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Tyylitiedostopohjaiset mallihuoneet 
 
Tavoitteena on ollut, että opettaja voi luoda Fronter-huoneen valmiista mallista, jossa on valmis 
huonerakenne sekä visuaalinen ilme. Näiden valmiiden mallihuoneiden etuna voidaan pitää seuraavia 
asioita: 

 
● Huoneet toimivat hyvin mobiileissa laitteissa 
● Huoneissa on valmiina graafinen yleisilme 
● Huoneen rakenne on pedagogisesti toimiva 
● Huoneessa tapahtuva navigointi/liikkuminen on valmiiksi mietitty 
● Huoneessa on mahdollisimman vähän rakennettavaa opettajalle 

 
Opettajien perustaessa samankaltaisten huoneita ja kursseja myös oppilaiden on helpompi seurata 
opetusta ja ajankohtaisia tehtävänantoja. Näin oppilaiden ei tarvitse opetella jokaisen opettajan kohdalla 
uudenlaista tapaa toimia Fronterin parissa. 
 
Näiden huoneiden graafinen ilme pohjautuu nk. tyylitiedostoon, minkä seurauksena huoneessa olevien 
valmiiden osien muokkaamisessa on hyvä tietää mitä voi tehdä ja mitä jättää kokonaan tekemättä. Nämä 
mallihuoneet ovat ennen kaikkea tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa ei haluta miettiä ja tote uttaa omia 
graafisia elementtejä. 
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Luokkahuone 
Huoneen etusivu 

 
Näissä huoneissa on normaaliin tapaan Etusivu, jossa on seuraavat alueet, (1) yläbanneri + kuva, (2) 
aineikonit, (3) uutiset-alue. 
 
 

 
 

1. Yläbannerin ”Kirjoita otsikko” teksti on muokattavissa, mutta kuva ei ole. 
2. Ikonit ovat sisäistä linkitystä hyödyntäen linkitetty aineen omaan sivuun tai 

työskentelyyn muuten liittyvään esim. kansioon tai sivuun.  
3. Uutiset-alue toimii ihan normaalisti 

 
Siirryttäessä sivun Muokkaus-tilaan ja sieltä vielä jonkin tietyn alueen muokkaukseen asiat näyttäytyvät eri 
tavalla muokkaajalle. Alla on esimerkkejä näistä tilanteista. 
 

Etusivun yläreunan yläbanneri 
Bannerin muokkaaminen (1), vain teksti on muokattavissa eikä kuvaa edes ole näkyvissä: 
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Etusivun ainevalikon/ikonien muokkaaminen  
Ikoneja muokattaessa (2) ne eivät näy tekstieditorissa, vaan aineet näkyvät listana. Voit lisätä listaan uusia 
kohtia, poistaa olemassa olevia tai muokata olemassa olevia, jos koe jonkin näistä tarpeellisiksi (huomio: älä 
heti poista turhia kohtia vaan mieti voisiko niitä hyödyntää keksimällä uuden käyttötarkoituksen, jota 
vasten nimeät uudelleen listan kohdan). 

 

 
 
HUOMIO! Jos päädyt linkittämään jonkin kohdan uudestaan, etkä halua kadottaa käytössä olevaa 
aineikonia, niin aineikonin nimi pitää ottaa muistiin ennen linkityksen tekemistä. Ikonen nimen saa selville 
seuraavasti: 

 
1. Mene etusivun muokkaus-tilaan 
2. Siirry muokkaamaan aineikonit sisältävää tekstialuetta 
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3. Klikkaa sen kohdan päällä hiiren oikealla, jonka linkityksen aiot muuttaa, jolloin aukeaa seuraava 
valikko 

 
4. Valitse valinnoista Muokkaa linkkiä 

5. Saat näkyviin seuraavan näkymän 

 
6. Valitse yläreunan välilehdistä Lisäasetukset 
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7. Saat näkyviin seuraavat tiedot 

 
8. Kohdassa Tyyliluokat on kerrottu ko. aineikonin nimi (tässä tapauksessa fn-forum), joka on hyvä 

laittaa muistiin. 
 
