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Kurssiportaali Noppa on päivittäisen kurssityöskentelyn nettiportaali. Se tarjoaa opiskelijalle personoitua tietoa hänen
seuraamista kursseistaan. Nopassa opettaja voi mm. tiedottaa, jakaa luentokalvoja ja harjoitustehtäviä. Käytännössä
Noppa korvaa kurssien www-sivut.

Yleistä

Noppa koostuu kurssien www-sivustoista eli kurssisivustoista, joista kukin sivusto sisältää seuraavat staattiset sivut:
- Kurssin etusivu: Kolme uusinta uutista ja kurssin aikataulujen yhteenvedon.
- Kurssiesite: Laajuus, sisältö ym. Pääosa tiedoista tulee automaattisesti Oodista.
- Uutiset: Opettajan ylläpitämät uutiset opiskelijoille.
- Tulokset: Kurssin tulokset julkaistaan täällä. Automaattisesti vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä

Kurssisivustoilla on myös tarjolla ns. dynaamisia sivuja, joita kurssin henkilökunta voi ottaa käyttöönsä tarpeen
mukaan (nämä sivut näkyvät opiskelijalle vain jos niissä on jotain sisältöä):

- Luennot: Luentoaikataulut (esim. Oodista) ja luentomateriaalit liitetiedostoina.
- Viikkoharjoitukset: Harjoitusaikataulut ja ryhmät (esim. Oodista) ja materiaalit liitetiedostoina.
- Harjoitustyöt: Tehtävänannot (esim. liitetiedostoina) ja aikataulut.
- Muu materiaali: Mahdollisuus jakaa muita materiaaleja liitetiedostona ja arkistoida vanhat sivut.

Lisäksi kurssisivustoille voi lisätä lisäsivuja kurssin henkilökunnan toimesta:

- Lisäsivut: Ylläpitäjien vapaasti luomia sivuja, joilla voi jakaa lisäinformaatiota, luoda erillisen sivukohtaisen
aikataulun ja liittää materiaalia.

Lisäksi jokaisella kirjautuneella käyttäjällä on oma personoitu etusivunsa. Opiskelijalla näkyy etusivulla hänen
seuraamansa kurssit, niiden uusimmat uutiset ja tärkeät päivämäärät, ja opettajalla samat tiedot ylläpitämistään
kursseista.

Yleistä kurssin sivustosta Nopassa:
- Nopassa on automaattisesti sivusto kaikille kursseille, jotka kuuluvat kuluvan tai edellisen lukuvuoden

opetusohjelmaan. (Mikäli kurssi ei kuulu opetusohjelmaan, saadaan sille sivusto Noppaan lisäämällä
WebOodissa kyseiselle kurssikoodille julkinen opetustapahtuma. Uusi sivusto ilmestyy seuraavana aamuna.)

- Sivustoja on yksi per kurssikoodi. Nopassa ei ole ”toteutuksia”, vaan uudet tiedot muokataan vanhojen päälle.
Sivuston voi myös arkistoida.

- Kurssisivusto on yksikielinen. Vaihtoehdot ovat suomi, ruotsi ja englanti. (Kurssisivuston ylläpitotoimintojen
eli opettajan näkymän kieleksi voi valita suomen tai englannin.)

- Kurssisivuston julkisuus: Pääasiallisesti Noppa on julkinen koko maailmalle. Opettaja voi erikseen suojata
liitetiedostoja ja lisäsivuja vain kirjautuneiden käyttöön. Tulokset ovat aina suojattuja.

- Monet kustantajat eivät salli esimerkiksi PDF-muotoisten artikkelien suoraa tallentamista ja jakamista kurssin
sivujen tai opetusportaalin kautta. Aineistoja voi kuitenkin linkittää opiskelijoiden käyttöön esim. Bib.fi-
lyhytlinkillä artikkeliin tai verkkolehteen tai libproxy-linkillä yksittäiseen e-kirjaan tai tietokantaan. Lisätietoja
Kirjastosta: http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-linking/. Tekijänoikeudet opetuksessa –sivusto:
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=58931835 Vipu-pisteen wikissä.

Oodin ja Noppa-portaalin työnjaosta (lisätietoja erillisessä ohjeessa Tiedonsiirrot Oodista Noppaan):
- Noppa lukee ja hyödyntää tietoja Oodista, mutta mitkään Nopassa tehdyt muutokset eivät välity Oodiin.
- Kurssisivuston etusivulle tulee automaattisesti Oodista aikataulutietoja tulevista opetusajoista ja

tapahtumista. Nämä tiedot päivittyvät Noppaan joka yö.
- Kurssiesite-sivulle päivittyy joka yö kurssikuvaustiedot Oodista, jollei niitä ole muutettu Nopassa.
- Luennot- sekä Viikkoharjoitukset-sivuille opettaja voi hakea tietoja Oodista. Oodissa tehdyt muutokset eivät

päivity automaattisesti näille sivuille, eivätkä ne siten ”ylikirjoita” Nopan tietoja, ellei opettaja näin itse halua.
- WebOodissa tehdyt kurssi-ilmoittautumiset välittyvät Noppa-portaaliin niin, että kyseisestä kurssista tulee

automaattisesti opiskelijan ”Seuraamani kurssi” myös Noppa-portaalissa. Nopassa ei voi katsella
ilmoittautujalistoja.

Kurssiportaali Noppa
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Käyttäjätunnukset ja ylläpito-oikeudet
- Ylläpito-oikeudet ovat kurssikohtaisia, kullakin kurssisivustolla voi olla useita ylläpitäjiä. Ylläpito-oikeudet

tulevat automaattisesti Oodista (päivittyminen öisin), mutta niitä voidaan lisätä myös Nopassa.
- Noppa käyttää Aalto-kirjautumista eli Noppaan kirjaudutaan Aalto-tunnuksella ja salasanalla. Noppaan ei

tarvitse hakea erillisiä käyttäjäoikeuksia. Käyttäjän tulee kuulua henkilökuntaan tai olla läsnä oleva opiskelija.

Huoltokatkot
- Nopassa on lyhyt huoltokatko maanantaisin kello 17.00, katkon arvioitu kesto on alle 15 minuuttia. Noppa on

käytettävissä normaalisti katkon jälkeen.
- Säännöllisillä huoltokatkoilla ylläpidetään Nopan yleistä toimintavarmuutta.
- Muista huoltokatkoksista ilmoitetaan etukäteen Nopan uutisissa. Poikkeuksellisista vikatilanteista ja niiden

korjaamisesta pyritään ilmoittamaan Nopan ja Inton uutisissa.

