissa julkaistavat ilmoitukset 
ovat näkyvissä Ilmoitukset –työkalualueessa.  
 

 
Kuva 1: Sisäänkirjautumisen jälkeinen näkymä, jossa käyttäjän aloitussivuksi on asetettu Oma 
Sivu -näkymä. 
 
Tutustu tarkemmin Oma sivu –näkymän tarkoitukseen ja hallintaan 
kappaleessa 3.1. 
 

1.5 Fronterin perusrakenne 
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 Seuraavaksi esitellään Fronterin perusrakenne: 
 
 

 
Kuva 2: Fronterin rakenne. 

1 
2 

3  4 

5 6 
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Kiinteät 
 elementit 

Sijainnista 
riippuen 

vaihtuvat 
 elementit 

 
 

1) Yläpalkki = HENKILÖKOHTAISET TYÖKALUT / NÄKYMÄT 
 >> lisää kappaleessa 3 
Tälle alueelle on pääsy vain sinulla. Käytössäsi ovat mm. Oma sivu,  
Kontaktit, Kalenteri, Oma arkisto ja 
FIM (Fronter instant messenger) –työkalut. Aluetta kutsutaan myös omaksi 
Fronteriksi. 

 
2) Pudotusvalikko = HUONEVALIKKO  

>> lisää kappaleessa 4 
Tästä valitset huoneen, johon haluat mennä. Pudotusvalikko sisältää huoneet, joihin 
sinulla on pääsy. 

 
3) Oma nimesi = OMAT TIEDOT 

>> lisää kappaleessa 2 
Omaan kontaktikorttiisi merkityt tiedot näkyvät muille huoneen jäsenille 

 
4) Ohje, uloskirjautuminen 

Ohjeet avautuvat uuteen ikkunaan.  
 
 

5) Vasen sivupalkki = HUONEEN TYÖKALUT 
Vasempaan palkkiin ilmestyy huoneessa käytössä olevat työkalut.  
Kun valitset huoneen huonevalikosta, kaikki siinä huoneessa  
käytettävät työkalut (jotka sinulla on oikeus nähdä) näkyvät tällä alueella.  

 
6) Keskellä =  SISÄLTÖALUE 

Sisältöalueeseen avataan aina valittuna oleva kohde, joka voi olla a) huoneessa 
klikattu työkalu , b) jokin käyttäjän henkilökohtaisista työkaluista, kuten Oma sivu, 
Kalenteri, Oma arkisto etc. tai c) valittu sisältö, esim. dokumentti, matematiikan testi, 
tai englannin opiskeluun liittyvä keskustelu. 

 
 
 
 

 

  
 

 
HUOM! Fronter-rakennuksen ylläpitäjä voi muuttaa rakennetta sekä ulkoasua, jolloin 
esim. Oma sivu ja huoneen sisältö voivat vaihtaa paikkaa. 
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2 OMAT TIEDOT 
Käyttäjällä on mahdollista muokata omia tietojaan. Muokattavissa olevat 
kentät riippuvat kyseiseen Fronter-rakennukseen tehdyistä asetuksista. 
Yleensä käyttäjille on annettu mahdollisuus muokata seuraavia asioita: 
 

1. Tyylitiedosto/Teema - vaikuttaa Fronterissa käyttäjän näkemään 
visuaaliseen ilmeeseen sekä Oma Fronter –alueessa (yläpalkki 
henkilökohtaisine työkaluineen) että kaikissa huoneissa. Tämä asetus 
löytyy Omat asetukset –kohdasta läheltä sivun alareunaa, jossa 
Tyylitiedosto –pudotusvalikossa voi valita haluamansa teeman. 
Teema tulee voimaan vasta tallennuksen jälkeen. Asetuksiin pääsee 
käsiksi, kun klikkaa omaa nimeä (Kuva 2) ja seuraa yllä olevaa ohjetta. 
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3 HENKILÖKOHTAISET TYÖKALUT 
 
 

 Työkalut –yläpalkissa 
 
Fronterissa käytössäsi on useita henkilökohtaista työskentelyä edesauttavia 
työkaluja/näkymiä, jotka näkyvät Fronterissa aivan yläreunassa. Näistä usein 
Oma sivu –työkalun lisäksi on näkyvissä muutamia alla esitellyistä 
valinnaisista työkaluista (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1: Käyttäjille tarkoitettuja hankilökohtaisia työkaluja. 

Työkalu Kuva Kuvaus 
Oma sivu  Työkalu, joka automaattisesti kerää tietoja niistä huoneista, joihin 

käyttäjä on saanut osallistumisoikeuden huoneen omistajan 
toimesta. Toimii eräänlaisena ilmoitustauluna Fronter-
rakennuksessa. Tämä työkalu on kaikilla käyttäjillä käytössä, 
mutta se on silti henkilökohtainen. 

Kontaktit 
 

Hakutyökalu, jolla voi etsiä kontaktien yhteystietoja, sekä myös 
huoneiden sisältöjä.  

Sähköposti 

 

Sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, sekä Fronterin sisäisten 
tarralappu-viestien tai tekstiviestien hallintaan. Sähköposti-
asetukset täytyy itse määritellä työkalussa. 

Oma portfolio 
 

Omaan portfolioon päivittyvät tiedot kaikista huoneista, joissa 
käyttäjä/oppilas on osallistujana. 

Kalenteri 
 

Kalenterilla voit pitää kirjaa sekä henkilökohtaisista että työhön 
liittyvistä tapaamisista ja tapahtumista. 

Oma arkisto 
 

Omien tiedostojen tallentamiseen ja työstämiseen tarkoitettu 
työkalu, jossa usein rajoitettu tila tiedostojen tallentamiseen. 

FIM 
 

Fronter Instant Messager: tarkista, ketkä ovat kirjautuneet 
Fronteriin ja keskustele heidän kanssaan. 

 
 
Huomaa, että ikonit samaten kuin näkymä muutenkin voi vaihdella riippuen 
käyttämästäsi tyylitiedostosta (napsautanimeäsi Omalla sivulla tai näytön yläosassa, 
niin pääset vaihtamaan tyylitiedoston, sekä muokkamaan muita omia asetuksiasi. 

 
Fronterissa on mahdollisuus ottaa käyttöön useita eri kieliversioita. Oman 
kielen voi valita heti sisäänkirjautumisen yhteydessä (Käyttäjätunnus ja 
Salasana –kenttien jälkeen) tai sisäänkirjautumisen jälkeen Oma sivu –
työkalussa, jossa näet vasemmassa ylänurkassa sijaitsevan oman nimesi ja 
sen oikealla puolella kaksimerkkisen kirjainlyhenteen, jota klikkaamalla voit 
vaihtaa lennossa kielen haluamaksesi. 

 
 

3.1 Oma sivu  
 
Fronteriin sisäänkirjautumisen jälkeen yleinen avausnäkymä on Oma sivu –
näkymä, joka on henkilökohtainen sivusi. Jokaisella Fronterin käyttäjällä on 
oma sivu, joka sisältää erilaisen valikoiman työkalualueita.  



 

 

11 

Työkalualueiden määrä ja sijainti voivat vaihdella, ja ylläpitäjä 
voi muokata tai vaihtaa käytössä olevia työkaluja. Monesti 
myös opettajilla on mahdollisuus muokata Oma sivu –
näkymän sisältämiä työkalualueita. 
 
Oma sivu sisältää erityyppisiä tietoalueita (Uutiset, 
Keskustelut, Ilmoitukset, jne.), joissa näkyvän tiedon julkaisu 
on tapahtunut aiemmin jossakin rakennuksen eri huoneista. 
 
Oma sivu on eräänlainen ilmoitustaulu, jonne linkittyy 
esimerkiksi uudet keskusteluviestit, asiakirjat tai uutiset. Pääkäyttäjä voi 
määritellä muiden käyttäjien Oman sivun rakenteen, sekä saavatko he 
muokata sitä itse.  
 
Omaa sivuasi voit muokata napsauttamalla sivun oikeassa yläkulmassa 
olevaa Muokkaa –linkkiä. 
 

 
Kuva 3: Käyttäjän Oma sivu –näkymä, jossa näkyvissä Informaatiokeskus, Ilmoitukset sekä 
Kalenteri –työkalualueet. 
 
Muokkausnäkymässä sivun yläreunasta löytyy neljä välilehteä (Muokkaa, 
Ulkoasu, Näytä huoneista sekä Oman sivun tilaus). Näistä Muokkaa –
välilehdellä valitaan yläreunasta jokin valmiista palstamalleista ja sen jälkeen 
kuhunkin esillä olevaan palstaan voidaan sijoittaa erilaisia työkaluja. 
Jokaisessa palstassa on oma Lisää työkaluja –tekstilinkki näytön oikeassa 
reunassa, mistä saa esille työkalulistauksen. Listauksesta voi valintaruksilla 
ilmaista mitkä työkalut haluaa lisätä omaan Oma sivu –näkymään. 
 
Työkalujen lisäämisen jälkeen voidaan vielä hiukan säätää työkalukohtaisesti 
niiden ominaisuuksia, kun klikataan työkalun nimeä. Työkalujen ominaisuudet 
vaihtelevat hiukan. Jokaisen työkalun kohdalla voidaan nuoli-ikoneita 
hyödyntäen siirtää ks. työkalu, siinä palstassa mihin se on lisätty, joko ylös- tai 
alaspäin. 
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Toinen tärkeä välilehti on Näytä huoneista. Siellä voidaan määrittää mistä 
huoneista halutaan automaattisesti tietoa Oma sivu –näkymän 
työkalualueisiin. Ruksi huoneen nimen vasemmalla puolella kertoo, että 
huoneesta tulee tietoa Oma sivu –näkymääsi parasta aikaa. Ottamalla ruksin 
pois ja klikaamalla Tallenna tilannetta voidaan muuttaa.  
 
 

 
HUOM!  Ole kuitenkin varovainen mitä pääkäyttäjän lisäämiä työkalualueita poistat. 
Organisaatiosi voi käyttää ks. työkalua tiedottamisessa, jolloin putoat pois 
tietoketjuista. 
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3.2 Kontaktit   

Fronterin Kontaktit –työkalu on organisaatiosi käyttäjärekisteri, joka sisältää 
kaikki rakennuksen käyttäjät. Kukin käyttäjä löytää työkalun avulla kuitenkin 
vain ne käyttäjät, joihin hänelle on annettu oikeudet.  

Kontaktirekisteristä voidaan tehdä hakuja. Haku voi olla: 

 yksittäisen kontaktin hakemista (hakuehtoina etunimi, sukunimi, 
sähköpostiosoite, sijainti ja organisaatio), 

 kokonaisen ryhmän kaikkien jäsenten listaamista, tai 
 lisähaku, jolloin hakuehtoja voi yhdistellä kontaktikortin sisältämistä 

tiedoista. Voit myös päättää, mitkä kentät näytetään hakutuloksissa. 

 
Voit lähettää sähköpostia, tarralapun tai tekstiviestin suoraan hakutuloksista. 
Napsauttamalla kontaktin nimeä pääset selaamaan hänen kontaktikorttia. 
 

 

  Kontaktin hakeminen 

Kontakteja voi hakea joko yksitellen tai kokonaisina ryhminä. Hakuehtoina 
voivat olla kontaktikortin kentät. Oletushaku hakee etu- ja sukunimestä, 
sähköpostiosoitteesta, organisaatiosta ja sijainnista. Lisähaku hakee myös 
muista kentistä. Hakuehtosanaa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, mutta se 
täytyy kirjoittaa sanan alusta. 

 Yhden henkilön hakeminen 

Kirjoita hakuehdon (etu- tai sukunimi, jne.) alku hakukenttään ja napsauta 
Hae... –painiketta. Jos tiedät, mihin org.yksikköön henkilö kuuluu, voit valita 
sen valikosta ennen kuin napsautat hakunappia. 

 Kokonaisen ryhmän hakeminen 

Valitse Org.yksikössä (ryhmässä) –pudotusvalikosta ja klikkaa alimmaista 
Lisää… -riviä. Tämän jälkeen klikkaa samaa pudotusvalikkoa uudestaan, 
jolloin näet sen sisällä monia ryhmiä, joista voit valita haluamasi hiirellä 
klikkaamalla. Valinnan jälkeen napsauta vielä Hae... –painiketta. Saat näkyviin 
listan kaikista ryhmän jäsenistä.  

 Kontaktien hakeminen koko rakennuksesta 
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Saat näkyviin listan kaikista rakennuksen sisältämistä kontakteista 
kirjoittamalla prosenttimerkin ("%") hakukenttään ja napsauttamalla Hae... –
painiketta. 

 Lisätoiminnot 

Napsauta Lisätoiminnot –painiketta, jos haluat käyttää hakuehtoina muita 
kuin standardiehtoja. Ruksaa haluamasi kentät kohdasta Hae näistä kentistä 
ja kirjoita hakuehto hakukenttään, valitse tarvittaessa org.yksikkö ja napsauta 
Hae... –painiketta.  
 
Kontaktit –työkalun kokoamaa huoneen osallistujalistaa voidaan hyödyntää 
esim. lähettämällä valituille henkilöille sähköpostia, tarralappuja tai 
tekstiviestejä. Valitse osallistujat listalta yksittäiset henkilöt tai kaikki, ja valitse 
seuraavaksi Lähetä tarralappu, Lähetä sähköpostia tai Lähetä tekstiviesti. 
Kirjoita haluamasi viesti ja valitse klikkaa lopuksi valitsemasi lähetysmetodi. 
 
Jos valitset Lähetä tekstiviesti –kohdan, niin avautuu seuraavaksi näkymä, 
jossa on tietoja käytetystä tekstiviestitilistä. Voit myös lähettää saman viestin 
”Tarralappuna”. Muut vastaanottajat –kohtaan voit kirjata muita GSM-
numeroita, jonne haluat myös lähettää viestin. Jos numeroita on useita, 
erottele ne pilkulla (,). Kaikista lähetetyistä tekstiviesteistä kerätään lokia, joka 
on vain pääkäyttäjän saatavilla.  
 
 

 
Kuva 4: Fronterissa on lisäpalveluna tarjolla mahdollisuus tekstiviestien lähetykseen. 
 
Tekstiviestien lähettäminen edellyttää tekstiviestitilin tilaamista Fronterilta ja 
että pääkäyttäjä on määritellyt ryhmän, jolla on oikeus käyttää tekstiviestitiliä. 
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3.3 Kokous    
 
Kokous –työkalu on vaativaan reaaliaikaiseen yhteistyöhön sopiva työkalu, 
jonka avulla on helppo järjestää mm. webinaareja.  Kokous –työkalu voidaan 
lisätä käyttäjien henkilökohtaisiin työkaluihin, eli Fronterin yläreunassa 
näkyvään työkalupalkkiin. Työkalun avulla voidaan järjestää virtuaalisia 
tapaamisia, istuntoja, maksimissaan kahden muun henkilön kanssa. Istunnon 
aikana osallistujien on mahdollista hyödyntää erilaisia työkalun sisäisiä 
toimintoja, kuten ääneen ja kirjoitukseen perustuvaa kommunikointia, 
interaktiivista taulua, sovellusten ja työpöydän jakamista, tiedostojen siirtoa 
sekä monipuolisia istunnon hallinnointitoimintoja (moderointi). 
 