Tällä samalla tavalla voidaan vaihtaa olemassa oleva aineikoni, jos e i halua käyttää selaimen Koodi-
tilaa. 

 
 
Huone on suunniteltu pedagogisesti niin, että jokaisella aineella on oma sivunsa, johon ohjataan etusivulta. 
Lisäksi ikonilistauksessa on omat ikonit vielä läksyille (samanlainen sivu kuin aineillakin), valokuville ( kansio, 
jossa kuvat näkyvät esikatselunäkymässä latauksen jälkeen) ja oppilaiden tuotoksille (kansio, johon oppilaat 
voivat keskitetysti kerätä omia materiaaleja kuten tiedostoja).  

 
 

Ainekohtainen alasivu 
 
Huoneen jokaiselle ainesivulle on hyvä koota oppilaille linkkejä erilaisiin Fronterissa ja verkossa oleviin 
tehtäviin, tiedostoihin ja esimerkiksi keskusteluihin. Katso esimerkkiä äidinkielen sivulta. Jokaisella 
ainesivulla on sama rakenne, joten niiden päivittämiseen tarvittava taito on opettajien nopeasti 
omaksuttavissa. Sivut jakautuvat kahteen osaan: Aineessa ajankohtaista –osioon, jossa voi vapaasti kertoa 
asioista ja Aineistot-osioon, josta opettaja voi linkittämistä hyödyntäen ohjata oppilaita oikeisiin tehtäviin 
sekä nostaa esille tarpeellista tietoa esim. tehtäviin ja työskentelyyn liittyen.  
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Sisältöjen suhteen nämä alueet ovat tarkoitettu opettajien muokattaviksi. Voit hyvin muuttaa alueiden 
otsikkoja ja kirjoittaa oppilaan työskentelyä ohjaavia ajankohtaisia asioita sekä nostaa esille tarvittavia 
aineistoja. Katso alla olevia kuvia: 
 

 
 
Linkkilistaa muokataan seuraavasti: 

 
 
HUOMIO! 
Muistathan, että voit tallentaa tiedoston suoraan tekstieditorista käsin Fronteriin! Näin toimittaessa 
muodostuu tiedostoon automaattisesti sisäinen linkki samalla, kun tiedosto ladataan Fronteriin. Tämä 
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tapahtuu seuraavasti: klikkaa “Tallenna uusi tiedosto” luodessasi sisäistä linkkiä (kuva alla) + hae 
tietokoneelta tarvitsemasi tiedosto normaalisti Selaa-painiketta hyödyntäen. 
 

 
 
 
 
 

Toiminta askel askeleelta mallihuoneiden kanssa 
 

1. Luo uusi huone hyödyntäen Kopioi huonerakenne –toimintoa ja valitsemalla haluamasi mobiili 
mallihuone Kopioi huoneesta –kohdan pudotusvalikosta.  

 
2. Muokkaa luomasi uuden huoneen Etusivun yläbannerin tekstiä. 

 
3. Klikkaile joitakin aineikoneista, esim. ”Historia” 

 
4. Kirjoita Aineessa ajankohtaista -osioon oppilaille ohjeita ja Aineistot-osioon luo muutama linkki 

ajankohtaiseen aineistoon ja näihin liittyviin tehtäviin. 
 

5. Hyödynnä Uutiset-työkalua tiedottamisessa, muistuttamisessa ja motivoinnissa. 
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Aine- tai kurssihuone 
 
Seuraavassa esitellään samalla perusajatuksella toimiva huone kuin Luokkahuone-mallikin, mutta 
paremmalla aineopetukseen tai kurssiin sopivalla käsitteistöllä. 
 