Linkittäminen Noppaan
- Noppa-portaalin osoite on: https://noppa.aalto.fi
- Kurssisivustojen osoitteet ovat muotoa: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/KURSSIKOODI.
- Myös yksittäisiin kurssisivuston sivuihin voi linkittää.
- Myös hakutuloksiin tai organisaation mukaan selattuun kurssilistaan voi linkittää suoraan. Esim. Kemian

tekniikan korkeakoulun kemian laitoksen kurssit löytyvät osoitteella:
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssit/chem/t1020
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Muistilista Nopan kurssisivuston ylläpitäjälle

Ennen kurssin alkua

Tarkista ja tarvittaessa lisää/poista kurssisivuston ylläpitäjiä
Arkistoi halutessasi nykyinen sivusto tai osa sitä
Poista turha vanhentunut sisältö
Tarkista kurssisivuston kieli
Määritä sivuston voimassaoloaika
Tarkista ja muokkaa kurssiesite. Lisää kurssin henkilökunnan tiedot kurssiesitteeseen.
Muokkaa luento- ja harjoitusryhmäaikataulut sekä muut käytännön asiat.

Kurssin alkaessa

Kerro ja tiedota opiskelijoille kurssisivuston löytämisestä Nopasta (ks. alla)

Kurssin ollessa käynnissä
Käytä tiedottamiseen kurssisivuston uutispalstaa
Päivitä Noppaan luentokalvoja, tehtävänantoja ja muuta mahdollista materiaalia

Kurssin loppupuolella
Julkaise tulokset Tulokset-sivulla
Tarkista kurssisivuston voimassaoloaika ja ylläpito-oikeuksien tarpeellisuus (esim. assistentit, tuntiopettajat).

Monet kustantajat eivät salli esimerkiksi PDF-muotoisten artikkelien suoraa tallentamista ja jakamista kurssin sivujen
tai opetusportaalin kautta. Aineistoja voi kuitenkin linkittää opiskelijoiden käyttöön esim. Bib.fi-lyhytlinkillä artikkeliin
tai verkkolehteen tai libproxy-linkillä yksittäiseen e-kirjaan tai tietokantaan. Lisätietoja Kirjastosta:
http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-linking/. Tekijänoikeudet opetuksessa –sivusto:
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=58931835 Vipu-pisteen wikissä.

Kerro opiskelijoille Nopasta kurssin alkaessa
Tässä vinkkejä, mitä perustietoja voit kertoa kurssisi opiskelijoille Nopasta. Opiskelijoille tärkeää tietoa (mm. usein
kysytyt kysymykset) löytyy myös Nopan ohjesivuilta os. noppa.aalto.fi/noppa/ohjeet

- Sijainti. Noppa sijaitsee osoitteessa https://noppa.aalto.fi
- Kirjautuminen. Aalto-kirjautumisella eli Aalto-tunnus lyhyessä muodossa ja Aalto-salasana. Noppaan pääsee

myös Aallon verkon ulkopuolelta. Lisätietoja salasanoista on Insidessa osoitteessa
https://inside.aalto.fi/display/ITPK/Luvat+ja+salasanat (vaatii Aalto-kirjautumisen)

- Seuraamani kurssit. Jokaisella opiskelijalla on Nopassa (kirjautumisen jälkeen) oma personoitu etusivunsa,
jossa oikeassa laidassa näkyy otsikon Seuraamani kurssit alla linkit niiden kurssien Noppa-sivuille, joille
opiskelija on ilmoittautunut WebOodissa. Opiskelija voi lisätä listaan kursseja myös Nopassa etsimällä ensin
haulla kyseisen kurssin ja painamalla kurssisivustolla ”Lisää Omiin kursseihin”. Omat kurssit -listasta voi myös
poistaa kursseja siirtämällä ne ”Vanhoihin kursseihin”. Vinkki: Opiskelijan kannattaa lisätä Omat linkit -
valikkoon linkit sellaisille kurssisivustoille, jotka ovat Nopan ulkopuolella. Näin opiskelija löytää nekin helposti.

- Ongelmatilanteet. Nopasta kohdasta Ohjeet löytyy UKK opiskelijoille, helpdeskin osoite jne.
- Niin siis mikä ihmeen Noppa? Kurssiportaali Noppa on päivittäisen kurssityöskentelyn nettiportaali. Se

tarjoaa opiskelijalle personoitua tietoa hänen käynnissä olevista kursseistaan. Nopassa opettaja voi mm.
jakaa luentokalvoja ja harjoitustehtäviä sekä tiedottaa opiskelijoilleen.

- Korvaako Noppa Weboodin? Ei. Noppa toimii WebOodin rinnalla. Noppa ja WebOodi ovat kaksi eri
järjestelmää, joita käytetään kahteen eri tarkoitukseen. Noppa on päivittäisen työskentelyn väline kursseille
ja sitä käyttävät kurssien henkilökunta ja opiskelijat arjen askareissa. Oodi taas on opintohallinnon virallinen
järjestelmä, jossa tehdään virallisia asioita kuten kursseille ilmoittautumiset, suoritusten kirjaukset,
opintosuoritusotteen tilaukset, yhteystietojen ylläpito jne.
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Kurssisivuston ylläpidon aloittaminen
Kun aloitat uuden kurssin:

1) tarkista ja tarvittaessa lisää/poista kurssisivuston ylläpitäjiä,
2) arkistoi halutessasi nykyinen sivusto tai osa sitä (Nopassa on vain yksi kurssisivusto per kurssikoodi),
3) poista turha vanha sisältö (Uusi sisältö editoidaan vanhan päälle),
4) määritä sivuston kieli,
5) määritä sivuston voimassaoloaika ja
6) muokkaa muut sivuston sivut (kurssiesite, luennot, viikkoharjoitukset, harjoitustyöt yms.) kuntoon.

Valitse kurssi Ylläpidettävät kurssit -valikosta ja siirry sen ylläpitonäkymään valitsemalla yläreunasta Opettajan
näkymään. Seuraavat toiminnot löytyvät sivun vasemmasta alalaidasta otsikon Kurssisivuston ylläpito alta.