Lisätietoja Elluminate vOffice –nimisestä Fronterin plus-paketista on 
saatavissa Fronterista, mikäli tarpeen on suurempi vierasjoukko kuin kaksi 
henkilöä. 
 
Kokouksen käynnistäminen voidaan tehdä joko henkilökohtaisiin työkaluihin 
lisättävästä Kokous –työkalun omasta ikonista tai Online –työkalusta käsin. 
 

 

 
Kuva 5: Online –työkalua voi hyödyntää reaaliaikaisessa viestinnässä mm. kokousten 
pitämisessä. 
 
 
Osallistujien kutsuminen kokoukseen:  
 

• Etsi kontakteja normaaliin tapaan joko kirjoittamalla osallistujan nimi 
Hae –kenttään tai käyttämällä Org.yksikössä (ryhmässä) -
hakutoimintoa, ja lopuksi valitsemalla lisättävä kontakti valintaruksilla. 

• Voit kutsua myös Fronterin ulkopuolisia osallistujia kirjoittamalla heidän 
sähköpostiosoitteen sille varattuun kenttään, jolloin heille lähetetään 
linkki, josta kokoukseen pystyy kirjautumaan. 
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• Klikkaa Kutsu –painiketta sen jälkeen, kun olet valinnut kutsuttavat 
osallistujat. 

 
Kokouksen aloittaminen: 
 

• Klikkaa Osallistu kokoukseen –painiketta sen jälkeen, kun olet 
lisännyt osallistujat. 

• Kokous –työkalussa klikkaa Osallistu kokoukseen –kohtaa. 
• Tämän jälkeen työkalu kertoo, että ohjelman avaamiseen tarvitaan 

Javaa, jolloin voit valita avaamiseen liittyvän kohdan ja sen jälkeen OK 
– painiketta. 

• Seuraavasa ponnahdusikkunassa kysytään, että sallitko Kokous –
työkalulle (Elluminate Live!) pääsyn tietokoneellesi. Tässä kohtaa pitää 
myöntää pääsy, muutoin kokouksen pitäminen ei ole mahdollista. 

• Lopuksi työkalu latautuu koneellesi 
• Ja ihan lopuksi sinulta kysytään vielä verkkoyhteytesi nopeutta, johon 

voit vastata tarkasti tietämäsi nopeuden, tai hyväksymällä oletusarvon 
Wireless (300Kbps) –kohdan OK –painiketta klikkaamalla. 

o Yhteysnopeus LAN – tämä sopii yleensä kaikkiin sellaisiin 
tapauksiin, joissa yhteysnopeus on 1M tai enemmän. 

o 300 Kbps – Nettitikuista puhuttaessa ilmoitetut nopeudet ovat 
maksiminopeuksia, jolloin tämä valinta osuu usein kohdalla. Jos 
tiedät käyttäväsi parempaa yhteyttä, niin valitse vapaasti 
suurempi yhteysnopeus. 

 

Kokoukseen kutsuttavien osallistujien määrä on ilman plus-pakettia rajoitettu 
kahteen osallistujaan, mutta plus-paketin käyttöönoton jälkeen osallistujien 
määrä ei ole rajoitettu. 

 

3.4 Blogi       
 
Blogi -työkalun avulla pääset käsiksi blogeihin liittyviin toiminnallisuuksiin, niin 
Fronterin sisäisiin kuin täysin ulkopuolisiin järjestelmiin (Blogger ja 
Wordpress). 
 
Pystyt lisäämään omia blokgikirjoituksia: 
 

• Klikkaa Oma Fronter –työkalualueella Blogi-ikoni 
• Lisää oman blogisi otsikko ja webbiosoite (URL –kenttä). 
• Anna blogisi käyttäjätunnus ja salasana. 
• Tämän jälkeen voit hallita blogiasi, lisätä uusia kirjoituksia, tai muokata 

jo olemassa olevia kirjoituksia.  
 
Pystyt lisäämään linkin myös johonkin toiseen blogiin: 
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• Voit esimerkiksi lisätä suosikkiblogisi otsikon ja webbiosoiteen (URL), 
minkä jälkeen pystyt lukemaan blogia Fronterista käsin. 

• Kommentointi on mahdollista, joss olet saanut käyttäjätunnuksen ja 
salasanan blogin omistajalta. Nämä pitää lisätä niille varattuihin 
kenttiin. 

 

3.5 Kalenteri   
 
Voit merkitä ja selata omia tapahtumiasi tai seurata toisten 
huoneiden/kontaktien tapahtumia, jos ne ovat merkitty julkisiksi. Kalenteri 
näyttää valitusta näkymästä riippuen päivän, viikon, kuukauden tai vuoden.  
 
Kalenterinäkymä on kaksiosainen: 
 

1) Vasemmalla puolella pienessä kalenterissa on kuukausinäkymä, minkä 
alla on valintaruutu, josta valitaan näytettävät tapahtumat. 

 
2) Oikealla puolella on isompi kalenteri, joka näyttää valitusta näkymästä 

riippuen päivän, viikon, kuukauden tai vuoden. Molemmissa osissa voit 
siirtyä eteen- ja taaksepäin pienillä nuolinäppäimillä. 

 
Omien tapahtumiesi tausta on vihreä, 
huonetapahtumien sininen ja muiden 
henkilöiden tapahtumat ovat omalla värillä... 
 
 
 
 
 
 
3.5.1 Kalenteritapahtuman lisääminen 
 
Uuden kalenterimerkinnän voit lisätä valitsemalla  Uusi. Valitse 
avautuneessa ikkunassa haluamasi tapahtumatyyppi. 
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Kuva 6: Kalenteriin voi lisätä seuraavanlaisia merkintöjä. 
 
 
3.5.2 Varauksen tekeminen 
 
Uusia varauksia voidaan tehdä kaikkiin resursseihin, jotka pääkäyttäjä on 
luonut. Resursseja voivat olla lainattavia kameroita, tietokoneita tai 
luokkatiloja. Varauksia voidaan myös toistaa. Huom. päällekkäisiä varauksia 
ei ole estetty. 
 

 
Kuva 7: Varauksia voi tehdä kalenterissa näkyviin resursseihin. 
  
 
Ajanvarauksen luominen 
 
Uusi ajanvaraus –kalenterimerkintätyyppiä hyödyntämällä kalenteriin voi 
toteuttaa tapahtumien ja tapaamisten aikataulutusta, sekä niihin mahdollisesti 
kuuluvia ilmoittautumisen määrittelyjä. Osallistujien määrä ja tapahtuman 
kesto voidaan määrittää ennalta. Tarkentavat määritykset toimivat hyvin mm. 
tilanteissa, joissa kutsu lähetetään isolle ryhmälle, josta vain osalle on varattu 
tilaa. 
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1. Valitse kalenterista Uusi –tekstilinkki oikeasta yläkulmasta. 
2. Valitse Uusi ajanvaraus –kalenterimerkintätyyppien vaihtoehdoista. 
3. Täytä Otsikko, Aika, Kuvaus –kentät. Lisää listaan –tekstilinkin avulla 

useita varauksia voi järjestää sarjaan keskenään. 
4. Laita Tapahtumaan on ilmoittauduttava –kohtaan ruksi, jos haluat, 

että tapahtumaan on ilmoittauduttava. Samalla alla olevassa laatikossa 
voidaan määrittää kuinka monta osallistujaa tapahtumaan 
maksimissaan otetaan. 

5. Lisäksi tapahtumalle voidaan kohdistaa jokin pudotusvalikossa 
listatuista tyypeistä, mikä saattaa helpottaa merkinnän hakua 
kalenterista myöhemmin. 

6. Tapahtuman oletettu kesto määritetään sille varatussa kentässä. 
7. Tapahtuma voidaan julkaista myös johonkin tiettyyn huoneeseen. 

Oletusasetuksena toimii Yksityinen (näkyy muille). Julkaisemisen 
kautta päätetään kenelle kalenterimerkintä on näkyvissä, eli ne, jotka 
voivat siihen ilmoittautua. 

8. Näytön oikealla puolella voidaan määrittää ne henkilöt, joille 
tapahtumasta halutaan lähettää sähköpostitse kutsu, jos 
tapahtumaa/kutsua ei haluta julkaista yksityisenä ja yleisenä tai 
johonkin huoneeseen yleisenä. Lisää osallistujia –tekstilinkin kautta 
pääset lisäämään osallistujia. 

 
Tallennuksen jälkeen ajanvarausta/tapahtumaa käsitellään kuten mitä 
tahansa muuta kalenteritapahtumaa, eli sitä voi muokata, sen voi poistaa ja 
sen voi hakea. 
 
3.5.3 Uusi tapahtuma 
 
Fronterin kalenteria voi käyttää uusien tapahtumien luomiseen. Tapahtumat 
voivat olla joko yksityisiä tai jaettuja, yleisiä. Yleiset tapahtumamerkinnät ovat 
toisille Fronterin käyttäjille näkyvissä. Tiettyyn huoneeseen julkaistut 
tapahtumat ovat ainoastaan sen huoneen osallistujille näkyvissä. Jos 
tapahtumasta lähetetään kutsu toisille käyttäjille, niin kalenterista käsin voi 
tarkkailla sitä kuinka moni on ilmoittautunut tapahtumaan. 
 
Tapahtuman luominen 
 
1. Voidaan tehdä joko suoraan kalenterista hiirellä klikkaamalla tai 

klikkaamalla oikeassa ylänurkassa olevaa Uusi -tekstilinkkiä Kalenteri -
työkalussa oltaessa. Kalenterinäkymästä ajankohtaa suoraan 
klikkaamalla merkintätyyppi muodostuu automaattisesti Uusi tapahtuma 
–tyyppiseksi. 

2. Kalenterista haluttua ajankohtaa klikkaamalla avautuvassa näkymässä 
Otsikko, Mistä ja Mihin -kenttien lisäksi on Lisäasetukset –tekstilinkki, 
josta pääsee tekemään samoja lisämäärityksiä kuin mitä on näkyvissä 
kalenterin Uusi -linkin kautta tehtävissä. 

3. Kirjoita tapahtuman otsikko sille varattuun kenttään. 
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4. Täytä tapahtuman aika, sekä alkuaika että loppuaika. (HUOMAA! 
Kellonajan tuntien ja minuuttien välissä on oltava kaksoispiste ":" 
erottimena) 

5. Kuvaus –kenttää voi hyödyntää lisätiedon antamiseen 
6. Kuvaus –kentän alapuolella olevalla ikonilla voi lisätä tapahtuman 

kuvaukseen sisäisen linkin esimerkiksi huoneessa olevaan tietoon, johon 
haluaa tapahtumaan osallistujat johdattaa. Ikonia klikkaamalla pääsee 
toiminnossa eteenpäin, jolloin valitsemalla halutun huoneen ja ks. 
huoneen työkalun löytyy linkitettävä sisältö, minkä valitsemalla näytön 
alareunasta syntyy suora linkki. 

7. Haluttujen osallistujien tiedottaminen tapahtumasta toteutuu oikeassa 
reunassa ruksaamalla kyseiset osallistujat. 

8. Kalenteritapahtuma voidaan määrittää toistuvaksi, esimerkiksi päivittäin, 
viikoittain, etc. Olemassa olevaa tapahtumaa ei voida tämän asetuksen 
osalta muokata. Oletus asetus tälle valinnalle on, että sitä ei toisteta. 

9. Tapahtuman julkaisu voidaan tehdä kolmella tavalla. Merkinnän tekijän 
kannalta yksityisin/henkilökohtaisin merkintä saavutetaan Yksityinen 
(yksityiskohdat piilossa) –tapahtumatyypillä, jolloin tapahtuman tiedosta 
toisille käyttäjille on näkyvissä ainoastaan se, että olet määrittelemälläsi 
hetkellä varattu. Ei siis mitään tietoja kuvauskentästä tms. Yksityinen 
(näkyy muille) –tapahtumatyyppi on myös henkilökohtainen, mutta tässä 
tapauksessa kaikki määritellyt tiedot ovat kaikille niille avoinna ketkä 
näkevät sinut Fronterissa. Kolmas ja viimeinen tapahtumatyyppi on 
huoneeseen julkaistava tapahtuma, jolloin kyseisen tapahtuman tiedot 
ovat näkyvissä kaikille huoneessa oleville. 

10. Kutsun lähettäminen sähköpostitse: osallistujat, jotka ovat rekisteröineet 
oman sähköpostiosoitteen kontaktitietoihinsa, saavat tapahtumasta 
sähköpostin. Sähköpostista käsin voi suoraan hyväksyä tai hylätä kutsun. 
Tapahtuma rekisteröidään suoraan heidän kalenteriin, jos kutsu 
hyväksytään. Kutsutut, joilla ei ole sähköpostiosoitetta omissa tiedoissa, 
voivat hyväksyä tai hylätä kutsun kalenterista käsin. Kutsun laatijalla on 
mahdollisuus muokata lähetettävää kutsua vielä ennen lopullista 
lähetystä. Kutsun laatijan on myös hyvä tarkkailla kalenteristaan ketkä 
kutsutuista ovat tulossa tapahtumaan ja ketkä eivät tule. 

11. Klikattaessa Tallenna –painiketta tapahtuma kutsuineen tallentuu. 
 
 
3.5.4 Kalenterimerkinnän poistaminen tai muokkaaminen 
 
Kalenterista tietojen poistamisen tai muokkaamisen voi tehdä ainoastaan ks. 
merkinnän tekijä. Merkintöjen poistamisesta huolehtiminen onkin eräs 
tärkeimmistä asioista, jos vanhentuneiden merkintöjen olemassa olo rupeaa 
harmittamaan. 
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Kuva 8: Kalenterimerkinnän poistaminen tai muokkaus. 
 
1. Kalenterista pitää ensin etsiä haluttu, poistettava tapahtuma, jolloin sitä 

klikkaamalla avautuu näkymä, jossa on Otsikko, Mistä ja Mihin -kentät 
sekä Lisäasetukset –tekstilinkki, josta pääsee näkymään, minkä 
alareunassa on Poista tapahtuma –painike. 

2. Klikkaamalla Poista tapahtuma –painiketta, tapahtuman poistajalta vielä 
varmistetaan kysymällä onko hän varma, johon pitää vastata OK. 

