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Yhteisö alueen ka yttö öpas 
energiatuutöreille 
 

 

Suoritettuasi ASSIST energiatuutorikoulutuksen ja läpäistyäsi kurssin tehtävät 

riittävällä tarkkuudella, olet nyt valmis työskentelemään haavoittuvien 

kuluttajien tukena energiatuutoriverkoston jäsenenä ja saat käyttöoikeuden 

energiatuutoreiden yhteisöalueelle. Sinut lisätään nyt yhteisöalueelle 

ilmoittamasi sähköpostiosoitteen perusteella, eikä liittyminen vaadi sinulta 

erillisiä toimenpiteitä. Löydät nyt koulutuksen aikana käytetystä Moodlen 

ASSIST-järjestelmästä uudet alueen ”ASSIST Energiatuutorit” sekä ”European 

Network”. 

 

Tämä käyttöopas auttaa sinua pääsemään alkuun yhteisöalueella 

navigoinnissa, profiilisi muokkaamisessa sekä yhteisöalueen eri toimintojen 

käytössä.  Jokaisella ASSIST-verkostoon kuuluvalla maalla on oma 

yhteisöalueensa, joiden sisältö saattaa vaihdella hieman. Kaikki oppaassa 

esitellyt ominaisuudet löytyvät ”European Network” alueelta ja suurin osa 

”ASSIST Energiatuutorit” alueelta. Tämä käyttöopas on jaettu kahteen lukuun, 

jotka esitellään seuraavassa taulukossa: 

 

Luku Kuvaus 

1. Yhteisöalueen rakenne 
Esittelee yhteisöalueen rakenteen ja 
eri osioiden sisällöt 

2. Toiminnallisuudet 

Esittelee yhteisöalueen 
toiminnallisuuksien, kuten 
sähköpostipalvelun, ilmoitusten, 
Facebook-liitännän, kalenterin ja 
raportointityökalujen käytön 
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Yhteisöalueen rakenne 

 

Yhteisöalueelle kirjautuminen 

 

Kirjautuminen Yhteisöalueelle tapahtuu saman sivun kautta, jossa kävit 

energiatuutorikoulutuksen etäopinnot. Mikäli kävit koulutuksesi ilman Moodlen 

koulutusalueen käyttöä, olet saanut sähköpostiisi käyttäjätunnukset Moodleen 

kirjautumiseksi. Voit kirjautua yhteisöalueelle siirtymällä sivustolle 

https://assist2020.eu/  

 

Kirjautuaksesi sisään: 

- Vaihda kieliasetus vasemmasta yläkulmasta kielestä English (en) 

kieleksi Suomi (fi) 

- Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi Sign In -laatikkoon ja paina 

Kirjaudu 

- Mikäli et muista salasanaasi, paina ”Unohditko käyttäjätunnuksesi tai 

salasanasi” painiketta ja seuraa ruudulle ilmestyviä ohjeita 

- Mikäli sinulla on toistuvia vaikeuksia kirjautua yhteisöalueelle, ole 

ystävällisesti yhteydessä ASSIST hankkeen henkilökuntaan 

 

  

Kuva  1 - Kirjaudu sisään -sivu 

https://assist2020.eu/
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yhteisöalueelle kirjautumisen jälkeen pääset alueen etusivulle. Etusivu 

toimii hallintapaneelina, josta näet yhteisöalueet, joihin sinulla on 

pääsyoikeudet.  

Vasemmassa reunassa oleva valikko toimii pääasiallisena 

navigointityökaluna sivustolla, vaikka samat linkit löytyvät myös ruutuina 

selatessasi sivua alaspäin.  