Ylläpitäjien lisääminen
Kurssisivustolla voi olla useita ylläpitäjiä, jotka voivat olla sekä opetushenkilökuntaan kuuluvia, että
kurssiassistentteina toimivia opiskelijoita. Kurssit, joille henkilöllä on ylläpito-oikeudet, näkyvät hänellä Ylläpidettävät
kurssit -valikossa. Kurssin ylläpito-oikeuksia voi saada kolmella tavalla:
a) WebOodissa opintokohteen vastuuopettajaksi sekä opintokohteen opetustapahtumaan määritellyt henkilöt

saavat automaattisesti kyseisen opintokohteen eli kurssin ylläpito-oikeudet Noppaan ja kurssi näkyy hänellä
Ylläpidettävät kurssit -valikossa. Tällaisilta henkilöiltä ei voi poistaa oikeuksia Nopassa. (Lisätietoja ohjeessa
Tiedonsiirrot Oodista Noppaan.)

b) He, joilla on jo ylläpito-oikeudet, voivat lisätä kurssille lisää ylläpitäjiä valitsemalla Ylläpitäjät > Lisää ylläpitäjä. He
voivat myös poistaa ylläpito-oikeuksia toisilta käyttäjiltä.

c) Myös Nopan pääkäyttäjät voivat lisätä ja poistaa kurssisivuston ylläpitäjiä korkeakoulujen opintohallinnon
valtuuttamina. Ota yhteyttä noppa@aalto.fi

Sisällön tyhjennys
Voit halutessasi tyhjentää tällä toiminnolla kerralla kokonaisen
sivun sisällön. Voit myös jättää osan vanhoista sivuista
tyhjentämättä ja hyödyntää ne alkavalla kurssilla.
Valitse Sisällön tyhjennys tyhjentääksesi sivuja. Voit valita sivu
kerrallaan, minkä sivun tiedot tyhjennetään. Noppa kysyy vielä
varmistuksen jokaisen tyhjennyksen kohdalla.

Vinkki: Jos haluat poistaa kurssisivuston Lisäsivuja, voit joko
tyhjentää ne muokkaamalla niiden sisällön tyhjäksi tai poistaa
koko sivun: Lisäsivut > Muokkaa. Lisäsivuja ei voi tyhjentää tai
poistaa Sisällön tyhjennys -sivulla.

Kielen määrittäminen
Kukin kurssisivusto on yksikielinen. Vaihtoehdot ovat suomi, ruotsi ja englanti. Noppa hakee valitulla kielellä kurssin
kuvaustiedot Oodin tietokannasta. Valitse Kieli ja määritä kurssisivuston käytettävä kieli.

Kurssisivuston kielen valitseminen vaikuttaa vain kurssisivuston sisällön kieleen, kaikilla käyttäjillä. Tämän
valinnan lisäksi kukin Nopan käyttäjä voi henkilökohtaisesti valita Omat asetukset > Kieliasetukset -valikosta sen
kielen, jolla Nopan käyttöliittymä hänelle näytetään. Kielen vaihtaminen tyhjentää kaikki kurssiesitteeseen tehdyt
muutokset.

Voimassaoloajan määrittäminen
Voimassaoloaika kertoo aikavälin, jolloin kurssin sivuja ylläpidetään. Muina aikoina kurssin sivuilla näytetään
automaattisesti varoitus siitä, että sivuston sisältö saattaa olla vanhentunutta. Voimassaoloajan määritys ei vaikuta
muuhun kuin varoituksen näyttämiseen. Valitse Voimassaoloaika > Muokkaa ja määritä alkamis- ja päättymispäivä.

          Voimassaoloaikaa voi muokata milloin tahansa.

!

!

!
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Kurssisivuston sivujen ylläpito
Tässä osiossa käydään läpi järjestyksessä kurssisivuston jokaisen sivun ylläpitotoiminnallisuudet.

KURSSIN ETUSIVU
Kurssin etusivulla näkyy automaattisesti kolme uusinta uutista sekä kurssin aikataulujen yhteenveto. Niitä ei voi
muokata tässä etusivulla. Uutisten muokkaus tehdään Uutiset-sivulla, harjoitusryhmien muokkaus Viikkoharjoitukset-
sivulla ja harjoitustöiden DL:ien Harjoitustyöt-sivulla. Tenttien,  välikokeiden, luentojen, sekä muiden tapahtumien
aikataulut tulevat kurssin etusivulle suoraan Oodista, eikä niitä voi muokata Nopassa.

Yleisimmät toiminnot kurssisivujen ylläpitonäkymässä
Poista

Muokkaa

Lisää vapaata tekstiä sivun kyseiseen kohtaan

Lisää sivulle uutisia, luentoja, harjoitusryhmiä jne.
- Avautuu erillinen pikkuikkuna.

Siirrä listassa ylöspäin
Siirrä listassa alaspäin

Kurssin
ylläpito-
toiminnot
(vain
opettajan
näkymässä)

Kurssi-
sivuston
perus-
sivut

Kurssisi-
vuston
dynaami-
set sivut

Vuorottelu opettajan ja
opiskelijan näkymän välillä.

Ulos-
kirjautuminen

Ylläpidettävät
kurssit
Kurssit, joilla
henkilö
ylläpitäjänä

Omat linkit
Voit lisätä omat
suosikkilinkit

Yleiset linkit
Kaikille yhteiset
linkit

Kurssisi-
vuston
lisäsivut
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SUOSITELTAVAT TIEDOSTOMUODOT JA -KOOT
Liitetiedostot: Yleisesti suositeltavin tiedostomuoto liitetiedostoille on pdf, koska kaikilla on mahdollisuus avata
tiedosto ja sen sisältö myös näyttää kaikilla samanlaiselta. Voit myös käyttää muita tiedostomuotoja, jos tiedät, että
opiskelijat saavat ne auki. Esimerkiksi esityskalvot voi tallettaa myös MS Power Pointin ppt-muotoon. Vinkki: voit myös
lisätä sekä pdf- että ppt-version luentokalvoista. Yksittäisen lisättävän tiedoston maksimikoko on tällä hetkellä 20 Mb.
Tiedostojen lukumäärää tai koon yhteissummaa per kurssisivusto ei ole rajattu.
Kuvat: Kuvat voivat olla muodossa jpg, gif tai png. Kuvat tulee muokata sopivaan kokoon ennen Noppaan liittämistä.
Kuvien suositeltava maksimileveys on 500 pikseliä. Jos kuva on leveämpi, näytetään sivulla vierityspalkki.

EDITORI
Lisää tekstiä –kenttien muokkaaminen
Lisää tekstiä –kenttiä löydät kurssisivuston sivujen ala- ja yläreunoista riippuen sivusta. Lisäsivulle voit lisätä vapaata
tekstiä, linkkejä, kuvia, taulukoita jne. sekä sivun ylälaitaan, että sivun alalaitaan.

Valitse Lisää tekstiä. Voit lisätä tekstiä
sivun ylä- ja alalaitaan.

Muokkaa sisältö tekstieditorissa tai
kopio/liitä se.

Vinkkejä:

Linkin luominen I Linkin poisto

        Tekstin liittäminen Wordista

         Taulukon lisääminen

         Kuvan lisääminen

         HTML-koodin muokkaaminen

Tallenna ja sulje editori painamalla
tai peruuta kaikki muutokset painamalla
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KURSSIESITE
Kurssiesite-sivulla näytetään vain sellaisten kuvauskenttien tiedot, joissa on sisältöä. Nopan kurssiesite lukee ja
hyödyntää Oodin tietokantaan opetusohjelmaa varten syötettyjä kurssikuvaustietoja. Näihin Nopassa tehdyt
muutokset eivät välity Oodiin.