 

3.6 Portfolio    
 
Huoneessa olevista osallistujista ja heidän toiminnasta syntyy monenlaista 
tietoa, mm. koska he ovat käyneet huoneessa, kuinka monta kertaa he ovat 
käyneet huoneessa, koska viimeksi etc. Myös kaikista testeistä ja Kurssi –
työkalussa tehdyistä aihioista pisteytyksen siirtyvät Portfolio–työkaluun 
automaattisesti. Portfolio –työkalusta käsin päästään tekemään myös 
oppilaiden palauttamien töiden arviointia ja antamaan oppilailla palautetta. 
Palautteen antamisessa ja arvioinnissa voi hyödyntää Arviointimatriisi 
välilehteä Portfolio –työkalun yläreunasta. 
 
Portfolio –työkalu voi sijaita myös käyttäjien henkilökohtaisissa työkaluissa 
ihan Fronterin yläreunassa, mistä löytyy mm. tutut Oma sivu, Kalenteri ja 
Oma arkisto –työkalut. Omaan portfolioon päivittyvät tiedot kaikista 
huoneista, joissa käyttäjä on osallistujana. Kun kyseessä on 
opettaja/kouluttaja tai henkilö, jolla on oikeus nähdä toisien Fronterin 
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käyttäjien suoritustietoja, niin tällöin Oma portfolio –työkalusta käsin voi 
seurata näiden henkilöiden työskentelyä useissa huoneissa samanaikaisesti.  
 
 

3.7 Sähköposti       
 
Fronteriin on integroitavissa ulkoinen sähköpostiohjelma, jolloin sähköpostien 
lukeminen ja lähetys voidaan suorittaa Fronterista käsin. Integroinnissa 
voidaan hyödyntää sellaisia tekniikoita, että käyttäjä voi täysin normaalisti 
käyttää sähköpostia Fronterista käsin, ihan kuin mikään ei olisi muuttunut 
paitsi, että kirjaudutaan Fronteriin. Käyttäjä voi luoda Fronteriin useita tilejä, 
esim. muillekin sähköpostitileilleen (Hotmail, Gmail, etc.), jolloin kaikki viestit 
on nähtävissä yhdestä paikasta. 
 
 

3.8 Online        
 
Kyseessä on Fronterin sisäinen chat-työkalu, jossa voidaan keskustella 
reaaliaikaisesti Fronter-rakennuksessa sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on 
oikeus nähdä. Henkilön kuvaa klikkaamalla voi aloittaa tekstipohjaisen 
keskustelun tämän kanssa. 
 
Online –työkalusta käsin voidaan aloittaa myös kolmen ihmisen välinen 
videoneuvottelu, jonka käynnistäjä aloittaa raahaamalla valitsemansa kaksi 
henkilöä oikealla näkyvien harmaiden hahmojen päälle (lue lisää kappaleesta 
3.3 Kokous). 
 
 

 
Kuva 9: Online -työkalu on Fronterin sisäinen chat. 
 
 
Osallistujan kutsuminen Online –työkalun kautta: 
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• Siirrä työkalussa näkyviä henkilöiden kuvia hiirellä raahaamalla 
oikeassa yläkulmassa näkyvien kahden hahmon päälle (Kuva 9). 

 
Kokouksen aloittaminen: 
 

• Online –työkalussa klikkaa Aloita Elluminate-kokous –painiketta sen 
jälkeen, kun olet lisännyt osallistujat. 

• Tämän jälkeen työkalu kertoo, että ohjelman avaamiseen tarvitaan 
Javaa, jolloin voit valita avaamiseen liittyvän kohdan ja sen jälkeen OK 
–painiketta. 

• Seuraavasa ponnahdusikkunassa kysytään, että sallitko Online –
työkalulle (Elluminate Live!) pääsyn tietokoneellesi. Tässä kohtaa pitää 
myöntää pääsy, muutoin kokouksen pitäminen ei ole mahdollista. 

• Lopuksi työkalu latautuu koneellesi 
• Ja ihan lopuksi sinulta kysytään vielä verkkoyhteytesi nopeutta, johon 

voit vastata tarkasti tietämäsi nopeuden, tai hyväksymällä oletusarvon 
Wireless (300Kbps) –kohdan OK –painiketta klikkaamalla. 

o Yhteysnopeus LAN – tämä sopii yleensä kaikkiin sellaisiin 
tapauksiin, joissa yhteysnopeus on 1M tai enemmän. 

o 300 Kbps – Nettitikuista puhuttaessa ilmoitetut nopeudet ovat 
maksiminopeuksia, jolloin tämä valinta osuu usein kohdalla. Jos 
tiedät käyttäväsi parempaa yhteyttä, niin valitse vapaasti 
suurempi yhteysnopeus. 

 
 



 

 

24 

4  
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5 HUONEVALIKKO 
 
 

5.1 Huonevalikko – siirtyminen huoneisiin 
 
Pääosa Fronterissa työskentelystä tapahtuu ns. yhteisissä huoneissa. Näihin 
huoneisiin pääsee avaamalla huonevalikon näytön yläosasta:  
 

 
 
Huonevalikko on ns. Oma Fronterin (yläpalkki näytön yläreunassa) aina 
näkyvissä oleva pudotusvalikko, mistä voi joko avata uuden huoneen (Avaa 
uusi huone –valinta) tai siirtyä olemassa oleviin huoneisiin, joihin kyseisten 
huoneiden omistajat ovat ottanut sinut osallistujaksi.  
 
Jos valikossa ei ole näkyvillä yhtään huonetta, niin napsauttamalla Kaikki 
huoneet –kohtaa saat auki listan kaikista niistä huoneista, joihin voit siirtyä. 
Tästä listasta voit määritellä itsellesi myös ns. suosikkihuoneita, jotka lisätään 
huonevalikkoosi aina nopeasti saataville (tarkemmin suosikkihuoneista 
kappaleessa 5.2). 
 
Jos huonevalikossa on näkyvissä Avaa uusi huone –toiminto, niin tällöin 
käyttäjän on mahdollista luoda uusia huoneita. Tarkemmin huoneiden 
luomisesta ja hallinnasta voi lukea kappaleesta: 6 HUONE JA SEN 
HALLINTA. 
 

5.2 Suosikkihuoneet 
 
Huoneen merkitseminen suosikkihuoneeksi tai vastaavasti poistaminen listalta 
tapahtuu, kun klikkaa hiirellä pudotusvalikon Kaikki huoneet –kohtaa. Tällöin 
sinut ohjataan näkymään, jossa näet kaikki ne huoneet, joihin olet saanut ns. 
huoneoikeuden huoneen omistajan toimesta (olet siis lisättynä ks. huoneen 
osallistujalistaan). Tässä huonelistauksessa voit laittaa valintaruksin niiden 
huoneiden nimien vasemmalle puolelle, jotka toivot näkeväsi huonevalikon 
Suosikkihuoneet –otsikon alla. Valintarukseja voit laittaa niin paljon kuin 
haluat. Yleensä suosikkihuoneiksi merkitään tärkeät huoneet, joissa vierailee 
usein.  
 
Valintaruksien asettamisen jälkeen huonelistauksen alapuolelta oikealla näkyy 
Lisää suosikkihuoneisiin –tekstipainike, jota klikkaamalla valitut huoneet 
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lisätään pudotusvalikon listaukseen (Kuva 10). Vastaavasti, jos haluat poistaa 
Suosikkihuoneet –otsikon alta jonkin siellä näkyvistä huoneista, niin Kaikki 
huoneet –näkymässä laita valintaruksi sen huoneen nimen vasemmalle 
puolelle valintaruutuun, jota et halua enää pitää suosikkilistallasi. Ja tämän 
jälkeen näytön alareunassa klikkaa Poista suosikkihuoneista –
tekstipainiketta. 
 

 
Kuva 10: Suosikkihuoneeksi merkitsemiseen käytettävät tekstipainikkeet. 
 
 
Kaikki huoneet –näkymässä suosikkihuoneet erottuvat toisista huoneista 
siten, että niiden nimen oikealla puolella on harmaalla värillä (Suosikki) –
teksti. 
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6 HUONE JA SEN HALLINTA  
 
Huoneen hallinta on sen omistajan vastuulla. Huoneen omistajaksi määräytyy 
automaattisesti henkilö, joka avaa huoneen. Huoneen hallinta keskittyy 
Fronterissa kahteen pääalueeseen: 
 

1. Huoneen ominaisuuksien ja työkalujen hallinta 
2. Osallistujien lisääminen ja osallistujien huoneoikeuksien hallinta 

 
Huoneen omistaja voi tuoda huoneeseen osallistujia ja antaa heille eritasoisia 
huoneoikeuksia, joiden pohjalta osallistujat toimivat huoneessa. 
Huoneoikeuksista kerrotaan tarkemmin kappaleessa: Virhe. Viitteen lähdettä 
ei löytynyt. OSALLISTUJAT. 
 
Vinkki: Huoneen omistaja voi tuoda huoneeseensa esimerkiksi kollegansa ja 
antaa heille samanlaiset huoneoikeudet kuin mitä hänellä itsellään on. Näin 
huoneella on useita omistajia. 
 
 

 
Huoneen omistaja voi tuoda huoneeseensa esimerkiksi kollegansa ja antaa heille 
samanlaiset huoneoikeudet kuin mitä hänellä itsellään on. Näin huoneella on useita 
omistajia. 
. 

 
 

Yleensä huoneella ei kannata samanaikaisesti olla liian montaa omistajaa. 

 
 

6.1 Huoneen avaaminen / luominen 
Uuden huoneen voit luoda napsauttamalla Avaa uusi huone –kohtaa 
huonevalikosta: 
 

 
 
Uutta huonetta avatessa täytyy valita käytävä, johon huone sijoitetaan sekä 
antaa huoneelle nimi. Huoneen kestoaika ja kuvaus voidaan jättää tyhjiksi (tai 
täyttää myöhemmin). Myös työkalupaketti pitää määrittää. 
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6.1.1 Org.yksikkö (käytävä) 
Huoneen perustaminen vaatii, että se sijoitetaan Fronter-rakennukseen 
luodulle käytävälle. Käytävän valinta ei vaikuta huoneen toiminnallisuuteen 
millään tavalla. Huoneen sijaintia voidaan myös myöhemmin muuttaa (Katso 
kappale: Huoneen ominaisuuksien muokkaaminen). 
 
 
6.1.2 Huoneen nimi 
Huoneen nimen on hyvä olla lyhyt, ytimekäs ja mahdollisimman 
informatiivinen. Hyviä esimerkkejä huoneiden nimiksi on: 
 

1. 3B – luokkahuone 
2. Liisan harkkahuone 
3. Biologian materiaalihuone 
4. Matematiikan peruskurssi 

 
 
6.1.3 Tuo huonerakenne (kopio toisesta huoneesta) 
Tätä toimintoa voi käyttää, jos on perustanut aikaisemmin huoneita tai jokin on 
saanut toisen perustamaan huoneeseen riittävät huoneoikeudet (Poisto-
oikeuden). Tarkempaa tietoa aiheeseen löytyy kappaleesta: Olemassa olevan 
huoneen kopiointi. 
 
 
6.1.4 Kestoaika 
Kentän tieto on informatiivinen, sen olemassa olo ei vaikuta huoneeseen 
millään tavalla. 
 
 
6.1.5 Kuvaus 
Tämän tekstikentän avulla huoneeseen tulijoille voidaan ohjata tietoa 
esimerkiksi siitä mitä tarkoitusta varten huone on perustettu, millaista 
toimintaa siellä on, etc. 
 
 
6.1.6 Työkalupaketti 
Huonetta avattaessa työkalupaketilla voi tuoda huoneeseen ks. 
työkalupakettiin määritellyt huonetyökalut. Työkalupakettiin kuuluvat työkalut 
oppii tuntemaan vain omakohtaisen kokeilun kautta. Työkalupaketin myötä 
huoneeseen aktivoituja työkaluja voidaan lisätä tai poistaa täysin vapaasti. Eli 
valittu työkalupaketti ei sido huoneen avaajaa millään tavalla. Hänellä on täysi 
vapaus muokata työkaluja aina tarpeen vaatiessa. 
 
Itse työkalupaketteja voivat yleensä luoda vain koulun tai organisaation 
pääkäyttäjät. Kaikki työkalut ovat kyllä vapaasti kaikkien käytössä. 
 
 
6.1.7 Muut asetukset 
Yksinkertaisella arkistonäkymällä pystytään nimensä mukaisesti 
yksinkertaistamaan huoneissa olevien työkalujen sisäistä näkymää, mikä on 
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varsinkin nuorimpia Fronterin käyttäjiä silmälläpitäen mukava ominaisuus. 
Yksinkertaistaminen toimii myös kokeneempien käyttäjien kanssa, koska 
yksinkertaisen arkistonäkymän piilottama ns. hierarkkinen kansiorakenne 
huoneissa olevissa työkaluissa saadaan helposti näkyviin Kansiot –
painikkeen avulla (Kirjaudu ulos –kohdan alapuolella näytön oikeassa 
yläkulmassa). 
 

 
 
Julkinen –kohdan avulla huoneesta voidaan tehdä julkinen, jolloin se näkyy 
myös muissa kouluissa. Tällöin muiden koulujen oppilaat ja opettajat joko 
näkevät että huone on olemassa tai heillä on mahdollisuus hakea jäsenyyttä 
huoneeseen. Huoneen omistajana päätät kenet huoneeseen päästät.  
 
HUOMAA! Julkinen –asetus ei tarkoita sitä, että huoneeseen pääsee ilman 
huoneen omistajan suostumusta. Hyvä tapaista kuitenkin on, että 
huoneeseen hakijoiden hakemuksiin vastataan, eikä niitä jätetä roikkumaan. 
 
 
6.1.8 Pikakuvake 
Huonetta avattaessa siihen voidaan liittää myös ns. pikakuvake, jonka voi 
valita Fronterista löytyvistä valmiista pikakuvakkeista hiirellä klikkaamalla. 
Huoneen avaajalla on myös mahdollista käyttää omia pikakuvakkeita. 
Pikakuvake ei näy huoneessa oltaessa, vaan sitä käytetään Oma sivu –
työkalussa visuaalisena elementtinä helpottamaan huoneeseen siirtymistä. 
Pikakuvake helpottaa varsinkin nuorempien oppilaiden Fronterissa liikkumista. 
Huoneiden pikakuvakkeet saa näkyviin Oma sivu –työkalussa valitsemalla 
työkaluun Pääsy/Pikakuvakkeet –työkalualueen ja laittamalla ks. työkalun 
asetuksista Pikakuvakkeet –valinnan päälle (katso kappale: 3.1 Oma sivu). 
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6.1.9 Olemassa olevan huoneen kopioiminen (Tuo huonerakenne) 
 
Huonetta avattaessa käyttäjä voi hyödyntää jo olemassa olevia huoneita. 
Huoneen kopiointi (Tuo huonerakenne –toiminto) on nopein tapa avata uusi 
huone. Kopioinnissa voit hyödyntää niitä huoneita, joihin olet saanut Poisto –
oikeutta vastaavan huoneoikeuden. Jos haluat käyttää jotakin huonetta uuden 
huoneen pohjana, mutta et löydä sitä Tuo huonerakenne –toiminnon kautta 
avautuvasta pudotusvalikosta, niin tällöin pitää keskustella ks. huoneen 
omistajan kanssa, jotta hän antaa riittävät huoneoikeudet omistamaansa 
huoneeseen. Huonerakenteen voi tuoda suoraan olemassa olevasta 
huoneesta tai huoneesta, joka on paketoitu aikaisemmin zip-paketiksi 
jonnekin esim. koulun verkkolevylle. 
 