 

Vasemmassa reunassa oleva valikko sisältää seuraavat osiot: 

- Etusivu 

- Työpöytä 

- Kalenteri 

- Yksityiset tiedostot 

- Omat kurssini 

→ Tästä alueesta näet käytössäsi olevat yhteisöalueet, joihin sisältyvät 

nyt ”ASSIST Energiatuutorit” sekä ”European Network” 

 

 

Kuva  2 - Yhteisöalueen rakenne 

 

Huomio! Toimintavastuistasi riippuen sinulta saattaa puuttua jotain 

esiteltyjä käyttöominaisuuksia 
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Profiilisi muokkaaminen 

 

Muokataksesi profiiliasi, 

paina alemmassa kuvassa 

esiteltyä oikeassa 

ylänurkassa olevaa 

painiketta, jossa lukee 

nimesi. Profiili-osiossa voit: 

- vaihtaa salasanasi 

- lisätä kuvan 

- lisätä kuvauksen 

- muokata 

sähköpostiosoitettasi 

 

 

Työpöytä 

 

Työpöytä on muokattavissa oleva sivu, joka tarjoaa tietoa käytössä olevista 

yhteisöalueista ja kursseista. Tässä osiossa voit vaivattomasti seurata 

käynnissä olevia aktiviteetteja sekä selata kursseja ja yhteisöalueita 

kategorioittain.  

 

Kuva  4 - Työpöydän näkymä 

 

Kuva  3 - Siirtyminen profiilin muokkaukseen 
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Omat kurssini -> ASSIST Energiatuutorit 

 

Pääset ASSIST Energiatuutoreiden yhteisöalueelle sekä European Network 

alueelle joko vasemmassa reunassa olevan valikon (vasemmanpuoleinen 

kuva) tai etusivun/työpöydän kurssivalikon kautta (oikeanpuoleinen kuva)  

 

 

Kuva  5 - Kurssialueelle pääsy valikoiden kautta 

 

 

Energiatuutoreiden yhteisöalue on tarkoitettu tarjoamaan hyödyllistä 

tukimateriaalia tuutorityöskentelyä varten sekä kehittämään tuutoriverkoston 

yhteistyötä. Avattuasi ASSIST Energiatuutorit -alueen, vasemmanpuoleiseen 

valikkoon ilmestyy lisää painikkeita, jotka auttavat sinua löytämään 

yhteisöalueelta ajankohtaiset osiot.  

 

yhteisöalue on jaettu viiteen osioon, kuten alla olevassa kuvassa näkyy 

1) Yleistä hankkeesta 

2) Energiatuutoreiden verkosto 

3) Tuutoritoiminta 

4) Tuutoritoiminnan työkalut 

5) Toiminnan seuranta 
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Kuva  6 - Yhteisöalueen osiot 

 

Sivun oikeassa reunassa olevasta valikosta: 

- pääset yhteisöalueen sähköpostiin, josta voit lähettää sähköpostia 

muille tuutoriverkoston jäsenille yhteisöalueen ulkopuolelle 

-  voit selata viimeisimpiä ilmoituksia 

- näet viimeisimmät verkostoa koskevat Facebook -viestit 

-  

Ohjeita ominaisuuksien käyttämiseen löydät luvusta “Yhteisöalueen 

toiminnallisuudet”, jossa esitellään toiminnallisuuksien käyttöä tarkemmin.  

 

Kuva  7 - Oikeanpuoleisen sivupalkin ominaisuudet 
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Yleistä ASSIST -hankkeesta osio 

 

Ensimmäinen avautuva osio yhteisöalueelle siirryttäessä on Yleistä ASSIST-

hankkeesta osio.  

Täältä löydät seuraavat tiedot: 

- ASSIST Energiatuutoriverkoston yhteisöalueen kuvauksen 

- Yleistä ASSIST-hankkeesta osion kuvauksen 

- Uutiset 

- Asiasanasto 

- Keskustelualue 

- Kysymykset ja vastaukset 

 

Yleistä ASSIST -hankkeesta osion pohjata löydät ikonit muihin osioihin. Voit 

siirtyä yhteisöalueen muihin osioihin klikkaamalla valitsemaasi ikonia, tai 

klikkaamalla osion nimeä vasemmanpuoleisesta valikosta.  

 

 

Kuva  8 - Vaihtoehtoiset siirtymistavat osioiden välillä 
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Energiatuutoreiden verkosto 

 

 

Kuva  9 - Energiatuutoreiden verkosto valikossa 

 

Energiatuutoreiden verkosto -osio esittelee tiiviisti energiatuutoriverkoston 

tarkoituksen, taustat, rakenteen, toiminnan sekä tarjoaa lisätietoa verkoston 

viestinnästä. 