Valitse Muokkaa kurssiesitettä päästäksesi esitteen muokkaustilaan. Kurssiesitteen muokkausdialogissa näytetään
kaikki kuvauskentät, jotka voidaan päivittää Oodissa. Itse sivulla näytetään vain sellaiset kentät, joihin on tallennettu
jotain sisältöä.

Kurssiesitteen alapuolelle voidaan myös kirjoittaa vapaata tekstiä.

Nopan kurssiesitteessä on kolmenlaisia kenttiä:
1) Oodista tuleva tieto, jota ei voi muokata Nopassa.

Tällaisia ovat Laajuus, Opintojakson asema, Opintojakson
taso, Opetusperiodi, Osaamistavoitteet, Sisältö, Toteutus,
työmuodot ja arvosteluperusteet, Kirjallisuus, Korvaavuudet,
CEFR-taso, Esitiedot, Arvosteluasteikko, ja Opetuskieli.
Nämä ovat tietoja, jotka korkeakoulu hyväksyy
 vuosittain opetusohjelmaa varten, eikä niitä voi
muuttaa kesken lukuvuoden.

2) Oodin tiedoilla esitäytetty tieto, jota voi täsmentää
Nopassa.
Tällaisia ovat Työmäärä toteutustavoittain, Oppimateriaali,
Ilmoittautuminen ja Lisätietoja.

Oodista öisin Noppaan päivittyvät tiedot eivät
 päivity näiden kenttien tietojen päälle, jos
 tietoihin on tehty muutoksia Nopassa.
 Jos haluat, että kenttiä aletaan päivittää uudelleen
Oodin alkuperäisillä tiedoilla, tyhjennä kyseinen
kenttä kokonaan. Tällöin kentän sisältö päivittyy
Oodin tiedoilla seuraavana yönä.

3) Nopassa ylläpidettävä tieto. Tällaisia ovat Kurssin henkilö-
kunta ja yhteystiedot, sekä Vastaanottoajat.
Näihin Nopassa tehdyt muutokset eivät välity Oodiin.

Tämä on ainoa kohta kurssisivustolla, josta
opiskelija saa tietoa henkilökunnasta, joten
 kentän täyttö on tärkeää.

Lisätietoja tiedonsiirrosta Oodista Noppaan ohjeessa Tiedonsiirrot Oodista Noppaan.

Alkavan uuden lukuvuoden opetusohjelman tiedot päivittyvät Oodista kurssiesitteeseen automaattisesti 1. elokuuta,
jos kyseisiin kenttiin ei ole tehty Nopassa muutoksia.

!
!

!
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UUTISET
Uutistyökalua käytetään kurssiasioista tiedottamiseen kurssin opiskelijoille, esimerkiksi peruutetuista luennoista tai
tenttitulosten julkaisusta tiedottamiseen. Kun kurssiuutiset julkaistaan Nopassa, on opiskelijoiden helppo seurata
omien kurssiensa ajankohtaisia uutisia. Kurssiuutiset näkyvät kurssisivuston Uutiset-sivun lisäksi kurssin etusivulla
sekä kurssin opiskelijoiden henkilökohtaisella etusivulla. Opiskelijat voivat myös tilata uutiset sähköpostiinsa sekä
lukea uutisia RSS-syötteenä.

Kurssilla julkaistujen
uutisten lista.

 = Uutisen
poistaminen.

Uuden uutisen
lisääminen, ks. alla.

Uutisten katselu RSS-
syötteenä.

Sekä uutisten listan ylä-
että alapuolelle voi lisätä
tekstiä.

Uuden uutisen lisääminen
Valitse kurssisivuston Uutiset-sivulla Lisää uutinen…

1) Julkaisupäiväksi tulee automaattisesti
käynnissä oleva päivä.

2) Otsikko. Käytä nasevaa, uutisen sisältöä
kuvaavaa otsikkoa, kuten esimerkiksi
”Keskiviikon 17.10. luento peruttu”. Pelkkä
”Kurssi tiedottaa” ei ole hyvä otsikko. Kurssin
nimeä ei tarvitse mainita otsikossa, sillä Noppa
ilmoittaa sen opiskelijoille automaattisesti.

3) Sisältö. Kirjoita uutisen sisältö. Tekstiä voi olla
pidemmältikin kuin miltä tekstikenttä näyttää,
mutta kuitenkin noin max 1000 merkkiä.
http://-alkuisista ”sanoista” Noppa generoi
klikattavia linkkejä.

Ethän kirjoita uutisiin salaisia tietoja,
kuten salasanoja.

4) Lisää linkki. Voit lisätä uutistekstin perään
useita linkkejä. Otsikko tarkoittaa tekstiä, jota
opiskelija klikkaa avatakseen linkin. Url on linkin
osoite. Kirjoita ensin otsikko ja url ja paina
jokaisen parin jälkeen Lisää linkki.

5) Tarkista lopuksi teksti ja julkaise uutinen
painamalla Tallenna.

Uutisia ei voi muokata niiden julkaisun jälkeen!

!

!
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TULOKSET
Tulokset-sivulla voidaan julkaista useiden tenttien tms. tuloksia. Tulokset ovat automaattisesti suojattuja eli ne
näkyvät vain kirjautuneille käyttäjille (ks. tarkemmin Sisällön suojaus ja sivuston piilottaminen). Tulosten lisäys on
nelivaiheinen ja tulosten lisäystapoja on kolme. Ensimmäinen ja toinen vaihe ovat kaikille lisäystavoille samanlaiset.
Jokaisessa vaiheessa voit palata taaksepäin valitsemalla Edellinen. Seuraavassa tulosten lisäys käydään läpi vaiheittain
ja jokaisella tavalla.

TAPA 1: Tuo tulokset CSV-tiedostosta
CSV-tapa on useimmissa tapauksissa suositeltavin ja helpoin tapa lisätä tulokset. Noppa generoi CSV-tiedostosta
www-sivun ja opiskelijat näkevät tällöin tulokset normaaleina www-sivuina, eikä erillisiä liitetiedostoja tarvitse availla.

CSV-tiedoston tekeminen
Yksinkertaisia taulukoita voi tallentaa taulukkolaskentaohjelmilla (esim. Excel) CSV-muotoon. Taulukon tulee olla
yksinkertainen, ks. alla. Taulukon ylä- ja alapuolella ei tule olla mitään muuta sisältöä.

Opiskelijanro Teht. 1 Teht. 2 Teht. 3 Teht. 4 Yht. Arvosana

45678h 4 3 4 4 89 5

67890k 4 3 4 4 53 3

12345g 5 3 5 5 78 4

23456h 5 5 5 5 55 3

Vaihe 1/4

Syötä tuloksen nimi, päivämäärä ja arvosanarajat.