 

6.2 Huone –työkalu      
 
Huone –työkalua käytetään joissakin tapauksissa huoneen avausnäkymänä. 
Tärkein tehtävä sillä on huoneen hallitsijalle, koska se tarjoaa monia 
hallintaan liittyviä toiminnallisuuksia. 
 
 
6.2.1 Huone –työkalun etusivu 
 
Työkalun avausnäkymässä on erotettavissa samalla tavalla erilaisia 
työkalualueita, kuten käyttäjien Oma sivu –näkymässä. On tärkeää miettiä 
mitä tietoja Huone –työkalun näkymässä käyttäjille esitetään. Huone –
työkalun esittämiä tietoja pääsee muokkaamaan sen oikeassa yläkulmassa 
olevan pudotusvalikon kautta (Kuva 11).  
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1. Klikkaa pudotusvalikko hiirellä auki 
2. Valitse Muokkaa huoneen etusivua –toiminto 

pudotusvalikosta (HUOMAA! Tämä ei liity millään tavalla 
huoneessa mahdollisesti olevaan Etusivu –työkaluun, 
vaan nimenomaan Huone –työkalussa näytettävään 
tietoon ). 

 

 
Kuva 11: Huone -työkalun hallinnointivalikko on huoneen omistajille kaikki kaikessa. 
 
Huone –työkalun sisältämän tiedon (sen sisäisten työkalualueiden hallinta 
sekä palstarakenteen valinta toteutetaan täysin samalla tavalla kuin Oma 
sivu –työkalun hallinta palstoineen ja palstoihin sijoitettavine 
työkalualueineen). 
 
Näkyville voidaan esimerkiksi valita erilaisia viestityökaluja kuten Ilmoitukset, 
Uutiset ja Kalenteri, sekä hyödyllistä muuta tietoa mm. viimeiset keskustelut 
ja lisätyt asiakirjat. Huoneen aloitusnäkymänä voidaan käyttää myös 
monipuolisempaa Etusivu –työkalun tuottamaan näkymää (katso kappale 
8.1). 
 
 
6.2.2 Huoneen ominaisuuksien muokkaaminen 
 
Huoneen ominaisuudet ovat niitä asioita, joita määritellään huoneen avauksen 
yhteydessä. Tässä yleisimmät ominaisuudet:  
 

• käytävä jonne huone sijoitetaan (huone pitää aina sijoittaa käytävälle), 
• huoneen nimi (auttaa ymmärtämään huoneesen tuljoita mitä siellä on),  
• kuvaus (antaa lisätietoa huoneen merkityksestä), 
• arkistonäkymä yksinkertaisuus sekä 
• pikakuvake (näkyy Oma sivu –työkalussa. Se ei siis ole näkyvissä itse 

huoneessa. Tämä vaatii sen, että käyttäjän Oma sivu –työkalussa on 
lisättynä Pääsy/pikakuvakkeet –niminen työkalualue). 

 
Huoneen nimeä ja sijaintia (käytävää) sekä muita ominaisuuksia voidaan 
muuttaa valitsemalla Huone –työkalun oikeasta yläkulmasta löytyvästä 
valikosta Muokkaa ominaisuuksia –toiminto (Kuva 11). 
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Myös huoneelle määritelty pikakuvake voidaan vaihtaa jälkikäteen.  
 
Muistathan tallentaa siellä tekemäsi muokkaukset. 
 

 
Huoneessa näkyvälle Kuvaus –kentälle löytyy monia käyttötarkoituksia, jos et näe 
sitä tarpeellisena, niin sen saa kokonaan pois Muokkaa huoneen etusivua –
toiminnon kautta avautuvassa näkymässä. Tämä tapahtuu ottamalla valintaruksi 
pois Näytä huoneen kuvaus –kohdasta. 
 

 
 
6.2.3 Työkalujen lisääminen huoneeseen (Muokkaa työkaluja) 
 
Huoneen sisältämiä työkaluja voi muokata ja vaihtaa valitsemalla Huone –
työkalun oikeasta yläkulmasta löytyvästä valikosta Muokkaa työkaluja –
toiminto (Kuva 11). Avautuvassa näkymässä voit valita ne työkalut, joita 
haluaa lisätä huoneeseen. Työkalut tulevat näkyviin, kun klikkaa vasemmalla 
näkyvässä laatikossa alimman rivin Lisää työkaluja… -kohtaa.  
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Kuva 12: Työkalujen lisääminen huoneeseen. 
 
 
 
6.2.4 Huoneessa olevien työkalujen ominaisuuksien muokkaaminen 
 
Tämä tapahtuu samasta paikasta kuin työkalujen lisääminen (kappale 6.2.3).  
 
Työkalujen ominaisuuksiksi voidaan katsoa seuraavat asiat: 
 

1. Työkalun nimi (= otsikko) 
2. Työkalun kuvausteksti 
3. Työkalun sijainti huoneen työkalupalkissa 
4. Työkalun näkyvyys huoneen osallistujille 

 
Työkalujen nimiä napsauttamalla laatikossa sen ominaisuudet aukeavat 
oikealle (Kuva 13). Kirjoittamalla Muokkaa otsikko –kohdan viereiseen 
ruutuun uuden nimen (1) ja klikkaamalla Tallenna –nappia työkalun nimi 
muuttuu. Nuolinäppäimistä (2) voidaan siirtää valittua työkalua ylös- tai 
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alaspäin listalla. Työkalun sijainnilla ei ole käytössä muussa tapauksessa 
merkitystä, kuin silloin, jos se sijaitsee ylimpänä. Huone nimittäin avautuu 
sinne tulijalle aina listalla ylimpänä olevaan työkaluun (huoneen 
avausnäkymä). Muistathan tallentaa aina tekemäsi muutokset. 
 

 
Kuva 13: Työkalun ominaisuuksien muokkaaminen. 
 
Työkalu on näkyvissä –asetuksella määritetään, minkä huoneoikeuden 
omaavat huoneessa olijat näkevät ks. työkalun. Jokaisella huoneeseen 
kutsuttavalle henkilöllä kohdistetaan aina yksi neljästä huoneoikeus (Kuva 14). 
Huoneoikeuksien kohdistaminen huoneeseen kutsuttavilla henkilöille tapahtuu 
Osallistujat –työkalussa (katso kappale 7 OSALLISTUJAT). 
 

 
Kuva 14: Huoneessa valitsevat huoneoikeudet.  
 
Työkalun näkyvyyden rajaaminen ei estä hyödyntämästä sen sisällä olevia 
sisältöjä linkittämisen kautta osallistujien kesken. Kyse on vain itse työkalun 
näkyvyyden rajaamisesta. 
 

 
Huom. työkalulistalle on varattu vain tietty leveys huonenäkymän vasemmalta 
puolelta, joten vältä liian pitkiä työkaluotsikoita. Nimeä voi täydentää kuvauksen 
avulla. 
 

 
 
6.2.5 Oppilasnäkymä 
 
Huoneen omistaja voi kätevästi katsella huonetta oppilasnäkökulmasta 
seuraavasti: 
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1. Avaa Huone -työkalu. 
2. Valitse oikean yläkulman valikosta Oppilasnäkymä päälle. 

 
Poistu oppilasnäkymästä valitsemalla samasta valikosta Poistu 
oppilasnäkymästä.  
 
Huomaa! Jos Huone –työkalu on piilotettu osallistujilta, myös se häviää 
näkyvistä oppilasnäkymään siirtyessäsi. Avaa tällöin kyseinen huone 
uudelleen napsauttamalla huonevalikon viereistä Mene –painiketta. 
 
 
6.2.6 Huoneen sulkeminen ja poistaminen 
 
Huone voidaan sulkea Huone –työkalun tarjoaman pudotusvalikon Sulje –
toiminnon avulla (Kuva 11). 
 
Huoneen sulkeminen on myös edellytys sille, että huoneen voi poistaa 
lopullisesti. Poistoon liittyvä toiminto tulee esille sen jälkeen, kun huone on 
ensin suljettu. Suljetun huoneen voi myös avata uudelleen aktiiviseksi. 
Poistamiseen ja avaamiseen liittyvät toiminnot löytyvät samasta Huone -
työkalun pudotusvalikosta, mistä löytyy sulkeminen. 
 
HUOMAA! Tällä hetkellä huoneen avaaminen on mahdollista vain 
pääkäyttäjillä. Eli tavalliset Fronterin käyttäjät sulkiessaan omia huoneitaan 
pitää kääntyä heidän pääkäyttäjän puoleen, jos haluaa aukaista huoneen 
myöhemmin. 
 

 
Oleellinen osa huoneen hallintaan tulee huoneessa olevien tai sinne kutsuttavien 
osallistujien muodossa. Osallistujien lisäämiseen ja heidän huoneoikeuksien 
hallintaan löytyy tästä oppaasta täysin kappale 7 OSALLISTUJAT. 
 

 
 



 

 

36 

7 OSALLISTUJAT 

 
Fronterissa huoneisiin osallistujan lisää aina huoneen omistaja (huoneella voi 
olla useampi omistaja, jos huoneen avaaja on myöntänyt omistaja-
huoneoikeuksia muille). Eli huoneissa ei oletusarvoisesti ole ketään muita 
läsnä. Huoneissa läsnä olevien osallistujien huoneoikeuksia pääsee myös 
muokkaamaan. Huoneissa osallistujat toimivat heille myönnetyn 
huoneoikeuden tuomin valtuuksin. Huoneoikeuksia on neljä erilaista 
(tarkemmin kappaleessa 7.2 Osallistujien huoneoikeudet). 
 
Näiden huoneoikeuksien kuvaustekstit saattavat vaihdella huoneissa. 
Kuvaustekstien nimet tulevat huoneeseen valitun työkalupaketin mukana, 
mutta huoneen omistaja pystyy muokkaamaan niitä (katso lisätietoja 
huoneoikeuksien nimeämiseen liittyen kappaleesta 6.2.4). 
 

7.1 Osallistujien lisääminen (Osallistujat –työkalu)     
 
Muistathan lisätä huoneeseesi osallistujia, koska siellä ei ole ketään 
automaattisesti. Lisääminen tapahtuu huoneesi Osallistujat –työkalusta 
käsin: 
 

1. Napsauta Muokkaa (oikeassa yläkulmassa). 
2. Kirjoita hakukenttään hakuehto (kontaktin tai ryhmän nimi tai osa siitä). 

Jos haluat rajoittaa hakua johonkin tiettyyn ryhmään, voit napsauttaa 
hakupudotusvalikosta Lisää... (Kuva 15), jolloin saat hetken päästä 
näkyviin rakennuksen sisältämät ryhmät pudotusvalikon alapuolelle 
sekä samaiseen pudotusvalikkoon, josta valitsit Lisää... –kohdan. 

3. Valitse haluamasi kontaktit tai ryhmät 
a. Suoraan pudotusvalikon alla näkyvästä listauksesta tai 
b. Valitsemalla pudotusvalikosta haluamasi ryhmä ja klikkaamalla 

Hae –nappia valikon vierestä (tällä tavalla näet heti ketä ks. 
ryhmään kuuluu). 

4. Valitse Pääsy: mitkä huoneoikeudet annat uusille osallistujille. 
a. luku, kirjoitus, poisto, omistaja (kirjoitus –oikeus annetaan lähes 

aina oppilaille) 
5. Napsauta Lisää… –painiketta.  
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Kuva 15: Pudotusvalikosta löytyy Lisää... alimmalta riviltä, mikä valitsemalla pudotusvalikkoon 
tulee näkyviin kaikki organisaation ryhmät, jotka käyttäjällä on oikeus nähdä. 
 
Osallistujien hakemisen jälkeen näkyvissä on lista, joka vastaa annettua 
hakumääritystä. Jos pudotusvalikosta on valittu ensin kohta Lisää… ja tämän 
jälkeen jokin pudotusvalikossa näkyvistä ryhmistä sekä klikattu Hae –
painiketta, niin näkyviin tulee kaksi asiaa (Kuva 16): 
 

1. lista kaikista kontakteista, jotka kuuluvat valittuun ryhmään 
2. valittu ryhmä itsessään 

 

 
Kuva 16: Osallistujien lisäämisen kaksi eri tapaa 1) yksittäisenä kontaktina ja 2) ryhmän kautta. 
Käytä lisäämisen yhteydessä vain toista tapaa. 
 
 
Ryhmän kautta osallistujien lisäämisellä on mahdollista helpottaa ylläpitotyötä, 
koska huoneoikeuksien muuttaminen tarvitsee tehdä vain sille ryhmälle, johon 
osallistujat kuuluvat. Yksittäisinä kontakteina huoneeseen lisätyt osallistujat 
pitää käsitellä henkilökohtaisesti. 
 

   
Kun lisäät käyttäjiä ryhmän kautta, niin myöhemmin uudet ryhmään lisättävät 
käyttävät saavat automaattisesti samat oikeudet huoneessa kuin ryhmään 
entuudestaan kuuluneet käyttäjät. 
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7.2 Osallistujien huoneoikeudet 
 
Fronterissa eri käyttäjät liikkuvat huoneissa erilaisin profiilein 
eli huoneoikeuksin. Oikeudet jakaantuvat neljään eri profiiliin: 
 
Huoneen omistaja voi vapaasti muokata huoneoikeuksien nimityksiä (Luku, 
Kirjoitus, Poisto ja Omistus) haluamikseen (esimerkiksi Vieras, Oppilas, 
Apuope, Pääope). Hyvässä nimeämisessä edellä mainitut kaksi tapaa on 
yhdistetty, jolloin nimet ovat: 

 Luku (vieras): voit lukea huoneen sisältämiä asiakirjoja jne., mutta et kirjoittaa 
mitään.  

 Kirjoitus (oppilas): voit lukemisen lisäksi osallistua keskusteluihin, tallentaa 
tiedostoja jne.  

 Poisto (apuope): voit poistaa huoneen sisältämiä asiakirjoja, tiedostoja jne. 
 Omistus (pääope) : omistat huoneen, voit vaihtaa työkaluja, lisätä ja poistaa 

osallistujia jne 

Näin huoneoikeuden nimeämisestä selviää mihin ks. huoneoikeus oikeuttaa 
sekä kenelle se yleensä on tarkoitettu myönnettäväksi. 
 