Tästä osiosta löydät myös palautelomakkeen, jonka avulla voit jättää arviosi 

sekä kommentteja koulutuksen ja tuutoritoimintaan liittyen. Saat kysymyksiisi 

ja palautteeseesi tulevista vastauksista erillisen ilmoituksen, ellet aseta niitä 

erikseen pois. 

Mikäli osion näkyvyyden osalta ilmenee ongelmia selaimessasi, voit pienentää 

vasemman sivupaneelin painamalla alla olevassa kuvassa ympyröityä 

painiketta.  

Kuva  10 - Energiatuutoreiden verkosto osion näkymä 
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Kuva  11 - Joillakin selaimilla ilmenevä ruutujen päällekkäisyysongelma 

 

Energiatuutoritoiminta 

 

 

Kuva  12 - Energiatuutoritoiminta kuvavalikossa 

 

Tässä osiossa esitellään ASSIST energiatuutoritoimintaa. Osio käy 

yksityiskohtaisesti läpi eri toimintoja, joita energiatuutorit voivat suorittaa 

auttaakseen haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia. Energiatuutorit voivat 

itsenäisesti arvioida eri ehdotusten soveltuvuutta omaan työhönsä. Kaikkia 

ehdotettuja toimintoja ei odoteta suoritettavan jokaisen energiatuutorin 

toimesta. Energiatuutoritoiminta -osiossa esitellään myös verkoston 

työskentelyn aikatauluja sekä verkostotoimia. 
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Tuutoritoiminnan työkalut  

 

 

Kuva  14 - Tuutoritoiminnan työkalut kuvavalikossa 

 

Tuutoritoiminnan työkalut -osiossa löydät työkaluja, tietoa ja apuvälineitä 

tuutoripalveluiden tarjoamiseksi haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.  

 

Työkaluihin kuuluvat muun muassa: 

- Kuluttajille suunnatut tiedotteet energiatehokkuuden eri osa-alueista 

- Linkkejä hyödyllisille sivustoille, kuten sähkösopimusten kilpailutukseen 

- Energiatehokkuuden palvelusivustoille 

- Tarkistuslistoja energiakatsausten tekemiseksi 

 

Kuva  13 – Energiatuutoritoiminta osion näkymä 
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Toiminnan seuranta 

 

 

Kuva  15 - Toiminnan seuranta kuvavalikossa 

 

Toiminnan seuranta -osiosta löydät tarpeelliset työkalut tuutoritoiminnan 

seurantaan ja raportointiin. Seurantatyökaluilla voit tarkkailla tekemiesi 

tuutoritoimien vaikuttavuutta ja kehittää omaa lähestymistapaasi 

neuvontapalveluiden tarjoamiseksi. Tässä osiossa tarjotaan seurantatyökalut 

erilaisia tuutoritoimia varten sekä perehdytetään niiden vaivattomaan käyttöön. 

Työkaluihin kuuluu muun muassa: 

- Yhteenveto koko tuutoriverkoston vaikutuksista 

- Tarkistuslistat eri toimien vaivattomaan toteuttamiseen 

- Taulukkopohjat toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseksi 

- Kyselypohjat, joilla voi kartoittaa haavoittuvien henkilöiden 

elämäntilannetta ja auttamismahdollisuuksia 

 

ASSIST hankkeen yhtenä tavoitteena on tutkia eri auttamisen muodon 

vaikutuksia. Tästä syystä palautteen antaminen ja tuutorointitoimien raportointi 

on erityisen arvokasta verkostolle. Toiminnan seuranta -osio tarjoaa 

raportointipohjat ja niiden käyttäohjeet verkoston vaikutusten tutkimiseksi. 