Ilmoita, järjestetäänkö arvosteluun tutustumista varten
erillinen tilaisuus vai sovitaanko tutustumisesta
henkilökohtaisesti ja keneen tällöin otetaan yhteyttä.
http://-alkui-sista ”sanoista” Noppa generoi klikattavia
linkkejä.

Vaihe 2/4

Valitse tapa, jolla tuot tulokset Noppaan. Jokai-nen tapa
opastetaan erikseen alla.
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Tallenna taulukko koneellesi. Tallennusmuodoksi valitaan CSV, esimerkiksi Excelissä seuraavasti:

Windows XP: File  Save As…  valitse tallennusmuodoksi ”CSV (Comma Delimited)”
Windows Vista: Office Button  Save As  Other formats  valitse tallennusmuodoksi “CSV (Comma
Delimited).

TAPA 2: Lisää tulokset liitetiedostona

Vaihe 3/4 – Tuo tulokset CSV-tiedostosta

Valitse erotinmerkki.
Eri taulukkolaskentaohjelmat käyttävät CSV-
tiedostomuodossa eri erotinmerkke-jä. Microsoft
Excelillä tallennetuissa CSV-tiedostoissa
erotinmerkkinä käytetään puolipistettä. Open
Officella ja monella muulla ohjelmalla CSV-
tiedostoissa ero-tinmerkkinä käytetään pilkkua.

Hae CSV-tiedosto koneeltasi Selaa/Browse…-
painikkeella. Paina Lisää vahvistaaksesi tiedoston siirron.

Vaihe 4/4 – Tuo tulokset CSV-tiedostosta

Noppa näyttää esikatselun. Valitse Valmis tallentaaksesi
tulokset Noppaan.

!

Vaihe 3/4 – Lisää tulokset liitetiedostona

Hae liitetiedosto koneeltasi Selaa/Browse…-painikkeella.
Paina Lisää vahvistaaksesi tiedoston siirron.

Vaihe 4/4 – Lisää tulokset liitetiedostona

Valitse Valmis tallentaaksesi tulokset Noppaan.
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TAPA 3: Luo tulostaulukko editorilla

LUENNOT
Luennot-sivulla opettaja voi julkaista opiskelijoille luentoaikataulut, luentojen aiheet sekä liitetiedostoina
luentomateriaalit. Kohdasta Sisällön suojaus löydät ohjeet, kuinka määritellä luentoihin lisätyt liitetiedostot vain
kirjautuneiden käyttäjien saataville.

Luentojen lisääminen
Valitse Luennot-sivulla Lisää luentoja… lisätäksesi Noppaan kurssin luentoaikataulun. Luentoja voi lisätä kolmella eri
tavalla tai yhdistelemällä näitä tapoja. Seuraavassa opastetaan jokainen tapa. Jos kurssin luentotiedot on syötetty
Oodiin, suosittelemme erittäin lämpimästi käyttämään tapaa 3.

Vaihe 3/4 – Luo tulostaulukko editorilla

Kirjoita tai kopioi-liitä tulokset tekstieditorissa.

Vaihe 4/4 – Luo tulostaulukko editorilla

Noppa näyttää sivun esikatselussa. Valitse Valmis
tallentaaksesi tulokset Noppaan.
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TAPA 1: Lisää yksi luento…
Tällä tavalla luennot lisätään yksitellen. Suositeltavaa vain, jos kurssilla on vain muutama epäsäännöllinen luentokerta.
Tätä tapaa voi käyttää myös täydentämään muilla tavoilla luotuja luentoja.

TAPA 2: Luo luentorunko…

Tällä tavalla voi yhdellä kerralla lisätä monta luentoa, kun luennot toistuvat tietyllä päivämäärävälillä aina samana
viikonpäivänä, samaan kellonaikaan ja samassa paikassa. Tapa ei poista aiemmin sivulle lisättyjä tietoja (kuten tavassa
3). Jos luentorungossa on jotain epäsäännöllisyyksiä yksittäisen luentokerran/-kertojen kohdalla (esim. poikkeava
paikka), voi yksittäisten luentokertojen aika- ja paikkatietoja muokata jälkikäteen. Lisäksi niitä voi myös poistaa, esim.
jos säännöllisesti toistuvan luentorungon yksi luentokerta osuukin pyhäpäivälle.

Syötä luennon viikonpäivä, kellonajat, sali sekä väli
(kalenterin avulla), jolla luento viikoittain tapahtuu.
Paina lopuksi Tallenna.

Syötä luennon päivämäärä (kalenterin avulla),
kellonajat ja sali (tämä ei tee tilavarausta!).

Voit muokata jo tässä yksittäisen luentokerran
tietoja, ks. ohjeen kohta Luentojen
muokkaaminen.

Paina lopuksi Tallenna.

Noppa lisää luennon Luennot-sivulle.

Ks. ohjeen kohta Luentojen muokkaaminen.
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TAPA 3: Tuo luentorunko Oodista…
Luentotietojen luonti Oodissa olevien tietojen perusteella on suositeltavinta aina, jos luentotiedot löytyvät jo Oodista.
Kaikki luentosivulla olleet tiedot poistetaan ja uusi luentorunko luodaan Oodissa määriteltyjen tietojen perusteella.
HUOM! Toimintoa ei voi peruuttaa.

Noppa-portaali käy hakemassa Oodista listan
opetustapahtumista, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Kurssikoodi on sama
Opetustapahtuman tyyppi on ”Luennot”
Opetustapahtuman alkupäivämäärä >
”tänään - 2 kk”
Opetustapahtuman alkupäivämäärä <
”tänään + 2 vuotta”

(Lisätietoja tiedonsiirrosta Oodista Noppaan ohjeessa
Tiedonsiirrot Oodista Noppaan.)

Valitse kaikki luentorungot, joita haluat käyttää
Nopassa ja paina Tuo.

Noppa luo luentorungosta yksittäiset
luentotapahtumat Luennot-sivulle.

Luennot-sivulla voit:
Poistaa yksittäisiä luentoja, esim. jos
luentoja ei olekaan joka viikko
Muokata luentojen tietoja yksitellen, ks.
alla kohta ”Luentojen muokkaaminen”.
Lisätä lisää luentoja yksittäin tai
luentorunkona.

Ks. ohjeen kohta Luentojen muokkaminen.

! Painathan Jatka luentojen valintaan
vain kerran! Luentojen noutamisessa
kestää hetki.
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Luentojen muokkaaminen
Kun luennot on luotu Noppaan tavoilla 1, 2 ja/tai 3, näkyvät ne Luennot-sivulla yksittäisten luentokertojen listana.

 = Yksittäisen luennon tietojen muokkaaminen, ks. alla.