Huoneoikeuksien kuvaustekstien muokkaaminen tehdään samassa 
näkymässä, missä työkaluja voidaan lisätä huoneeseen. Sitä ei siis tehdä 
Osallistujat –työkalusta käsin. Valitse siis huoneessa oleva Huone –työkalu 
ja sen oikean yläkulman pudotusvalikosta Muokkaa työkaluja –toiminto, 
huoneoikeudet ja niiden nimitykset tulevat näkyviin sivun alalaitaan, kun 
valitset valkoisesta laatikosta minkä tahansa työkalun nimen. 
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Kuva 17: Muokkaa työkaluja -näkymä, jossa voidaan muuntaa huoneoikeuksien kuvaustekstejä 
sekä mm. lisätä huoneeseen uusia työkaluja. 
 
 

7.3 Huoltajatunnuksen liittäminen osallistujaan 
 
Fronterin käyttäjiin on mahdollista liittää ns. huoltajatunnus, joka oikeuttaa 
esim. oppilaan vanhempia seuraamaan Fronterissa tiettyjä ennaltamääriteltyjä 
asioita omaan lapseensa liittyen, kuten poissaoloja. 
 
Huoltajatunnuksen aktivoinnista ja käyttöönotosta täytyy erikseen sopia. 
Kyseessä ei ole kuitenkaan maksullinen lisäpalvelu. 



 

 

40 

8 HUONEKOHTAISET TYÖKALUT 
 
 

8.1 Etusivu –työkalu  
 
Etusivu –työkalu tarjoaa vaihtoehdon Huone –työkalun käytölle huoneen 
aloitussivuna. Etusivu lisätään huoneen työkalupalkkiin Huone –työkalusta 
käsin muokkaamalla työkaluja (katso kappale: 6.2.3 Työkalujen lisääminen 
huoneeseen (Muokkaa työkaluja)). Etusivu –työkalu on käytännössä linkki 
arkistoon syntyvään sivuun, joka valikoituu automaattisesti huoneen 
etusivuksi. Katso lisätietoja Sivu –työkalun ohjeesta kappaleesta 8.3.4 Sivu. 
 
Etusivu –työkalun avulla luodaan helposti huoneelle aloitussivu, jossa voi 
esitellä huonekohtaista kurssia, huoneen toimintoja, valittua aihepiiriä ym.  
 

 
 
 
Huomaa tässä esimerkissä (Kuva 18), että:  
 

 Painike on nimetty uudestaan; tässä kurssin nimen mukaiseksi. 
 Painike on siirretty ylimmäksi, jotta se on aktiivinen, kun huoneeseen 

kirjaudutaan (toimii siis huoneen avausnäkymänä).  
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Kuva 18: Etusivu -työkalulla sisällön tuottaminen. 
 
 
Etusivulla näkyviä isoja “+”-merkkejä klikkaamalla sivulle voidaan lisätä uusia 
tietoalueita. Ne syntyvät siihen paikkaan, missä klikataan, mutta niiden siirtely 
onnistuu kunkin alueen oikeassa ylänurkassa olevien nuolien avulla. 
 

   
Etusivun käyttö vaatii, että huoneessa on myös Arkisto -työkalu. Etusivun kuvat 
tallentuvat automaattisesti Arkistoon luotavaan piilotettuun resurssikansioon. 
 

 
 
8.1.1 Etusivun rakentaminen tietoalueilla 
 
Etusivua rakennetaan ns. tietoalueita lisäämällä ja hyödyntämällä. Kuhunkin 
alueeseen voidaan lisätä yksi sisältö, joka voi olla tekstiä, kuva, video, 
äänestys etc. (Kuva 19). Tyhjän alueen merkki on se, että kaikki toiminnot ovat 
näkyvissä, kuten kuvassa on näkyvissä.  
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Kuva 19: Etusivu juuri huoneeseen lisäämisen jälkeen. 
 
 
Jokaiseen tietoalueeseen liittyy oma 
hallintavalikko, mikä tulee näkyviin 
klikattaessa tietoalueen oikeassa 
ylänurkassa olevaa pientä mustaa 
alanuolta tai Tyhjä tila –tekstiä.  
 
Jos tietoalueen olemassa olevaa sisältöä 
haluaa muokata tai sen haluaa kokonaan 
poistaa, niin näihin löytyy omat toiminnot. 
Muokkaa –valinnalla pääsee käsiksi 
alueessa olevaan sisältöön. Nuolilla tietoaluetta voi liikutella sivulla uuteen 
paikkaan, mutterin kuvaa klikkaamalla pystyy vaikuttamaan mm. tietoalueen 
ympärille lisättävän kehyksen paksuuteen ja väriin.  
 
Yllä olevan kuvan yläreunassa oikealla näkyy valkoinen pieni neliö, siitä 
klikkaamalla voi muuttaa koko sivun taustaväriä.   
 
 
 

8.2 Arkisto –työkalu  
 
Arkisto on varmasti Fronterin käytetyin työkalu. Arkistossa voit mm. järjestää 
tiedostot kansioihin ja tehdä hakuja. Arkisto –työkalun kautta voit käyttää 
myös muita työkaluja, kuten linkkejä, testejä ja keskusteluita (nämä työkalut 
on kuvattu omissa ohjeissaan). 
 
Huoneen omistaja voi vapaasti vaihtaa Arkisto –työkalun otsikon tarpeen 
mukaan - vaikkapa "Materiaalit", "Pöytäkirjat", "Matematiikka I" jne. nimiseksi. 
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Tämä voi olla tarpeellista, jos huoneessa on käytössä samanaikaisesti useita 
Arkisto –työkaluja. Lisäksi pääsyä arkistoon voidaan rajoittaa esim. 
näyttämällä se vain omistajalle. Huoneen omistaja voi määrittää, minkälaisille 
huoneoikeuksille arkisto on näkyvissä. 
 
Uusia asiakirjoja voi joko luoda suoraan Arkisto –työkaluun tai sinne voi 
tallentaa aikaisemmin tehtyjä esim. dokumentteja ja kuvia tietokoneeltasi tai 
verkkolevyiltä. Suoraan arkistoon luotavia asiakirjatyyppejä ovat mm. 
ryhmätyöskentelyyn soveltuva Fronter-asiakirja sekä Oppimispolku. 
 
Fronterin omilla työkaluilla voi luoda mm. seuraavia asiakirjatyyppejä: 
 

 Fronter asiakirja 
 Testit 
 Artikkelit, sivut ym. 
 Äänitys 

 
 

 
Suurimmalle osalle näistä ominaisuuksista on olemassa myös oma nimetty työkalu. 
Voit siis esim. pitää keskustelut, testit ja verkkolinkit omina työkaluinaan huoneen 
työkalupakissa. 

 
 
Fronter tukee myös ulkoisia asiakirjamuotoja, kuten MS Word, MS 
PowerPoint, Open Office jne. 
 
Ulkoiset asiakirjat ym tiedostot, esim.: 
 

 MS Word –asiakirja 
 MS Excel –työkirja 
 MS Powerpoint –esitys 

 
 
Tiedostoja ja kansioita voi siirtää, kopioida, muokata ja poistaa, ja niille voi 
määrittää vaikkapa aukioloajat sekä rajoittaa niiden lukijoita. 
Tiedostoja voi myös imuroida omalle tietokoneelle (myös useampi kerralla). 
Kokonaiset kansiot voidaan lisäksi pakata ja tallentaa ZIP-tiedostona. 
 
 
8.2.1 Roskakori 
 
Kaikki arkistosta poistettu sisältö siirretään roskakoriin, josta sen voi 
tarvittaessa palauttaa, tai poistaa lopullisesti. Jos arkistonäkymänä on ns. 
yksinkertainen näkymä, niin tällöin arkiston sisältö näkyy ilman 
kansiorakennetta. Roskakorin ja kansiorakenteen saa näkyviin 
napsauttamalla arkiston oikeassa yläkulmassa olevaa Kansiot –painiketta 
(Kuva 20). 
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Kuva 20: Painike, jolla kansiorakenne saadaan piiloon sekä esille valitun työkalun sisällä. 
 
Arkistoa (tai arkistoja) ja sen kansioita voidaan myös käyttää ryhmittelemään 
opiskelijoita tai asiakokonaisuuksia ryhmätyöskentelyä varten, näin ei aina 
tarvitse avata jokaiselle asialle omaa huonetta. Arkistosta voi myös linkittää 
materiaalia muualle Fronteriin, kuten esim. Etusivu ja Keskustelu –
työkaluihin. 
 

 
Kuva 21: Esimerkkinäkymä arkistosta. 
 
 
8.2.2 Kansion luominen 
 
Fronterissa on käytössä neljä erilaista kansiotyyppiä, joita voi hyödyntää 
huoneiden Arkisto –työkaluissa tapahtuvassa työskentelyssä. Myös muista 
työkaluista löytyy kansioiden luontitoiminnallisuus, mutta joissakin näistä 
työkaluista on käytössä vain osa olemassa olevista neljästä kansiotyypistä. 
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Kuva 22: Arkisto -työkalussa tapahtuva kansion luominen. 
 
Kaikkiin kansioihin voi tallentaa samoja sisältöjä ja asioita, mutta niiden 
eroavaisuuksilla voi järjestää huoneessa tapahtuvia toimintoja, esim. 
oppilastöiden palautus, ryhmätyöskentely etc. 
 

1. Tavallinen kansio - normaali kansio tiedostojen, asiakirjojen 
tallentamiseen 

2. Resurssikansio - Oikeuksia rajoitettu niin, että osallistujista Kirjoitus- tai 
Luku –oikeuden omaavat henkilöt eivät näe kyseistä kansiota. Vaikka 
kansio ei ole kaikille näkyvissä, niin sen sisältöä voidaan toki 
hyödyntää linkittämällä sitä esimerkiksi Etusivu –työkalun kautta 
käyttäjille (Ohje: Fronterin sisäisen linkin tekeminen). 

3. Palautuskansio - Kansio, jossa oppilaat näkevät vain omat 
tallentamansa työt, mutta opettaja näkee kaiken. Palautuskansiosta voi 
suorittaa töiden palautuksia samalla tavalla kuin Palautuskansio -
työkalusta. Tätä kansiotyyppiä hyödyntäen huoneeseen on mahdollista 
luoda monia palautuskansioita. 

4. Oppilaskansiot – Tämä on helppo tapa luoda jokaiselle oppilaalle 
nimetty kansio huoneeseen (Huomaa! Nimetty kansio syntyy vain niille 
huoneen osallistujille, joilla on huoneessa Kirjoitus –oikeus. Tämän voi 
tarkistaa Osallistujat –työkalusta). Eli jos opettaja nimeää uuden 
kansio vaikka Biologian luontotehtävä -nimiseksi, niin tällöin tämän 
kansion alle syntyy jokaiselle oppilaalle oppilaan nimellä varustettu 
kansio, johon vain kyseisellä oppilaalla on oikeus opettajan lisäksi. 

  
 
HUOM! 
Luo oppilaskansiot vasta sen jälkeen, kun olet lisännyt haluamasi oppilaat 
huoneen jäseniksi (oppilailla pitää tällöin olla huoneoikeus = kirjoitusoikeus). 
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Edellä mainitut kansiotyypit ovat käytössä mm. Arkisto ja Linkit –työkaluissa. 
Jos kansiotyypin valintaa ei voida tehdä valitussa työkalussa, niin uuden 
kansion avaaminen tekee kansiosta automaattisesti Tavallinen kansio –
tyyppisen.  
 
Kaikille arkistossa oleville kansiotyypeille on olemassa lisäksi seuraavia 
määrityksiä, joilla niiden soveltuvuutta työskentelyssä voidaan täsmentää: 
 

1. Muokkaa kansion aukioloaikaa (Kuva 23) 
2. Muokkaa pääsyoikeuksia (Kuva 24) 
3. Rajoita/Muokkaa pääsyä (Kuva 25) 
4. Muokkaa sisältöä (Kuva 26) 

 
Kansion aukioloaikaa muokkaamalla voidaan helposti tuoda käyttäjien 
käyttöön kulloinkin tarpeellisia sisältöjä työskentelyn rytmittämiseksi. 
 

 
Kuva 23: Kansion aukioloajan muokkaaminen. 
 
Kansioihin on mahdollista tehdä pääsyyn liittyviä rajoituksia (Kuva 24) kansion 
asetuksia muuttamalla. Pääsyä voidaan rajoittaa huoneoikeuden perusteella 
sekä erityisesti kohdentamalla pääsyoikeus vain tietyille henkilöille 
huoneessa. Tällä tavoin kansiolla voidaan järjestää ryhmätyöskentelyä 
huoneen sisällä.  
 

 
Kuva 24: Kansion pääsyoikeuksien rajaaminen Arkisto -työkalussa. 
 
Kansioon pääsyä muokkaamalla (Kuva 25) voidaan määrittää kenelle kansio 
on avoinna heidän normaalia huoneoikeutta vastaavalla tasolla. 
Käyttökohteeksi voidaan ajatella tilannetta, jossa opettaja haluaa tallentaa 
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huoneeseen tehtäviä oppilailleen, eikä halua kansioon tuotavan mitään muuta 
sisältöjä oppilaiden toimesta. 
 

 
Kuva 25: Kansioon pääsyä muokkaamalla voidaan määrittää kenelle se on normaalilla tavalla 
avoinna. 
 
Kansioihin tallennettavalle sisällölle voidaan kohdentaa rajoituksia, jolloin vain 
tietyn tyyppistä sisältöä on mahdollista tallentaa valittuun kansioon. 
Tallennettavissa olevat sisällöt (Kuva 26) vaihtelevat hiukan valitun 
kansiotyypin mukaan. 
 

 
Kuva 26: Kansion lisättävissä olevien sisältötyyppien rajoittaminen. 
 
 

 Yhteenveto arkiston toiminnoista 
 
Arkiston sisältämille kansioille voidaan siis antaa aukioloajat, ne voidaan 
tarvittaessa myös piilottaa oppilailta kokonaan, tai oppilaille voidaan antaa 
vain pääsy lukemaan kansion sisältöä tavallisen kirjoitusoikeuden sijaan. 
 
Arkistossa voit: 
 

 Luoda uusia (erityyppisiä) kansioita. Voit myös rajata kansion 
aukioloaikaa ja pääsyä siihen. 

 Tallentaa tiedostoja omalta tietokoneeltasi. 
 Luoda uusia asiakirjoja Fronterin omilla työkaluilla. 
 Voit luoda verkkolinkkejä Fronterin ulkopuolisiin sivustoihin. 
 Luoda testejä. 
 Sekä avata erityyppisiä keskusteluja. 