Tästä osiosta voit myös tarkastella muiden maiden tuutoriverkostojen 

aikaansaannoksia. 
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Kuva  16 – Toiminnan seuranta osion näkymä 

 

Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen 

 

Kuva  17 – Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen kuvavalikossa 

Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen -osiossa löydät 

energiatehokkuuden parantamista ja sosiaalista työtä yhdistäviä 

kouluttautumismahdollisuuksia, sekä haavoittuvien kuluttajaryhmien 

auttamista ja energiankäyttöä koskevia julkaisuja.  

Löydät osiosta muun muassa seuraavia: 

- Oppimitavoitteita energiatuutoreille 

- Linkkejä hyödyllisille oppimissivustoille 

- Ilmoituksia energiatuutorointiin liittyviin alueellisiin ja kansainvälisiin 

koulutuksiin 

Kuva  18 - Jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen osion näkymä 
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Yhteisöalueen toiminnallisuudet 

 

Energiatuutoreiden yhteisöalue tarjoaa mittavan valikoiman toiminnallisuuksia 

tuutoreiden käyttöön. Seuraavassa osio esittelee toiminnallisuuksien käytön 

yksityiskohtaisesti.  

 

 

Kuva  19 - Sisäisten ja ulkoisten viestintätyökalujen jaottelu 
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Sisäiset viestintätyökalut 

 

Facebook 

Facebook -liitännäinen löytyy oikeanpuoleisesta 

työkaluvalikosta, kuten vieressä oleva kuva esittää.  

Liitännäisen avulla voit tehdä Facebook-julkaisuja 

sekä energiatuutorien omalle alueelle että omalle 

sivullesi.  

Facebook -liitännäisen avulla uutisten ja kokemusten 

jakaminen auttaa tavoittamaan koko kansainvälisen 

ASSIST energiatuutoriverkoston.  

1) Käytä ”Add a comment..” ruutua viestisi 

kirjoittamiseen kansainväliseen ASSIST 

Facebook -ryhmään 

2) Moodleen kirjoitetut viestit ovat näkyvissä vain 

Suomen energiatuutoriverkoston jäsenille 

 

Viestittääksesi viestin vain tuutoriverkoston 

jäsenille, ÄLÄ LAITA RUKSIA ”Also post on 

Facebook” ruutuun! 

 

 

Ilmoitukset ja viestit 

Ilmoitukset ovat yhteisöalueen lähettämiä viestejä, jotka kertovat muun 

muassa tapahtumista ja tehtävien palautusaikojen umpeutumisista.  

Nähdäksesi kaikki ilmoitukset: 

1) Paina kello-symbolia (ilmoitukset) oikeassa ylänurkassa  

2) Painettuasi kello-symbolia, paina ”Näytä kaikki” 

Kuva  20 - Facebook -
liitännäinen 
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Kuva  21 - Ilmoitusvalikkopainike 

 

Voit muuttaa ilmoitusten asetuksia painamalla kello-symbolia, jonka jälkeen 

painat hammasratas-symbolia avautuvan pikkuruudun oikeasta yläkulmasta. 

Tämä ”Asetukset” sivu antaa sinun asettaa erilaisia huomautuksia päälle ja 

pois. 

 

Kuva  22 - Ilmoitusten asetusvalikko 

 

Viestit 

Viestit ovat yhteisöalueen sisäinen viestintäkanava energiatuutoreiden välillä.  

Selataksesi ja lähettääksesi viestejä: 

1) Paina puhekupla-symbolia (viestit) ruudun oikeassa yläreunassa 

2) Paina ”Näytä kaikki” avautuvan ruudun alareunasta 
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Kuva  23 - Viestivalikkopainike 

 

Täältä voit selata muiden energiatuutoreiden kanssa vaihtamiasi viestejä ja 

lähettää uusia viestejä. 