 = Yksittäisen luennon poistaminen, esim. jos luentoa ei olekaan viikoittain.

Tarkistathan, ettei luentoja osunut pyhä- tai muulle poikkeuspäivälle. Poista tällaiset luentokerrat.

Vapaamuotoisen tekstin lisääminen.

Sarakeotsikkoa klikkaamalla luentojen listan
voi järjestää pvm:n, viikon, päivän, kellonajan,
salin tai aiheen mukaiseen järjestykseen.
(Jokainen käyttäjä voi järjestää listan
haluamallaan tavalla, joten tekemäsi järjestys
näkyy vain itsellesi – ei opiskelijoille.)

Luentojen lisääminen, ks. kohta Luentojen
lisääminen.

Useamman luentotiedon muokkaaminen
kerralla, ks. seur. sivu Luentorungon
muokkaus.

!

Noppa luo Oodin luentorungoista
yksittäiset luentotapahtumat Luennot-
sivulle.

Ks. ohjeen kohta Luentojen
muokkaaminen.
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Yksittäisen luentokerran muokkaaminen

Luentorungon muokkaaminen massana
Tällä toiminnallisuudella voit muokata perusluentotietoja yhdellä kertaa. Voit päivittää esim. saman salitiedon kaikkiin
luentokertoihin parilla klikkauksella, ks. alla Valittujen luentojen päivittäminen kerralla.

1) Muokkausikkunassa voit muokata yksittäisen
luennon tietoja, esim. pvm, kellonaika, sali.

2) Aihe: Kyseisen luentokerran aihe. Näkyy
Luennot-sivulla ja auttaa opiskelijaa
hahmottamaan, mistä luentokerrasta olikaan
kyse.

3) Lyhyt kuvaus: Esim. luennon sisällöstä lyhyesti,
mihin kirjan kappaleeseen luento liittyy tai
kuinka luentokerralle tulisi valmistautua.
Kuvauksessa voi olla myös linkkejä muualta
löytyvään materiaaliin.

4) Lisää materiaalia: Tiedostojen, esim. luento-
kalvojen, kopiointi omalta koneeltasi Noppaan.
Kirjoita ensin otsikko (kaikki merkit sallittuja) ja
hae tiedosto sen jälkeen Selaa/Browse…-
painikkeella. Paina Lisää tiedosto vahvistaaksesi
tiedoston siirto jokaisen tiedoston haun
jälkeen.

Suosi yleisiä tiedostomuotoja, jotka
opiskelijoiden on helppo avata, esimerkiksi
pdf.!

Yksittäisten tietojen muokkaus
Voit muokata yksittäisten
luentokertojen perustietoja. Hyväksy
lopuksi painamalla Tallenna.
Valittujen luentojen päivittäminen
kerralla

1) Valitse muokattavat
luentokerrat rastittamalla
haluamasi luentokertojen
edessä olevat laatikot tai
klikkaa Valitse kaikki valitaksesi
kaikki luentokerrat.

2) Kirjoita alkamisaika,
loppumisaika ja/tai sali, jonka
haluat asettaa kyseisille
luentokerroille.

3) Klikkaa Aseta.
4) Voit toistaa kohdat 1-3

useamman kerran ja eri
valinnoilla. Tallenna lopuksi!
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VIIKKOHARJOITUKSET
Viikkoharjoitukset-sivulla voidaan julkaista tiedot, minä päivänä, mihin aikaan ja missä viikoittaiset harjoitukset eri
ryhmillä ovat. Viikkoharjoitukset ovat esimerkiksi viikoittaisia laboratoriotöitä tai laskuharjoituksia. Kun harjoitus-
ryhmät on lisätty tälle sivulle, ne ilmestyvät automaattisesti myös kurssin etusivulle. Huolimatta siitä, mihin harjoitus-
ryhmään opiskelija on WebOodissa ilmoittautunut, näkee hän kaikki harjoitusryhmät Nopassa. Harjoitusmateriaali
liitetään otsikon Harjoitusmateriaali alle numeroiden viikoittain/harjoituskerroittain eli harjoitusmateriaali on yhteistä
kaikille ryhmille.

Harjoitusryhmien lisääminen
Harjoitusryhmätiedot voi syöttää Noppaan kahdella tavalla:

TAPA 1: Lisää harjoitusryhmä…
Tällä tavalla harjoitusryhmät lisätään yksittäin manuaalisesti. Syötä harjoitusryhmän nimi, viikonpäivä, kellonajat, sali
sekä väli (kalenterin avulla), jolla ryhmä viikoittain tapahtuu. Paina lopuksi Tallenna.

TAPA 2: Tuo harjoitusryhmiä Oodista…
Harjoitusryhmän tietojen hakeminen Oodista (vrt. luentorungon hakeminen Oodista). Suositeltavin tapa, jos
harjoitusryhmien tiedot on syötetty Oodiin. Huomaa, että kaikki sivulla jo olevat ryhmätiedot (mutta ei
harjoitusmateriaali) korvautuvat Oodin tiedoilla. Toimintoa ei voi peruuttaa.

Painathan Jatka harjoitusten valintaan vain
kerran! Tietojen noutamisessa kestää hetki.

Noppa-portaali käy hakemassa Oodista listan
opetustapahtumista, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Kurssikoodi on sama
Opetustapahtuman tyyppi on ”Harjoitukset”
Opetustapahtuman alkupäivämäärä >
”tänään - 2 kk”
Opetustapahtuman alkupäivämäärä <
”tänään + 2 vuotta”

(Lisätietoja tiedonsiirrosta Oodista Noppaan ohjeessa
Tiedonsiirrot Oodista Noppaan.)

Valitse ne harjoitusryhmät, joita haluat käyttää
Nopassa ja paina Tuo valitut viikkoharjoitusryhmät.

!
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Harjoitusryhmien tietojen muokkaaminen
Noppa ei luo harjoitusryhmätiedoista yksittäisiä tapahtumia, kuten luentojen kohdalla. Rinnakkaiset ryhmät käyttävät
kuitenkin samaa harjoitusmateriaalia, joten harjoituksiin liittyvää materiaali liitetään otsikon Harjoitusmateriaali alle
viikoittain/kerroittain.

 = Harjoitusryhmien / harjoitusmateriaalien tietojen muokkaus.

 = Harjoitusryhmän / harjoitusmateriaalin poistaminen.

Harjoitusmateriaalin lisääminen
Paina Lisää materiaalia… lisätäksesi viikoittaisten harjoitusten materiaalia. Voit lisätä useita tiedostoja samalle viikolle.

Harjoitus-
ryhmien
tietojen
muokkaa-
minen

Harjoitus-
materiaa-
lien
tietojen
muokkaa-
minen

Harjoitusryhmien lisääminen, ks. Harjoitus-
ryhmien lisääminen edellisellä sivulla.