 
 
8.2.3 Tiedostojen tallentaminen 
 
Fronterin arkistoon voidaan tuoda samanaikaisesti useita tiedostoja tai 
kokonaisia kansioita. Valitse arkistosta löytyvä Tallenna tiedosto –toiminto ja 
seuraavasta näkymästä Useita tiedostoja –kohta. 
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Klikkaa seuraavasta näkymästä Selaa –painiketta ja hae kaikki ne tiedostot, 
jotka haluat tallentaa Fronteriin. Voit myös valita kokonaisen kansion. 
Tiedostoja voi myös raahata suoraan esim. työpöydältä sovelluksen 
sisältöalueeseen (Kuva 27). 
 

 
Kuva 27: Tiedoston tallennus, kun lisätään useita tiedostoja tai kansio yhdellä kertaa. 
 
 
8.2.4 Kuvien tallentaminen 
 
Kuvien tallentaminen Fronteriin tehdään samalla tavalla kuin muiden 
sisältöjen tuominen. Fronteriin voidaan Pääkäyttäjien toimesta 
ryhmäkohtaisesti määritellä näkyviin tulevan kuvan kokoa. Vaihtoehdot ovat: 
 

• Alkuperäinen, 
• Suuri, 
• Keskikoko ja 
• Pieni. 

 
Tällä tavalla voidaan välttää ”ylisuurien” kuvien näkyminen. Mikäli kuva on 
muokattu liian pieneksi voi käyttäjä itse palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon 
napsauttamalla kyseisen kuvatiedoston nuolen kohdalta ja ”muokkaa 
ominaisuuksia”. Napsauta tämän jälkeen kohdasta ”Näytä/piilota lisätiedot” ja 
valitse kohdasta ”Kuvan ominaisuudet” haluamasi näkyvän kuvakoon. 
Fronterissa pystytään vaikuttamaan siihen, missä kohdassa kuvatiedosta 
näkyy kansion sisällä. Jos haluat nostaa jonkin kuvan esimerkiksi listauksen 
ensimmäiseksi, niin klikkaan kohtaa Järjestys (Kuva 28) ja valitse 
kuvatiedostolle haluamasi paikka. 
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Kuva 28: Kuvatiedoston tuominen Fronteriin. 
 
 

 
Joskus voi olla tarve pitää kuvat samansuuruisina, tällöin kuvan tallentamisen 
jälkeen muokattaessa sen ominaisuuksia , voidaan valita kuvan kokoluokaksi jokin 
ennaltamääritellyistä asetuksista (Kuva 28). 

 
 

 

8.3 Fronter-asiakirja    

Fronter-asiakirja on Fronterin oman tekstinkäsittelytyökalu, joka soveltuu 
monipuolisuutensa ansiosta hyvin mm. ryhmätyöskentelyn välineeksi, jolla 
useammat käyttäjät voivat työstää samaa asiakirjaa samaan aikaan sekä 
kommentoida ja muokata toistensa tekstiä. Tekstiä työstetään kappale 
kerrallaan. Kappaleen omistaja voi halutessaan lukita sen, jolloin muut voivat 
kommentoida sitä, mutta eivät muokkaa. Fronter-asiakirja löytyy myös yhden 
kirjoittajan versiona, jolloin asiakirja aukeaa toisten kommentoinnile, jos sen 
kirjoittaja määrittää kommentoinnin avoimeksi. Muokkausta eivät toiset pääse 
tekemään. 

Joka tallennuksella asiakirjasta luodaan uusi nk. työversio (esim. 2.2, 2.3, 
2.4....). Viimeisin työversio voidaan milloin tahansa tallentaa nk. pääversioksi 
(2.0, 3.0, 4.0,…). Pääversiot jäävät sellaisinaan talteen, eikä niitä voida 
myöhemmin muokata. Esimerkiksi työversio 2.2. tallennettaessa syntyy uusi 
pääversiona 3.0. Huomaa, että eri työversiot eivät siis jää talteen, palaaminen 
aikaisempiin versioihin onnistuu ainoastaan talteen jääneiden pääversioiden 
välillä. 

Fronter-asiakirjassa yhden kirjoittajan versiossa kommentoinnin avaus (Kuva 
29) tuottaa myös uuden nk. pääversion asiakirjasta. Tämä huomioiden, 
kannattaa varmasti hiukan suunnitella prosessia ja sitä missä kohtaa kerää 
toisilta kommentteja. Näin ei synny turhia pääversioita sekoittamaan 
tilannetta, jos haluaa hyödyntää automaattista versiointia. Kommentoinnin 
avaaminen ei ole mahdollista usean kirjoittajan versiossa, koska se on 
oletusarvoisesti säädetty niin, että kaikki voivat kirjoittaa ja kommentoida, ellei 
opettaja esim. päätä lukita asiakirjaa tarkastuksen ajaksi. 
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Opettaja (vähintään poisto-oikeudet) voi aina muokata ja kommentoida 
huoneen asiakirjoja. Fronter-asiakirja on käytettävissä omana työkalunaan 
sekä Arkisto- että Dokumentit –työkaluissa vapaasti valittavissa olevina 
asiakirjatyyppeinä. 

       
Fronter-asiakirja on oiva työkalu tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen toteuttamiseen 
sekä toimiva tapa toteuttaa prosessikirjoittamisen eri muotoja. 
 

 
 

 Uuden asiakirjan luominen 

Uusi asiakirja voidaan luoda ns. tavallisen yhden kirjoittajan asiakirjan lisäksi 
monen kirjoittajan jaetuksi asiakirjaksi. Yhden kirjoittajan asiakirjaan eivät 
muut osallistujat voi tehdä muutoksia, mutta he voivat kommentoida 
kappaleita (kun asiakirjan omistaja avaa kommentoinnin). 

 

Kuva 29: Fronter-asiakirjan (yksi kirjoittaja) sisäisiä toiminnallisuuksia on mm. kommentoinnin 
avaaminen toisille. 
 

Fronter-asiakirja luodaan omassa työkalussa, tai Arkisto tai Dokumentit –
työkaluissa seuraavasti: 

1. Napsauta Uusi... -painiketta. 
2. Anna asiakirjalle otsikko. 
3. Anna asiakirjalle kuvaus. Kuvauskenttä näkyy, kun arkistossa ruksaa 

Lisätiedot –valintalaatikon. 
4. Ruksaa Fronter-asiakirja (pitäisi olla valmiina oletuksena). 

• Voit siis valita yhden kirjoittajan asiakirjan tai monen kirjoittajan 
jaetun asiakirjan. 

5. Jos haluat asiakirjan avautumaan uuteen selainikkunaan, ruksaa kohta 
Avaa uudessa ikkunassa. 

6. Tallenna.  
7. Lisää kappale –kohdasta pääset kirjoittamaan varsinaisen tekstin. 

 

 
 
 
8.3.1 Äänitteen nauhoittaminen 
 
Äänityksen toteuttaminen suoraan Fronteriin 
onnistuu huoneen Arkisto –työkalussa valittaessa 
Uusi... –kohta, minkä jälkeen täytetään Otsikko 
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ym. –kentät ja lopuksi valitaan Äänitys –sisältötyyppi. Seuraavassa 
näkymässä avautuu pieni ääninauhuri, jolla äänitys tehdään. 
 
Lopullinen äänitys pitää muistaa tallentaa Tallenna –nappia klikkaamalla, 
jolloin äänite tallentuu Fronteriin. Äänityksen maksimipituus on 60 minuuttia. 
 
 

 
Äänitteitä voivat tehdä sekä oppilaat että opettajat, jos heillä on kirjoitus-oikeus 
huoneessa. Näin voidaan simuloida esim. kielistudiota, toki äänitteiden tuottaminen 
vaatii mikrofonin. 
 

 
 
 
8.3.2 Oppilaskansioiden luominen 
 
Arkisto –työkalussa jokaiselle huoneen oppilaalle voidaan luoda oma nimetty 
kansio, johon pääsee oppilaan itsensä lisäksi vain opettaja. Oppilaskansiot 
luodaan luomalla Arkisto –työkaluun uusi kansio, ja valitsemalla tyypiksi 
oppilaskansiot. 
 
HUOMAA! 
Luo oppilaskansiot vasta sen jälkeen, kun olet lisännyt haluamasi oppilaat 
huoneen jäseniksi (oppilailla pitää tällöin olla huoneoikeus = kirjoitusoikeus). 
 
 
8.3.3 Ulkopuolisten tiedostojen tallennus 
 
Käyttäjät voivat tallentaa Fronteriin hyvin monipuolisesti erilaisia ulkoisia 
tiedostomuotoja, kuten Microsoftin työkaluista tututtuja Word, Excel, Power 
Point –asiakirjoja sekä Open Officesta tuttuja Text, Calc ja Presentation –
asiakirjoja. Näitä dokumentteja voidaan avata Fronterista käsin kahdella eri 
tavalla: 
 

1. Avataan lukemista varten 
2. Avataan muokkaamista varten 

 
Jos dokumentit halutaan avata muokkaamista varten suoraan Fronterista 
käsin, pitää ensin varmistaa, että koneelle on asennettu ns. Open Edit Save –
lisäosa (OES). Tällä tavoin voit tallentaa suoraan tekemäsi muutokset 
Fronteriin ilman minkäänlaista välitallennusta ensin omalle koneelle (mihin 
tallennuksen jälkeen dokumentti tallentuisi ilman OES-lisäosaa) ja sieltä 
tiedoston siirtoa Fronteriin.  
 

 
Lisäosan avulla on mahdollista hyödyntää myös dokumentin automaattista 
versiointia. Dokumentin kaikki versiot pysyvät Fronterissa tallessa ja niihin 
palaaminen ja asioiden tarkistaminen on myöhemmin mahdollista. Dokumentista 
syntyneen kahden version välisen eron tarkistaminen voi joissakin tilanteissa olla 
tarpeellista. 
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Open Edit Save –lisäosa on täysin ilmainen, mutta sen asennuksessa kannattaa 
kääntyä organisaation tietoteknisten ihmisten puoleen. 
 
OES-lisäosa löytyy http://frontersupport.com sivustolta Tukiresurssit –valikon 
kohdasta Lataukset. 
 

 
 
 
8.3.4 Sivu 
 
Fronterin sisäisistä sisältötyypeistä Sivu on yksi monista tavoista tuottaa 
sisältöjä, mutta ehdottomasti mielenkiintoisin tapa koostaa erilaisia 
sisältöelementtejä yhteen. Sivuja käytetään yleisesti nimenomaan kokoamaan 
esimerkiksi johonkin aihepiirin tai aineeseen liittyviä erilaisia sisältöjä yhteen, 
jolloin käyttäjän/oppilaan on helpompi seurata ja tutkia aiheeseen liittyviä 
asioita. 
 
 
8.3.5 Sivun luominen 
 
Sivu –tyyppisiä sisältöjä voidaan luoda Arkisto –työkalussa useita ihan niin 
kuin muitakin Fronterin tarjoamia sisältötyyppejä. Luonti käynnistyy, kun 
klikataan Uusi… -kohtaa, minkä jälkeen voidaan valita jokin valmiista 
pohjarakenteista. 
 

 
Kuva 30: Sivu -sisältötyypin tarjoamat valmiit sivupohjat. 
 
Valmiit sivupohjat antavat vain alkusysäyksen sivun kehitykselle. Sivupohjan 
valmiina tuomia osia voi poistaa ja uusia lisätä ihan oman tarpeen mukaan, 
jolloin koko luontiprosessin voi hyvin aloittaa vaikka tyhjällä sivulla (Kuva 30). 
 
Etusivu –työkalulla,  jota käytetään yleisesti huoneen avausnäkymänä, on 
mahdollista tehdä työkalun käyttöönoton yhteydessä yksi Sivu –tyyppinen 
sisältö suoraan huoneeseen. Etusivulla tuotettu sivu tallennetaan 
automaattisesti huoneen vasemmassa reunassa näkyvän työkalupalkin 
ylimpänä olevaan Arkisto –työkaluun, vaikka luotu sivu näkyykin Etusivu –
työkalussa. Jos näin luotavaan sivuun liitetään esimerkiksi jossain vaiheessa 
kuvia, niin tällöin samaiseen Arkisto –työkaluun luodaan automaattisesti ks. 
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sivulle myös ns. resurssikansio, johon tallennetaan kaikki sivulla esitettävät 
ulkopuoliset sisällöt, kuten juuri kuvatiedostot. Näin syntyvä resurssikansio on 
valmiiksi määrityksiltään sellainen, että Luku/Kirjoitus –huoneoikeuden 
omaavat osallistujat eivät näe sitä. 
 
 
8.3.6 Sivun hyödyntäminen etusivuna (julkaisu) 
 
Sivujen julkaisulla voidaan vaikuttaa siihen mikä olemassa olevista sivuista 
näytetään/nostetaan esille Etusivu –työkaluun. Näin on mahdollista kohdistaa 
huoneen avausnäkymään sen hetkiseen, esimerkiksi opetustilanteeseen, 
liittyvä aihesivu. Ja kun uusi aihe tulee ajankohtaiseksi, niin Etusivu –
työkalussa oleva vanhentuva aihesivu voidaan korvata jälleen uudella ja 
ajankohtaisella sivulla. Ja vanhentunut aihesivu jää talteen odottamaan 
seuraavaa kertaa, kun sitä ei tarvitse muokata vastaamaan uutta aihetta. 
 

 
Sivu –asiakirjatyyppejä (löytyy Arkisto –työkalusta) sopivasti linkittäen  Fronterin 
oppimisympäristö muuttuu sivustomaiseksi, jolloin käyttäjien on helpompi ymmärtää 
mitä kaikkea jonkin tietyn asian oppimiseen liittyy (vertaa Wikipedia). 
 

 
 
Sivu –asiakirjan yläreunasta löytyy Julkaise –valintaruutu (Kuva 31), minkä 
ruksaamisen jälkeen kyseinen sivu on mahdollista hyödyntää myöhemmin 
Etusivu –työkaluun valittavana huoneen avausnäkymänä. Eli käytännössä 
voit vaihtaa huoneesi Etusivu –työkalussa esitettävää sivua julkaisemiesi 
sivujen välillä. Ainoastaan Sivu –asiakirjoja voidaan näyttää Etusivu –
työkalussa. 
 

 
Kuva 31: Sivu -sisältötyypin julkaiseminen tekee mahdolliseksi sen käytön Etusivu -työkalussa. 
 
 
8.3.7 Toisen sivun näyttäminen Etusivu –työkalussa 
 
Siirry huoneessa johonkin Arkisto –työkaluun, se voi olla vaikka se mihin olet 
Etusivu –työkaluun tarkoittamasi uuden sivun luonut.  
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1. Klikkaa Kansiot –ikonia 
näytön oikeassa 
yläkulmassa aivan Kirjaudu 
ulos –kohdan alapuolella. 
Jos sinulla on hierarkkinen 
kansiorakenne jo auki 
arkiston näkymässä, niin 
tätä kohtaa ei tarvitse tehdä. 