 

Sisäinen sähköposti 

Nähdäksesi Moodle-alustalle saapuneet sähköpostiviestit ASSIST-

koordinaattoreilta: 

1) Paina kirjekuori-symbolia (sähköposti) 

ruudun oikeassa yläreunassa 

 

2) Valitse kansio, jota haluat tarkastella: 

Inbox = Vastaanotetut viestit 

Starred = Tärkeiksi merkityt viestit 

Draft = Luonnokset 

Sent = Lähetetyt viestit 

Jokaisella eri yhteisöalueella on myös 

omat sähköpostilaatikkonsa 

 

Kirjoittaaksesi uuden sähköpostin: 

1) Paina kirjekuori-symbolin jälkeen oikeassa ylänurkassa olevaa 

”Compose” tekstiä  

2) Valitse työskentelyalue, jossa haluat lähettää viestin 

3) Paina ”Add recipients” valitaksesi viestin vastaanottajat 

4) Kirjoita viestillesi aihe ja sisältö. Voit lisätä myös kuvia, linkkejä, 

videoita ja liitetiedostoja viestiisi. 

Kuva  24 - Sisäisen sähköpostin 
symboli 
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Kuva  25 - Sisäisen sähköpostin viestinkirjoitusnäkymä 

 

5) Kun viestisi on valmis, voit lähettää sen painamalla ”Send” 

6) Jos haluat jatkaa viestin muotoilua myöhemmin tai tallentaa viestin 

pohjaksi myöhempiä viestityksiä varten, voit tallentaa viestin 

painamalla ”Save” 

7) Mikäli haluat poistaa viestin lähettämättä tai tallentamatta sitä, paina 

”Discard” 

Discard-napin painaminen ei kysy vahvistusta, vältä napin painamista 

vahingossa. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa. 

 

Huomio! Voit lähettää yhteisöalueen sisäisellä sähköpostilla viestejä 

vain energiatuutoreiden yhteisöalueelle liittyneille energiatuutoreille. 

 

Uutiset 

Uutiset ilmoittavat keskustelualueella tapahtuvista päivityksistä. Viimeisimmät 

uutiset näkyvät helposti sivun oikeassa laidassa. Tarkastellaksesi vanhempia 

uutisia, näet ne painamalla ”Uutiset”-linkkiä Yleistä ASSIST-hankkeesta -

osiossa. 
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Kuva  26 - Uutiset-osion käyttöpainikkeet 

 

Keskustelualue 

 

Keskustelualue on tarkoitettu kokemusten, ratkaisujen ja haasteiden 

jakamiseksi energiatuutoreiden kesken. Kohdatuista tilanteista ja tunteista 

puhuminen helpottaa tuutorointityön kehitystä ja haavoittuvassa asemassa 

olevien auttamista. Keskusteluaiheet luodaan energiatuutoriverkoston 

koordinaattoreiden toimesta. Voit ehdottaa uusia keskustelunaiheita 

lähettämällä yhteisöalueen koordinaattorille viestiä tai sähköpostia. 

Päästäksesi keskustelualueelle, paina tekstiä ”Keskustelualue” Yleistä 

ASSIST-hankkeesta-osiossa. 

 

Kuva  27 - Keskustelualueen näkymä 
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Mikäli haluat tilata päivitykset keskustelualueen tapahtumista ”Uutiset”-osioon, 

toimi seuraavasti:  

1) Paina keskustelualueen näkymän oikeasta ylänurkasta löytyvää 

hammasratas-symbolia 

2) Paina ”Tilaa tämä keskustelualue” -painiketta 

Tämä toiminto sallii sinun osallistua keskusteluihin, sekä aktivoi 

keskusteluryhmän päivitykset ”Uutiset”-osioon. 

 

Kirjoittaaksesi viestejä keskustelualueelle: 

1) Klikkaa keskustelun otsikkoa, johon haluat lähettää viestin 

2) Paina ”Vastaa” -painiketta 

3) Kirjoita viestisi 

 

Kysymykset ja vastaukset  

Tämä osio on keskustelualueen kanssa hyvin samankaltainen. Erotuksena voit 

aloittaa itse keskusteluita alueelle kysymällä kysymyksiä. Sinun ei tarvitse 

lähettää yhteisöalueen koordinaattorille viestiä keskustelun aloittamiseksi. Voit 

myös vastata vapaasti muiden kirjoittamiin kysymyksiin.  