Harjoitusmateriaalin lisääminen, ks. alla.

1) Syötä viikkoharjoituksen viikko/kerta (voi
jättää myös tyhjäksi) sekä aihe.

2) Anna materiaalille otsikko (kaikki merkit
sallittuja).

3) Hae kyseinen tiedosto koneeltasi
Selaa/Browse…-painikkeella. Paina Lisää
tiedosto vahvistaaksesi tiedoston siirto
jokaisen tiedoston haun jälkeen.

Harjoitusryhmien tietoja
voi päivittää yksitellen tai
massana kuten luentoja
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HARJOITUSTYÖT
Harjoitustyöt-sivulle voit lisätä kurssin viikkoharjoituksia laajempien harjoitustöiden tehtävänantoja ja niihin liittyviä
muita materiaaleja. Harjoitustöiden palautuspäivämäärät ja otsikot näkyvät myös kurssin opiskelijoiden
henkilökohtaisella etusivulla.

Valitse Lisää harjoitustyö….

Harjoitustyöt-sivulla olevat materiaalit näkyvät listana, jossa:

 = Harjoitustyön tietojen muokkaus.

 = Harjoitustyön poistaminen.

MUU MATERIAALI
Muu materiaali -sivu on tarkoitettu sellaiselle opiskelumateriaalille, joka ei liity yksittäisiin luentoihin, viikko-
harjoituksiin tai harjoitustöihin. Liitetiedostot lisätään Muu materiaali -sivulle yksitellen. Myös arkistoitu
kurssimateriaali tallentuu tälle sivulle pakattuna zip-tiedostona.

Muu materiaali -sivulla olevat materiaalit näkyvät listana, jossa:

 = Materiaalin tietojen muokkaus.

 = Materiaalin poistaminen.

1) Syötä harjoitustyön deadline (kalenterin
avulla) ja harjoitustyön otsikko eli aihe.

2) Voit kirjoittaa myös muutaman rivin lyhyen
kuvauksen ja harjoitustyön palautusohjeen.

3) Liitä itse tehtävänanto liitetiedostona. Voit
liittää useita tiedostoja. Anna materiaalille
otsikko (kaikki merkit sallittuja) ja hae sen
jälkeen kyseinen tiedosto koneeltasi
Selaa/Browse…-painikkeella. Paina Lisää
tiedosto vahvistaaksesi tiedoston siirto
jokaisen tiedoston haun jälkeen.

Valitse Lisää materiaali….
1) Syötä materiaalille otsikko (kaikki merkit

sallittuja).

2) Hae kyseinen tiedosto koneeltasi
Selaa/Browse…-painikkeella. Paina Lisää
tiedosto vahvistaaksesi tiedoston siirto.

3) Kirjoita muutaman rivin lyhyt kuvaus, mikä
materiaali on kyseessä, esim. artikkelin
tiedot. Kuvaus näkyy muu materiaali -sivulla
ja auttaa opiskelijaa löytämään oikean
materiaalin ilman liitetiedoston avaamista.
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LISÄSIVUT
Lisäsivut ovat vapaasti tehtäviä www-sivuja täydentämään kurssisivuston muita sivuja. Lisäsivu voi olla esim. sivu
excursiosta, englanninkielinen sivu kurssin suoritusohjeista ulkomaalaisille opiskelijoille tai pienen kurssin koko
aikataulu. Luodulle lisäsivulle voit lisätä vapaata tekstiä, kiinnittää sivuun aikataulun liitetiedostoineen ja lisätä
materiaalia.

Ethän avaa useita lisäsivuja editoitavaksi samanaikaisesti esim. selaimen eri välilehdissä/tabeissa.

Uuden lisäsivun luominen
Valitse Luo lisäsivu kurssisivuston vasemman reunan valikosta Lisäsivut-otsikon alta.

Lisäsivujen järjestyksen muokkaaminen ja lisäsivujen poistaminen

Valitse (Muokkaa) Lisäsivut-otsikon vierestä.

Vapaan tekstin lisääminen lisäsivulle ks. Editori.
Aikataulun lisääminen lisäsivulle ks. Luennot.
Materiaalin lisääminen lisäsivulle ks. Muu materiaali.

Kirjoita sivun nimi ja paina Tallenna lisätäksesi uuden
sivun Lisäsivut-valikkoon. Sivun nimi tulee olemaan myös
kyseiselle sivulle vievän linkin nimi valikossa.

Tässä voit myös muokata sivujen järjestystä, jos lisäsivuja
oli lisätty jo aiemmin.

!

Voit vaihtaa lisäsivujen järjestystä ja nimiä.

Lisäsivuja voit poistaa valitsemalla raksin
kohtaan ’Poista sivu’, ja valitsemalla tämän
jälkeen Tallenna.
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Kurssisivuston muut ylläpitotoiminnot

SISÄLLÖN SUOJAUS JA SIVUSTON PIILOTTAMINEN

Kurssin näkyvyys opiskelijoille
Voit piilottaa kurssisivuston, jolloin sivusto ei näy enää Nopan haussa. Sivustolle kuitenkin pääsee kirjoittamalla
sivuston suoran osoitteen (url). Sivustolle pääsevät myös kurssin opetustapahtumaan ilmoittautuneet opiskelijat.
Piilottaminen tarkoittaa siis käytännössä kurssin poistamista hausta. Näin voidaan menetellä esimerkiksi niiden
kurssien kohdalla, joita ei enää järjestetä. Täysin kurssisivustoa ei voi poistaa Nopasta.

1) Valitse kurssisivuston ylläpidosta sivu Sisällön suojaus, jonka alareunasta Muuta suojausasetuksia.
2) Muokkaa kohtaa Kurssin näkyvyys opiskelijoille:

Liitetiedostojen ja lisäsivujen suojaus
Suojaaminen tarkoittaa sitä, että vain kirjautuneet käyttäjät (Aallon tunnuksilla) pääsevät tarkastelemaan suojattua
sisältöä. Voit suojata kurssin sivustolla olevia liitetiedostoja sekä lisäsivuja sivukohtaisesti. Tulokset ovat
automaattisesti aina suojattuja. Perussivut ovat aina julkisia.

1) Valitse kurssisivuston ylläpidosta sivu Sisällön suojaus, jonka alareunasta Muuta suojausasetuksia.
2) Muokkaa kohtaa Liitetiedostojen suojaus sekä Lisäsivujen suojaus:

Jos haluat suojata liitetiedostot siten, että ne ovat saatavilla vain tämän kurssin opiskelijoille, käytä jotain muuta
tapaa, esimerkiksi salasanaa pdf-tiedostoissa, tai jaa liitetiedostot vuorovaikutteisilla työkaluilla (Wiki, Moodle,
Optima). Lisätietoja vuorovaikutteisista työkaluista löydät VipuPiste –sivuilta osoitteesta
https://wiki.aalto.fi/display/VipuPiste/

Julkinen = Sivusto näkyy kaikille ja kurssihaku löytää
sen.
Piilotettu = Sivusto ei näy kurssihaussa. Sivusto
näkyy opetustapahtuman opiskelijoille ja sivuston
suoralla osoitteella.

