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Tuntiopettajan HelleWi-ohje 
 
 
Hellewi-tunnukset aktivoidaan seuraavasti (uudet opettajat) 
 
1. Täytä henkilölomake ja lähetä se opiston toimistoon 
2. Opistosihteeri avaa käyttäjäoikeudet Hellewiin 
3. Mene sivulle https://auranlaakso.opistopalvelut.fi 
4. Aloita käyttö pyytämällä uusi salasana ”Unohtuiko salasana” 
5. Ohjelma pyytää käyttäjätunnustasi, joka on sähköpostiosoitteesi. 
 

 
 
5. Sähköpostiisi tulee linkki HelleWiin. Kirjaudu sisälle ja muuta heti salasanasi. Klikkaa oikeasta 
yläkulmasta nimeäsi ja valitse sitten profiili  
 
Jatkossa pääset sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla. 
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Tuntiopettajan ryhmät/kurssit 
 
Voit tehdä uusia ryhmiä/kursseja alustavasti: 
 
a) Kopioimalla jostain vanhasta kurssista tai ryhmästä: 
1. Valitse Kopiointitoiminnot-painike  
2. Ruksaa kurssi/kurssit, jotka haluat kopioida 
3. Valitse lukuvuosi, jolle haluat kopioida kurssit 
4. Paina painiketta Kopioi valitut 
 

 
 
b) Lisäämällä uusi ryhmä/kurssi oikeasta reunasta painikkeesta Uusi kurssi: 
1. Uutta kurssia tehdessäsi täytä Perustiedot- välilehden tiedot, sitten tallenna 
2. Täytä vielä Lisätiedot- välilehden tiedot ja Tallenna 
 
Tuntiopettajan ryhmien/kurssien muokkaus 
Voit muokata kurssia niin kauan kuin se on alustava. 
Et voi antaa kurssille lopullista numeroa. Se annetaan hallintohenkilökunnan toimesta.  
 
Oma lukujärjestys 
Voit nähdä oman lukujärjestyksesi kohdasta Opettaja -> Kalenteri. Kokoontumiskerrat pitää olla 
purettuna (opistosihteeri tekee). 
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Lukujärjestyksen voi tulostaa päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti. Kurssit voi myös tulostaa 
listana (Ohjelma). 
 
Tuntiopettajan tekstiviestit 
 
Jos sinulle on annettu ryhmätekstiviestin lähetysmahdollisuus, voit lähettää kurssiesi osallistujille 
ryhmätekstiviestejä. Tämä lupa on henkilökohtainen ja merkitään opettajalle opiston 
hallintohenkilökunnan toimesta. Jos lupa on annettu tekstiviestien lähettämiseen, lähetyslinkki 
ilmestyy kurssin osallistujalistan yläreunaan. 
 
Tekstiviestejä voidaan lähettää kohdasta Viestintä tai kurssin osallistujalistan kautta. Alla 
vaihtoehdot kuvina.  
  

mailto:etunimi.sukunimi@poytya.fi


 

Auranlaakson kansalaisopisto   Kehityksentie 2, 21800 Kyrö 
toimisto p. 040 6722 969 • rehtori 0400 960 748 • etunimi.sukunimi@poytya.fi • 

www.auranlaaksonkansalaisopisto.fi 

Valitse kurssi tai kurssit, joille haluat lähettää viestin. 
 
 

 
 
Valitse viestin saajat, kirjoita viesti ja lähetä. Samoin toimii sähköpostiviestintä.  
 
HUOMIO! Lähetetyt viestit ovat ns. no-reply -viestejä eli niihin ei voi vastata. Jos haluat viestiisi 
vastauksen, liitä viestitekstiin oma numerosi tai sähköpostiosoitteesi. 
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Tuntiopettajan sähköinen päiväkirja 
 
Hae ensin kurssiluettelo. Oikeasta reunasta pääset osallistujalistaan. Listan yläreunassa on linkki 
Päiväkirja. Päiväkirja toimii vasta, kun kokoontumiskerrat on purettu. Ellei siellä ole kertoja, ei 
päiväkirjaa voi ylläpitää sähköisesti. 
 
Kunkin henkilön kohdalla on esitäytettynä kokoontumiskerran tuntimäärä. Klikkaa läsnäolo päälle 
henkilön kohdalla. Pallon väri muuttuu läsnäolon merkiksi. 
 
Jos kertoja on paljon, kaikki eivät mahdu ruudulle. Vieritä listaa sen alla olevasta palkista, niin saat 
kaikki loputkin henkilöt näkyville ja merkittyä. 
 
Sarakeotsikossa olevasta päivämäärälinkistä pääset kirjoittamaan kokoontumiskerran 
aiheen/sisällön. Otsikon väri muuttuu merkiksi siitä, että sisältöä on kirjoitettu kyseiselle kerralle. 
Alla oleva päiväkirjakuva on otettu hallinnon puolelta. Opettajan näkemä päiväkirja on kuitenkin 
samanlainen. 
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