 
 
 

Vaihe-kohtainen alasivu 
 
Huoneen etusivulla suuren osan huomiosta saa vaihe-kohtainen valikko, jonka voi myös nimeämisellä 
mutta aihe- tai prosessi-kontekstiin. Kaikki ylimääräiset kohdat voidaan myös poistaa. Poisto tosin 
kannattaa tehdä vasta ihan lopuksi, kun on varmistunut, ettei tarvitse jäljellä olevia kohtia. 
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Esillä oleviin kolmeen alueeseen opettaja voi opetusta ohjaten kirjoittaa haluamiaan asioita. 

Opettajien ja henkilökunnan huone 
 
Yksi tärkeimmistä koulun huoneista on opettajien ja henkilökunnan käyttöön suunniteltu huone, löytyyhän 
tällainen huone ihan oikeastikin kouluista, lukioista ja oppilaitoksista. 
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Huoneiden visuaalisen ilmeen muokkaaminen 
 
Huoneiden visuaalinen ilme rakentuu suurelta osin kuvilla (esim. huoneen yläreunan banneri) ja 
ikoneilla/kuvakkeilla (luokkahuoneen ainekuvakkeet). Huoneessa valmiina olevien visuaalisten elementtien 
muokkaamisessa on noudatettava tässä ohjeessa mainittuja sääntöjä.  
 
HUOM! Sivuihin lisättyjen uusien sisältöalueiden kanssa voi toteuttaa omaa visiota juuri niin kuin haluaa. 
On hyvä kuitenkin muistaa, että liian monta erilaista tyyliä tekee helposti ilmeestä sekavan.  

 

Yläreunan bannerin muokkaaminen 
 
Monista huoneista löytyy mm. etusivun yläreunasta nk. yläbanneri (sama banneri saattaa esiintyä myös 
muissa huoneen sivuissa).  

 

 
Kuva 1: Yläbanneri Aine- tai kurssihuone -mallihuoneesta. 

 

 
Kuva 2: Yläbanneri Luokkahuone -mallihuoneesta. 

Bannerit eivät ole näkyvissä tekstieditorissa, koska ne tuotetaan huoneessa olevan tyylitiedoston 
määrittäminä. Bannerikuva on mahdollista vaihtaa toiseksi, mutta muutoksessa pitää seurata alla olevia 
ohjeita. 

 

 
Kuva 3: Luokkahuoneen yläbanneri on avattu normaalisti tekstieditoriin 
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Kuva 4: Luokkahuoneen yläbanneri on auki tekstieditorissa, jossa lisäksi klikattu Koodi-painiketta. 

Rivi 2: Muuta fn-img-jumping –merkkijono vastaamaan sitä bannerikuvan nimeä jollaiseksi haluat kuvan 
muuttaa. 
 
VINKKI: Kaikki bannerikuvat ja niiden nimet löytyvät erillisestä dokumentista, joka löytyy alla olevasta 
osoitteesta otsikolla ”Fronter-mallihuoneiden visuaalinen ilme - Bannerit”: 

 
http://users.itslearning.fi/index.php/fi/tag/mallihuone/ 

 
 

Aineikonien muuttaminen 
 
Toinen visuaalisesti merkittävä osa huoneen etusivussa koostuu aineikoneista, jotka toimivat linkkeinä 
ainekohtaisiin alasivuihin. 
 
Myös näiden ikonien lisäyksessä tai muuttamisessa pitää noudattaa annettuja ohjeita. Nämäkin kuvat 
määräytyy huoneeseen ladatun nk. tyylitiedoston perusteella, kuten oli tilanne bannerikuvankin kanssa.  
 
VINKKI: Kaikki aineikonit ja niiden nimet löytyvät erillisestä dokumentista, joka löytyy alla olevasta 
osoitteesta otsikolla ”Fronter-mallihuoneiden visuaalinen ilme - Aineikonit”: 

 
http://users.itslearning.fi/index.php/fi/tag/mallihuone/ 
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Kuva 5: Luokkahuoneen ainekuvakkeet. 

 

 
Kuva 6: Luokkahuoneen ainekuvakkeet-osio avattuna tekstieditorin muokkaustilassa. 
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Kuva 7: Luokkahuoneen ainekuvakkeet-osio avattuna tekstieditorin muokkaustilassa ja Koodi-painike klikattuna. 