Julkinen = Sivujen liitetiedostot ovat
saatavilla julkisessa Internetissä. Ne ovat
löydettävissä myös hakukoneilla (esim.
Google).
Suojattu = Sivujen liitetiedostot on
saatavilla vain Noppaan kirjautuneille
käyttäjille. Hakukoneet (esim. Google) eivät
löydä niitä.

Lisätiedot näkyvät muille kurssisivuston
ylläpitäjille tiedoksi. Voit esim. informoida
toisille ylläpitäjille, miksi suojasit jonkun
sivun liitteet.
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KURSSIMATERIAALIN ARKISTOINTI

Kurssisivuston tämän hetkisestä tilanteesta voidaan tehdä zip-pakattu arkistopaketti. Pakettia tehtäessä voidaan
valita, mitkä sivut (liitetiedostoineen) pakettiin otetaan mukaan ja onko paketti julkinen vai vaatiiko se kirjautumisen.
Paketin nimeä, kuvausta ja julkisuutta voidaan myös myöhemmin muokata. Tehdyt arkistopaketit julkaistaan Muu
materiaali -sivulle otsikon Arkistoitu kurssimateriaali alle.

Arkistopaketin luominen

Arkistopaketin muokkaaminen ja poistaminen

Arkistoidut paketit näkyvät Muu materiaali -sivulla otsikon Arkistoitu kurssimateriaali alla listana, jossa:

 = Paketin tietojen muokkaus. Aukeaa alla oleva dialogi.
= Paketin poistaminen.

1) Valitse kurssisivuston ylläpidosta sivu
Kurssimateriaalin arkistointi, jolta Luo
arkistopaketti.

2) Anna paketille kuvaava nimi ja kuvaus.

3) Valitse sivut, jotka haluat pakettiin. Mukaan tulee
myös näillä sivuilla olevat liitetiedostot.

Tätä ei voi myöhemmin muokata.

4) Valitse julkisuus.

5) Hyväksy klikkaamalla Luo arkistopaketti.
Painathan Luo arkistopaketti vain kerran!
Paketin luomisessa voi kestää koosta
riippuen jopa minuutteja.

6) Kun paketti on valmis, saat ilmoituksen
”Arkistopaketti luotu”. Paketti löytyy nyt sivulta
Muu materiaali otsikon Arkistoitu kurssimateriaali
alta. Arkistopaketti on heti Nopan käyttäjien
saatavilla.

!

!

Voit muokata arkistopaketin otsikkoa, vaihtaa tiedoston
sekä vaihtaa arkistopaketin kuvausta.
Lisäksi voit vaihtaa arkistopaketin julkisuuden.
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OPTIMAN HALLINTA (12.12.2014 SAAKKA)

Huomioithan, että uusien työtilojen luonti ja opiskelijoiden ja opettajien vienti Nopan kautta Optimaan päättyy
12.12.2014. Optiman toiminta päättyy vuoden 2015 lopussa.

Optima –työtilaa voidaan käyttää esimerkiksi oppimateriaalien jakamiseen (myös vain kurssin opiskelijoille) ja
opiskelijat voivat tuottaa sinne materiaalia (keskustelualueet, tehtävän palautus yms.) Nopan kautta voidaan luoda
työtila Optimaan, viedä kurssille Weboodissa ilmoittautuneet opiskelijat työtilaan ja viedä työtilan opettajiksi ne
henkilöt, joilla on Nopassa kurssin ylläpito-oikeudet.

Optiman käyttöön tarjoaa tukea ja ohjeistusta Opetuksen ja Tutkimuksen Strateginen tuki –yksikössä Vipu-tiimi.
Optiman ohjeet löytyvät Optimasta sisäänkirjautumisen jälkeen ylänavigaatioista kohdasta ’Ohjeet’. Lue lisää
Optimasta osoitteesta https://wiki.aalto.fi/display/VipuPiste/Optima. Optimaan liittyvissä epäselvissä tilanteissa ja
käyttöhäiriötapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä Optiman helpdesk-osoitteeseen optima@aalto.fi.

Työtilan luominen Optimaan

1) Optiman hallinta -sivulle pääsee opettajan näkymässä vasemmasta valikosta kohdasta ’Kurssisivuston
ylläpito’ -> Optiman hallinta. Valitse Luo työtila Optimaan

Kun kurssille (kurssikoodille) on luotu tai kurssilla on jo olemassa työtila Optimassa, näkyy Optiman hallinta –sivulla
Optima-työkalut, joiden avulla voit kopioida vanhan työtilan uuden pohjaksi tai luoda kokonaan uuden työtilan, viedä
Oodissa kurssille ilmoittautuneet opiskelijat työtilaan, ja viedä Nopan kurssisivuston ylläpitäjät Optimaan ylläpitäjiksi.

!

2) Kurssikuvaukseen on suositeltavaa kirjoittaa kurssin koodi

Uutta työtilaa luotaessa Optimaan viedään
automaattisesti myös Nopassa kurssin hallinnointiin
oikeutetut henkilöt supervisor-tunnuksin. Työtilan
omistajaksi merkitään työtilan luoja. Opiskelijat viedään
Optimaan erillisellä toiminnolla (kts. seuraava osio ’Työtilan
päivitys, opiskelijoiden ja opettajien vienti Optimaan’
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Vanhan työtilan kopioiminen tai uuden luominen

Jos kurssilla (kurssikoodilla) on jo olemassa työtila Optimassa, voit luoda uuden työtilan vanhasta työtilasta tai luoda
kokonaan uuden työtilan. Valitse painike Kopioi vanha työtila tai luo uusi. Ja vie opettajat Optimaan, jotta pääset
muokkaamaan työtilaa.

Opettajien vienti Optimaan

Voit viedä Nopassa kurssisivuston ylläpitäjinä olevat henkilöt Optimaan työtilan opettajiksi. Valitse Optiman
työkaluista painike Vie opettajat Optimaan

Opiskelijoiden vienti Optimaan

Voit viedä kurssille Weboodissa ilmoittautuneet opiskelijat Optiman työtilaan. Valitse painike Vie opiskelijat Optimaan

Huom! Toiminto siirtää ilmoittautuneet opiskelijat Oodista vain kyseisen kurssikoodin
opetustapahtumalta, jonka tyyppinä on ’Kurssi’. Jos kurssin opetustapahtuman tyypiksi on merkitty
jokin muu, ei siirtoa tapahdu.

!