2. Laita valintaruksi 
hierarkkisen kansionäkymän 

vasemmassa yläkulmassa olevaan Näytä ominaisuudet –kohtaan 
 

 
 

3. Näin saat näkyviin kaikki tässä huoneessa julkaistut Sivu –tyyppiset 
asiakirjat. 

4. Listan sivuista sen kohdalla, joka on Etusivu –työkalussa näkyvissä on 
merkkinä teksti "etusivu". Voit liikuttaa nuolinäppäimiä käyttäen muita 
sivuja, jos haluat vaihtaa huoneen etusivulla esitettävän sivun joksikin 
toiseksi. 

 
Viereisessä kuvassa nähdään kaikki huoneessa julkaistut Sivu –tyyppiset 
sisällöt , missä etusivu-teksti on sen sivun kohdalla,, mikä sivuista on tällä 
hetkellä näkyvissä Etusivu –työkalussa. Nuoli-ikoneja hiirellä klikkaamalla 
voidaan vaihtaa sivujen paikkaa. 
 
 

   
Etusivu –työkalussa voidaan näyttää kerralla yksi huoneessa luotu sivu-tyyppinen 
sisältö. Katso lisätietoja sivujen nostamiseen Etusivu –työkaluun  kappaleesta 8.3.6 
Sivun hyödyntäminen etusivuna (julkaisu). 
 

 
 

8.4 Keskustelut 
 
Yhdessä oppimisen kannalta keskustelujen käyminen on olennaista. Fronterin 
Keskustelut –työkalulla voit avata erityyppisiä keskusteluja ottamalla 
huomioon sen millaista tietoa toivot osallistujilta saavasi sekä osittain miten 
olet ajatellut hyödyntää kerättyä tietoa myöhemmin: 

Kuva 32: Sivun nostaminen Etusivu -työkaluun. 
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 Keskustelu: Perinteinen keskustelu, jossa vastaukset ryhmittyvät 

säikeisiin viestien alle. Näin kommentit tulevat sen viestin alle, johon 
kommentti kohdistetaan. 

 Blogi: Päiväkirjatyyppinen, yksinkertainen keskustelumuoto, jossa 
kaikki viestit ilmaantuvat allekkain siinä järjestyksessä, jossa ne 
kirjoitetaan. Sopii keskusteluihin, joissa on vähän osallistujia tai 
vaikkapa päivittäisten merkintöjen tekemiseen. Tätä tyyppiä ei yleensä 
käytetä, jos kommentointi kuuluu oleellisena osana keskusteluun ja sitä 
on hyvä pystyä seuraamaan. 

 Väittely: Keskustelu, jossa osallistujat valitsevat kantansa annetusta 
listasta sekä perustelevat omaa kantaansa vapaasti kirjoittamalla. 

 Kysymyksiä ja vastauksia: Kaikki osallistujat voivat esittää 
kysymyksiä, mutta vastaajajoukko on valittavissa huoneen osallistujien 
keskuudesta eri tavoin määrittelemällä. 

 Aivoriihi: Keskustelu voidaan järjestää myös säikeistettynä (vrt. 
keskustelu-tyyppi) sekä muodossa, jos viestit tulevat ikään kuin post-it 
–lappuina näytölle. Ainoa keskustelumuoto, joka käydään anonyymisti. 

 
Keskusteluille voidaan määrittää aukioloaika, ja osallistujille voidaan antaa 
mahdollisuus pisteyttää käytävä keskustelu relevanssin mukaan. 
 

 
Keskusteluja voidaan hyödyntää monella tavalla. Blogi –tyyppinen keskustelu 
toimii hyvin seurantapäiväkirjana tilanteessa kuin tilanteessa. Väittely –tyyppiä 
voidaan hyödyntää myös vapaavalintaisten kirjoitustehtävien antamisessa, koska 
kannanotto pitää aina perustella kirjoituksella. 
 

 
Kaikkien keskusteluiden yhteydessä keskustelun otsikkoa voidaan täydentää 
Kuvaus –kenttää hyödyntämällä. Keskustelun kuvauksessa usein annetaan 
osallistujille ohjeita asioista, joita heidän vastauksissa/kommenteissa olisi 
hyvä tulla esille.  
 

 
Tekstieditorin Kuvaus –kenttään voidaan helposti upottaa video esim. Youtubesta, 
keskustelun aiheeseen sopiva kuva tai käyttäjiä voidaan ohjata sisäisiä ja ulkoisia 
tekstilinkkejä hyödyntämällä huoneessa olevaan tietoon tai esim. Wikipedian 
sivuille, joista keskustelijoiden odotetaan etsivän asioita ennen oman vastauksen 
muodostamista. Tällä tavoin keskustelu saa monesti ihan uusia ulottuvuuksia ja 
mielenkiinto kasvaa. 
 

 
 

8.5 Testit 
 
Huoneen osallistujat, joilla on huoneessa poisto-oikeudet, voivat luoda testejä 
ja kysely-/arviointilomakkeita Testit –työkalulla. Testi voi sisältää erilaisia 
kysymystyyppejä monivalinta-tehtävistä aina esseisiin. Testit voidaan korjata 
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automaattisesti, jolloin oppilaalle voidaan antaa palaute välittömästi 
vastausten lähettämisen jälkeen. 
 
Testituloksista luodaan automaattisesti tilastoja ja raportteja. Niitä pääsee 
lukemaan testin lisäksi Portfolio –työkalusta. Tuloksiin voidaan liittää 
opettajan kommentteja. 

Satunnaisesti arvottavia kysymyssarjoja varten voidaan luoda halutun 
kokoinen kysymyspooli. Tällöin jokainen oppilas saa erilaisen testin. 

Kysymyksiä voidaan myös tuoda yhteisestä kysymyspankista. Kysymyspankki 
luodaan yleensä erityisessä huoneessa, jonne eri aineiden opettajat ovat eri 
kategorioittain keränneet kysymyksiä. 

Testit –työkalu tukee IMS Questions and Tests –standardia. Tämän 
standardin mukaisia testejä tms. voidaan tuoda muista Fronter-rakennuksista, 
tai muista standardia tukevista järjestelmistä. 

 
Testit –työkalulle on olemassa oma kattava dokumentaatio. 
 

 

8.6 Linkit 
 
Linkit –työkaluun pystyy tallentamaan hyödyllisiä nettiosoitteita 
paikkariippumattomasti, mikä tarkoittaa sitä, että tallennettuasi jonkin 
nettiosoitteen Linkit –työkaluun, se on aina ulottuvillasi, kunhan sinulla on 
pääsy Fronteriin (eli verkkoyhteys ja toimiva selain). Tällä tavoin toimittaessa 
ei ole väliä mitä tietokonetta kulloinkin käytät. Näin pystyt keräämään kaikki 
hyödylliset osoitteet yhteen paikkaan ja jakamaan niitä muiden tuntemiesi 
Fronterin käyttäjien kanssa. Linkkejä hyödyntäen pystyt myös helposti 
ohjaamaan muita huoneessa olevia sellaisille sivuille, joita toivot heidän 
hyödyntävän. 
 
Linkkejä luotaessa on hyvä opetella käyttämään selaimen ns. välilehtiä 
(välilehtiä pystyy avaamaan joko selaimen Tiedosto –valikosta tai 
näppäinyhdistelmällä PC-koneissa "ctrl T" ja Applen koneissa cmd T). 
Perusteluna tälle toimii se, että yhtä selainta tai välilehteä käyttäessäsi, ei ole 
kovinkaan järkevää kirjoittaa selaimen osoiteriville mitään ollessasi 
Fronterissa. Syy tähän on hyvin selkeä. Kun kirjoitat selaimen osoitekenttään 
uuden osoitteen varmistaaksesi, että olihan linkiksi haluamasi osoite oikea ja 
klikkaat return -näppäintä, sinut ”heitetään ulos” Fronterista ja siitä paikasta 
missä olit siellä. Samaan paikkaan hakeutuminen saattaa vaatia useita hiiren 
klikkauksia sekä muistamista, mikä vie varmasti turhaa aikaasi. Toinen syy 
selaimen välilehtien hyödyllisyydelle on se, että usein tallennettavat 
webbiosoitteet saattavat olla niin pitkiä, ettei niiden kirjoittaminen ole järkevää, 
toki se on mahdollista, mutta virhealttius kasvaa pitkiä osoitteita 
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kirjoitettaessa. Tällöin kopioimalla ja liittämällä (copy-paste) haluttu 
webbiosoite toisesta välilehdestä Fronteriin, nopeuttaa toimintaasi ja poistaa 
kirjoitusvirheen mahdollisuuden. Muista poistaa URL-kentästä siinä valmiina 
oleva http:// -teksti, kun tuot kopioimalla osoitteen kenttään, muuten osoitteen 
alkuun tulee kaksi kertaa ks. kohta ja se ei toimi. 
 

 
Välilehtiä on mukava käyttää, koska niiden avulla voi pitää monta webbisivua 
samaan aikaan auki. Eli välilehdet auttavat ja nopeuttavat omaa toimintaasi. Niiden 
käytön oppiminen onnistuu varmasti jokaiselta. Kysy kollegaltasi neuvoa, jos et heti 
tiedä mistä on kyse. 
 

 
 

8.7 Uutiset  
 
Fronterista löytyy useita viestintään tarkoitettuja työkaluja. Uutiset –työkalulla 
voidaan tuottaa ajastettuja uutisia huoneen osallistujille. 
 
Uutisten esille tuomisessa ja leviämisessä  voidaan hyödyntää useita eri 
tapoja: 
 

1. Uutiset –työkalu lisätään huoneeseen, jolloin se näkyy vasemman 
reunan työkalupalkissa 

2. Uutiset –työkalu lisätään Huone –työkalun avausnäkymään (alla 
olevassa kuvassa Huone –työkalun nimi on muutettu Tiedotus -
nimiseksi). Vinkki: Muokkaa huoneen etusivua –toiminto. 

3. Uutiset –työkalu lisätään jokaisen käyttäjän Oma sivu –näkymään. 
 

 
Kuva 33: Uutisten julkaisu huoneessa ja hyödyntäminen viestinnässä. 
 
Yllä olevassa kuvassa edellä luetelluista vaihtoehdoista on nähtävissä kohdat 
1 ja 2. 
 
Uuden uutisen voi luoda klikkaamalla Uutiset –työkalussa Julkaise uutinen –
kohtaa oikeasta yläkulmasta. 
 
Uutista kirjoittaessa seuraavia kenttiä voi hyödyntää: 
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1. Otsikko (ylin kenttä) 
2. Itse uutinen (tekstieditori) 
3. Tallenna kuva –linkillä voi lisätä kuvan uutiseen 
4. Kuvalle voi kuvatekstin 
5. Lisää kappale –linkkiä käyttäen uutiseen voi tuottaa lisää kappaleita. 

Ylin kappale on se, mikä näkyy työkalualueissa ja toiset kappaleet 
tulevat näkyviin Lue lisää –linkin kautta. 

6. Alkpvm ja Loppupvm –kentillä annetaan uutisen ajankohta 
7. Järjestys –kentällä voidaan uutisten järjestys muuttaa 
8. Aktivoi uutinen –ruudussa uutinen aktivoidaan, jolloin se tulee 

huoneen osallistujille näkyviin. Uutisia voi siis kirjoittaa etukäteen 
talteen ja hoitaa aktivoimisen, kun aika on sopiva tai uutinen valmis. 

 
 

8.8 Ilmoitukset 
 
Huoneessa tapahtuvaa viestintää voidaan monipuolistaa Ilmoitukset –
työkalun avulla. Ilmoitukset –työkalu on saadaan esille Huone –työkaluun, se 
ei siis ole oma työkalu huoneen vasemmassa työkalupalkissa. 
 

 
Kuva 34: Ilmoitukset työkalun hyödyntäminen tapahtuu huoneessa olevan Huone -työkalun 
kautta. 
 
Ilmoituksen kirjoitus tehdään ihan tavallisesti Fronterin tekstieditoria 
hyödyntäen ja lopuksi kirjoitus tallentamalla. 
 
Näytä kaikki –kohdasta klikkaamalla saa näkyviin kaikki ilmoitukset, koska 
Ilmoitukset työkalualueeseen on voitu tehdä asetus, että vain esim. kolme 
uusinta ilmoitusta on näkyvissä. 
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8.9 Palautuskansio 

Palautuskansio voidaan avata joko arkistoon yhtenä kansiona, tai se voidaan 
ottaa omana työkaluna huoneeseen (näkyy huoneen vasemman reunan 
työkalupalkissa). Kokemukset ovat osoittaneet, että oppilaiden saattaa olla 
helpompi löytää oikeaan palautuskansioon, jos huoneessa on palautuskansio 
erikseen omana työkalunaan. 

Opettaja voi tallentaa palautuskansioon tehtävänantoja, ja oppilaat voivat 
palauttaa työnsä joko yksittäin tai ryhmässä. Opettaja voi sitten kommentoida 
ja arvostella palautukset. Palautuskansioon pääsyä voidaan rajata, jolloin 
esim. eri ryhmille voidaan avata oma palautuskansio vaikkapa omine 
tehtävänantoineen. 

Opettaja saa helposti yleisnäkymän palautustilanteeseen kansiossa. Oppilaille 
voidaan Heidän Oma sivu –näkymään julkaista muistutus palautuskansion 
sulkeutumisesta (heillä täytyy olla Muistutus –työkalu jollakin oman sivun 
palstalla.) 

Palautuskansiossa palautuksiin liitetyt kommentit ja arvosanat ovat näkyvissä 
myös Portfolio –työkalussa. Oppilaat näkevät molemmissa työkaluissa vain 
omiin palautuksiinsa ja töihinsä liittyvät tiedot. 

Huoneen omistaja voi 
halutessaan määritellä 
palautuskansioon 
palautettavat tehtävät 
anonyymeiksi niin, että 
tehtävien arvioitsija ei 
näe kuka on 
palauttanut tehtävän. 
Arvioija kuulu näissä 
tapauksissa olla 
huoneessa Poisto –
oikeuksilla. 

Plagioinnin paljastusta 
hyödyntämällä opettaja 
voi lähettää 
Palautuskansio –
työkalusta käsin haluamansa työt kerralla palveluun, josta hän saa tiedon 
kuinka paljon, missä määrin sekä mitä lähteitä kukin oppilas on käyttänyt 
työnsä tekemisessä. Selkeiden raporttien avulla opettajan on helpompaa 
päätellä kuka on hyödyntänyt tietolähteitä väärällä tavalla. Ephorusta 
hyödyntäen opettajan on mahdollista myös tarkistaa kopioivatko oppilaat 
toisiaan tehdessään oppilastöitään. 
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9 TEKSTIN MUOKKAUS FRONTERISSA  
 
Dokumentteja voidaan esittää Fronterissa eri muodossa: 
 

1) Usein paras tapa on luoda esityksiä ym. dokumentteja Fronterin omilla 
työkaluilla, esim. Fronter-asiakirja, Sivu, Oppimispolku ym. (sisäiset 
sisältötyypit) 

 
2) Voit myös tuoda koneeltasi ulkoisia tiedostoja (esim. Word, 

PowerPoint, Excel, Adobe, kuvia jne. = ulkoiset sisältötyypit). Muut 
Fronterin käyttäjät voivat avata nämä tiedostot selaimessaan tai 
tallentaa niitä omalle tietokoneelleen. 