Rivi 2: Tässä rivillä määritetään nk. tyyliperhe ikoneille. Näitä on tällä hetkellä tarjolla kaksi; yllä näkyvä 

sinivärisen ikoniperheen tuottava ”Marine”, jota vastaa luokka fn-marine ja tämän lisäksi 

vaihtoehtoinen monivärinen ”Colorful”, jota vastaa fn-colorful. Näistä jompikumpi pitää olla 
määriteltynä. 
 

Rivi 9: Sitten muilla riveillä on esille esimerkiksi fn-read, fn-calc, jne., jotka ovat aineikonien nimiä ja 
tuottavat itse aineikonit esille. Näitä voi jokainen vaihtaa, mikäli toteaa, jonkin toisen ikonin paremmaksi. 
Ikonit nimineen löytyvät kappaleen alussa mainitusta osoitteesta artikkelista ”Fronter-mallihuoneiden 
visuaalinen ilme - Aineikonit”: 

 

Artikkelialue-osion muokkaaminen 
 
Joissakin mallihuoneissa (esim. Opettajien ja henkilökunnan huone) hyödynnetään nk. artikkelin 
upottamista, jolla saavutetaan helpompaa ylläpidettävyyttä esimerkiksi tulevien muutoksien suhteen. 
Esimerkkinä voidaan mainita vaikka sivujen alareunaan sijoitettava footer-osio ja yläreunaan sijoitettava 
header-osio, tai sivuston navigaatiovalikko (menu), joiden halutaan kaikissa sivuissa pysyvän samanlaisina.  
Näissä tapauksissa esimerkiksi jokaiseen sivuun upotettu footer-osio on luotu Arkisto-työkalun johonkin 
kansioon ja sitä ylläpidetään sieltä käsin. Näissä tilanteissa muutoksen tullessa ajankohtaiseksi sivussa 
olevaa Artikkelialue-osiota (kuten footer ja header) ei muuteta normaaliin tapaan ko. sivun  muokkaus-
tilassa, vaan siirrytään Arkisto-työkalun siihen kansioon, jossa artikkeli sijaitsee ja avataan se  sieltä käsin 
esille ja sitten muokataan normaaliin tapaan. Näin toimittaessa muutos tapahtuu jokaisessa sivussa, johon 
ko. Artikkeli on upotettu. 
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Sivuissa käytetyn Artikkelialue-osion tunnistaa, kun avaa ko. sivun muokkaus-tilaan ja katsoo 
sisältöalueiden oikeassa yläkulmassa olevaa nimeä. 

 

 
 
 
Artikkelialue-osioiden kuvien ja ikoneiden kanssa toimitaan, kuten on kuvattu aiemmin tässä 
dokumentissa. 

 

Valikon muokkaaminen 
 
Joissakin huoneissa on käytössä täysin tekstipohjainen navigaationvalikko, kuten Opettajien ja 
henkilökunnan huoneessa, josta alla on kuva. 

 

 
 
Muokattaessa ko. valikko näyttää ihan tavalliselta listalta. 
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Kuva 8: Tältä näyttää navigaatiovalikko avattuna tekstieditorissa. 

 
Valikkoa voidaan muokata nimien ja linkityksien suhteen ihan normaalisti. 
 
 

Huomio loppuun 
 
Tämä ohje tulee varmasti päivittymään, joten toisinaan kannattaa tarkistaa Fronterin omasta ohjeesta 
(kuva alla) tilanne. 
 

 
 
Tai users-sivustoltamme osoitteesta: 
 

http://users.itslearning.fi  
 

Täältä tämä artikkeli ja muutamat muutkin aiheeseen liittyvät artikkelit löytyvät mallihuone-tägillä, joka 
löytyy suoraan osoitteella: 

 
 http://users.itslearning.fi/index.php/fi/tag/mallihuone/ 
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