Löydät ”Kysymykset ja vastaukset” -alueen Yleistä ASSIST-hankkeesta 

osiosta 

Tilataksesi päivitykset keskustelualueen uutisista: 

1) Paina ”Kysymykset ja vastaukset” näkymän oikeasta ylänurkasta 

löytyvää hammasratas-symbolia 

2) Paina ”Tilaa tämä keskustelualue” -painiketta 

Tämä toiminto aktivoi alueen päivitykset ”Uutiset”-osioon. 

 

Kysyäksesi kysymyksen: 

1) Paina ”Lisää uusi aihe” -painiketta 

2) Kirjoita viestisi otsikko, sisältö sekä lisää halutessasi liitteitä 

3) Paina ”Lähetä viesti” -painiketta 
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Kuva  28 - Kysymykset ja vastaukset näkymä 

 

Vastataksesi kysymykseen: 

1) Paina ”Keskustele aiheesta”-painiketta aiheesta, johon haluat vastata 

2) Paina ”Vastaa”-painiketta viestiin, johon haluat vastata 

3) Kirjoita vastauksesti ja paina ”Lähetä viesti” 

 

 

Kalenteri 

Pääset kalenteriin 

vasemmanpuoleisen valikon 

alaosasta, painamalla painiketta 

”Kalenteri” 

Kalenterin avulla voit kätevästi 

seurata tulevia ASSIST-verkoston 

tapahtumia.  

 

  
Kuva  29 - Kalenteri-painike 
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Ulkoiset viestintätyökalut 

 

Facebook-liitännäinen 

 

Facebook-liitännän käyttö ulkoiseen viestintään tapahtuu samalla tavalla, kuin 

liitännäisen käyttö sisäiseen viestintään. Ainoana erona on, että rastittamalla 

ruudun ”Also post on Facebook”, viestisi jaetaan myös henkilökohtaisella 

Facebook-sivullasi.  

 

 

Kuva  30 - Facebook-liitännäinen ja ulkoisen viestinnän painike 

 

Quickmail -pikasähköposti 

 

Quickmail -pikasähköposti on Moodlen lisäpalvelu, jota voi käyttää sekä 

yhteisöalueen sisäiseen viestintään, että sähköpostiviestien lähettämiseksi 

yhteisöalueen ulkopuolisille henkilöille. Quickmail toimintopaneeli löytyvät 

oikean sivupalkin huipulta. 



Energiatuutoreiden yhteisöalueen käyttöopas 
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Kuva  31 - Quickmail toimintopaneeli 

 

Quickmail-valikosta löydät seuraavat 

ominaisuudet: 

- Compose new email = Kirjoita uusi viesti 

- Signatures = Viestien allekirjoitukset  

- View Drafts = Näytä viestiluonnokset 

- View History = Näytä viestihistoria 

- Alternate Emails = Muuta 

sähköpostiosoitetta 

- Configuration = Asetukset 

 

Huomio! On suositeltavaa lisätä oma sähköpostiosoitteesi Quickmail 

allekirjoitukseen, sillä yhteisöalueen ulkopuolinen viestin vastaanottaja ei 

voi vastata sinulle samaan osoitteeseen, mistä lähtetät viestin. 

 

Uuden viestin kirjoittaminen Quickmailia käyttäen: 

1) Paina ”Compose New Email” -painiketta 

2) Valitse viestin vastaanottajat oikeanpuoleisesta listasta tai lisäämällä 

yhteisöalueen ulkopuolisia sähköpostiosoitteita ”Additional Emails” -

ruutuun.  

Kuva  32 - Quickmail 
toiminnot 
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Kuva  33 - Quickmail -viestin lähetys näkymä 

 

3) Valittuasi vastaanottajat, kirjoita viestisi ”Message” -ruutuun 

4) Voit halutessasi liittää viestiin tiedostoja tai tallentamasi 

allekirjoituksen 

 

Kuva  34 - Quickmail viestin lähtys näkymä 

 

5) Paina ”Send Email” lähettääksesi viestisi vastaanottajille 

6) Paina ”Save Draft” tallentaaksesi viestin luonnokseksi 

7) Paina ”Peruuta” poistaaksesi kirjoittamasi viestin 
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