 

9.1 Tekstieditori 

Fronterin tekstieditori on käytössä lähes kaikkialla tekstin kirjoittamisessa 
silloin, kun sisällön tuottaminen tapahtuu Fronterin eri asiakirjatyypeillä. 
Joissakin tapauksissa voidaan itse valita, käytetäänkö sitä vai ei (esim. 
keskusteluissa ja sähköpostin kirjoittamisessa). Editorissa voidaan muokata 
tekstiä käyttämällä erilaisia kirjasimia, kokoja, värejä, tyylejä, taulukoita, kuvia, 
tekstilinkkejä, videoita, jne.  

Jos kaavaeditori on käytössä Fronter-rakennuksessa, niin sitä voidaan käyttää 
napsauttamalla fx-painiketta.  

Verkkolinkkien (ns. ulkoinen linkki) lisäksi voidaan luoda linkkejä myös 
Fronterin sisäisiin asiakirjoihin, keskusteluihin jne. Fronterissa voidaan 
muodostaa ns. sisäisiä linkkejä kaikkeen materiaaliin mitä sinne on luotu tai 
tallennettu (vrt. miten Wikipedia on rakennettu). 

 
Huomaa, että kovin suuret kuvat eivät näytä hyvältä, vaan vievät turhaan tilaa ja 
tekevät käytön huoneen osallistujien kannalta epämukavaksi. 
 

Editori sisältää kolme erilaista liittämispainiketta, joilla voit liittää tekstiä: 

1. sellaisenaan, jolloin kaikki muotoilut yms. pysyvät tekstissä.  
2. tekstinä, jolloin kaikki muotoilut yms. poistetaan. Tätä liittämistä 

kannattaa usein käyttää esim. liitettäessä tekstiä webbisivuilta. 
3. Wordista, jolloin voit valita, siivotaanko tekstistä Wordin omat 

kirjasinmääritykset ja/tai tyylit. Muut muotoilut (taulukot, listat yms.) 
pysyvät ennallaan. 

Seuraavassa on yhteenveto tärkeimmistä tekstieditorin toiminnallisuuksista. 
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Tekstieditorin näkymän vaihtaminen lähdekoodiksi. Editoria voi 
myös käyttää html-editorina, mikä tarkoittaa, että on mahdollista 
käyttää myös monia html-koodeja (tageja).  
  

 

Esikatselu- dokumentin esitysnäkymä nettiselaimessa . 

 

Kopio ja liitä (copy & paste)  

 

Kopioi pelkkä teksti ilman tyylejä. 

 
Jos kopioit tekstiä word-dokumentista, voit käyttää tätä toimintoa. 
Kaikki tyylit säilyvät kohdillaan (ilman wordin sekavaa html-
koodia. 
 

 
Kumoa /  tee uudelleen 

 

Lisää kuva. Kuva tulee olla jo Fronterissa yhteisessä arkistossa. 

 

Lisää Flash- animation (tms). Tiedostojen tulee olla valmiiksi 
ladattu Fronteriin.  
 
Lisää mediaelementti –painikkeen avulla luotavaan sisältöön voi 
upottaa ulkoisia mediaelementteja, kuten mm. videon 
Youtubesta, kuvia, äänityksiä ja tiedostoja. 
 

 

Ulkoisen linkin luominen: maalaa linkiksi haluamasi teksti ja lisää 
url tekstikenttään tai klikkaa ensiksi kuvan painiketta ja määritä 
linkin teksti 

 

Fronterin sisäiset linkit eli oikopolut: luo linkki tiettyyn 
dokumenttiin tai työkaluun Fronterissa. 

 

Lisää matemaattinen yhtälö kaavaeditorin avulla. 

 

Lisää erilaisia hymiöitä. 

 

Pikanäppäin ylä- ja alaindeksien luomiseen, esim. m2 

 

Tästä valitaan tekstin sekä taustan värit. 

 Ulkoista media voi olla esimerkiksi Youtube –sivuston videot. 
Upotuskoodin liittämisen jälkeen saattaa näyttää, ettei editoriin 
tullutkaan mitään. Tallenna editorin tilanne ja katso tilannetta 
muokkaustilasta poistuttuasi. Tällä toiminnolla voidaan tuoda 
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myös ääntä, tiedostoja (esim. kuvia) sekä sisältöjä Fronter-
huoneista. 

  
 
 
 
 

 

Valitse fontti.  
 
Arial ja Verdana –tekstityylit toimivat hyvin 
ruudulta luettavassa tekstissä.  

 

Fontin kokoa voidaan määritellä myös 
suhteellisena, jolloin tekstin koko määräytyy 
käyttäjän selaimen asetuksien mukaan. 

 

Lihavointi, kursivointi, alleviivaus sekä 
yliviivaus 

 
Lisää symboleita, esim. Copyright-merkki 

 

Tekstin kohdistaminen, sisennys ja 
listamerkit 

 
Taulukon lisääminen 
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Tekstieditoriin lisätyn taulukon päällä 
klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä saa 
näkyviin valikon toiminnoista taulukon 
muokkaamiseksi.  

 
Etsi ja etsi/korvaa –toiminnot 
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10 LISÄPALVELUT 
 
Fronteriin löytyy integroituna useita hyödyllisiä kolmansien osapuolien 
toteuttamia työkaluja. Näistä palveluista pitää sopia erikseen, ne ovat myös 
lisämaksullisia. 
 

10.1 Ephorus plagioinninpaljastus 
 
Plagioinnin paljastusta hyödyntämällä opettaja voi lähettää Palautuskansio –
työkalusta käsin haluamansa työt vaikka kaikki kerralla palveluun, josta hän 
saa tiedon vuorokauden kuluessa siitä kuinka paljon, missä määrin sekä mitä 
lähteitä kukin oppilas on käyttänyt työnsä tekemisessä. Selkeiden raporttien 
avulla opettajan on helpompaa päätellä kuka on hyödyntänyt tietolähteitä 
väärällä tavalla. Ephorusta hyödyntäen opettajan on mahdollista myös 
tarkistaa kopioivatko oppilaat toisiaan tehdessään oppilastöitään. 
 
 

10.2 Creaza 
 
10.2.1 Cartoonist 
 
Tarinaeditori, jossa käyttäjille on tarjolla useita sarjakuvamaisia 
maisemia/taustoja, ääni- ja kuvaefektejä, hahmoja sekä muuta rekvisiittaa 
omien tarinoiden rakentamiseen. Lisäksi käyttäjät voivat liittää mukaan omia 
mediasisältöjä 
 

 
 
 
10.2.2 MovieEditor 
 
Videoeditori tarjoaa valmiita teemoihin kirjoitettuja ääni- ja video-clippejä, 
joiden lisäksi voit itse tuottaa ja tuoda ulkopuolisia sisältöjä, kuten kuvia, ääniä 
ja videoita tuotantosi tueksi.  
 



 

 

65 

 
 
Editorissa on useita ääni- ja videoraitoja, joihin tuotoksen voi koostaa ja missä 
muokata sisältöä. Editori tarjoaa myös hienon mahdollisuuden upottaa videota 
toisen videon sisään, minkä ansiosta esimerkiksi viittomakielen kanssa 
työskentelevillä on luoda sisältöjä, joissa katsoja katselee videota ja samalla 
ruudulla videoon upotettuna pyörii videokuva tulkista, joka kertoo omaa 
tarinaa ja ohjaa katselijaa. 
 
 
10.2.3 Mindomo 
 
Mindomon avulla käyttäjillä on mahdollisuus tuottaa omista suunnitelmista ja 
ajatuksista käsite- ja ajatuskarttoja, jotka tallentuvat suoraan Fronteriin ja ovat 
sieltä käytettävissä myöhemmin oman ajatuksen ja suunnittelun 
kehittämiseen. 
 

 
 
 
10.2.4 AudioEditor 
 
Äänieditorin avulla käyttäjät voivat tuottaa erilaisia äänilähetyksiä, kuten omia 
uutisia. Samalla tavalla kuin videoeditorissa, niin myös täällä on tarjolla tutut 
ääniraidat helpottamassa työskentely. Omien äänitiedostojen mukaan 
tuominen on myös mahdollista. 
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10.3 Elluminate (täysi versio) 
 
Elluminate on täysiverinen videokonferenssi-työkalu, jossa paljon erityisestä 
opetusta ja pedagogisia vaatimuksia tukevia ominaisuuksia. Voidaan tehdä 
työpöydän, sovellusten ja tiedostojen reaaliaikaista jakamista, pystytään 
jakamaan osallistujia pienryhmiin työskentelyn tehostamiseksi ja lopulta koota 
kaikki yhteen tarkastelemaan lopputulosta, voidaan jakaa puheenvuoroja, 
hyödyntää chattia etc. 
 
 

10.4 Webfronter 
 
Webfronterilla voidaan helposti luoda organisaatiolla omat kotisivut, joille 
voidaan ohjata suoraan jostakin Fronterin huoneesta esim. uutisia. 
Webfronterin käyttöliittymän avulla webbisivujen päivitys onnistuu jokaiselta, 
vaikka ei omaisi yhtään aikaisempaa kokomusta sivujen rakentelusta. Tietojen 
päivittämisessä käytetään Fronterista ja monista tekstinkäsittelyohjelmista 
tuttua tekstieditoria. Päivitykset tehdään suoraan niihin sivuihin, joille liittyy ja 
ne tulevat heti voimaan. 
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11 VINKKEJÄ FRONTERIN KÄYTTÖÖN 

 
Tähän osioon lisätään pikku hiljaa lisää vinkkejä Fronterin käyttöön liittyen. 
Vinkit päivittyvät kuitenkin ensiksi tämän ohjeen verkkoversioon, mikä löytyy 
Fronterissa Ohje –tekstilinkin kautta. 

 
 
Ja tätä klikattaessa avautuvassa popup-ikkunassa ihan yläreunasta löytyy 
kolme kohtaa: 
 

1. Kurssit 
2. Manuaalit 
3. Ohje (tämä on kohta, joka on auki alla olevassa kuvassa…) 

 

 

Täältä pitää klikata kohtaa Manuaalit.  

 
Fronterista löytyy iso joukko sellaisia työkaluja, joita ei ole esitelty tässä 
oppaassa. Tämän oppaan pääasiallinen tarkoitus on keskittyä niihin 
käyttötapauksiin ja työkaluihin, joita kohdataan Fronterin käytön ensiaskeleilla 
ja siitä hiukan eteenpäin. Jos huomaat, että oppaassa ei löydy ratkaisua 
ongelmaasi tai vastausta kohtaamaasi tilanteeseen, niin katso Ohjeesta 
löytyviä muita oppaita. 
 
Sekä Kurssit että Manuaalit kohdista löytyy paljon englanninkielisiä ohjeita, 
joita käännämme suomeksi koko ajan. Jos jonkin tilanteen ratkaisuun ei löydy 
suomenkielistä ohjetta, niin kannattaa kokeilla, jos ratkaisun löytää 
englanninkielisistä ohjeista. 
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11.1 Fronter Nordic Facebookissa 
 
Fronter on esillä monissa sosiaalisen median paikoissa. Facebookista löydät 
meidät seuraavasta osoitteesta: 
 
 http://www.facebook.com/fronternordic 
 
 
Vieraile sivuillamme lukemassa ja keskustelemassa muiden Fronterilaisten 
kanssa.  
 
Voit myös aina välittää meille mitä mieltä olet jostakin 
asiasta.  
 
 

11.2 Fronter Youtubessa 
 
Fronterin käytöstä syntyvää videomateriaalia syntyy monissa maissa ja sitä 
kootaan keskitetysti Fronter Nordicin omaan Youtube-kanavaan: 
 
 http://www.youtube.com/user/SareptaFronter 
 
Vaikka kaikkea ei vieraskielisistä videoista ymmärrä, niin niitä katselemalla 
saa ihan varmasti jotain virikkeitä ja ajatuksia oman käytön tueksi. 
 
 
 

11.3 Fronter tuki 
 
Tarjoamme kattavan tukisivuston Fronterin käytön tueksi. 
 

http://frontersupport.com/ 
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Kuva 35: Fronterin tukisivustolla voi seurata tapahtumia, tilata oikeasta yläkulmasta 
uutiskirjeen, Twitter-syöttee tai Fronterin oman RSS-syötteen. 
 
 
Fronterin tukea seuraavat käyttäjät voivat seurata tuen toimintaa myös 
Twitterissa sekä ladata sieltä itselleen RSS-syötteen: 
 

http://twitter.com/frontersupport 
 

Fronterista löytyy ylläpitohenkilöstölle tarkoitettu oma alue edellä mainittujen 
paikkojen lisäksi, josta voi lähettää tukipyyntöjä sekä ilmoittaa oudoista 
asioista, kuten kohtaamistaan virheistä. Tämä alue löytyy Ylläpito –tekstilinkin 
jälkeen sivun yläreunassa näkyvästä Support –välilehdeltä. 
 
 

11.4 Fronterin uutiskirje (newsletter) 
 
Fronterin uutiskirjeen voi tilata kirjekuori-ikonia klikkamalla (Kuva 35). 
  
 
 

11.5 Fronter RSS 
 
Tärkeitä uutisia sekä tietoja tapahtumista voi tilata RSS-syötteiden kautta. 
Syötteen voi lisätä Fronterissa Oma sivu –työkalun syötteenlukijaan (RSS –
työkalu). Näin tärkeä tieto päivittyy aina automaattisesta ja tuo saatavillesi 
aina uusimmat tiedot ja uutiset. Syötteen voi lisätä myös kaikkiin muihinkin 
webistä löytyviin syötteiden lukijasovelluksiin. 
 
http://frontersupport.com/index.php?format=feed&type=rss&lang=fronter 
http://twitter.com/statuses/user_timeline/14348734.rss 
http://twitter.com/statuses/user_timeline/104112820.rss 
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11.6 Fronter Twitterissä 
 
Twitter-kanavaa hyödynnetään pääsääntöisesti tällä hetkellä Fronter-tukeen 
liittyvissä asioissa: 
 
 http://twitter.com/fronter 
 http://twitter.com/frontersupport 
 
 
 

11.7 Fronter Finland 
 
Fronterin suomenkielisillä kotisivuilla kerrotaan yleistä asiaa mm. erilaisista 
tuotteista sekä annetaan tietoa organisaatiosta. Sivuilta voi myös ladata 
erilaisia esitteitä. 
 
 http://fi.fronter.info/ 
 
 
 
Oppimisen iloa Fronterin seurassa! 

 

 

 
 
 


