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KÄYTTÖOHJEEN SISÄLTÖ

Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet:
• Salasanan luominen (s. 5-7)
• Lasten etenemisraportit (s. 9-11)
• Unohtuneen salasanan vaihtaminen (s. 13-15)



TOOLS
KÄYTÖN ALOITUS



KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

Jotta voit kirjautua palveluun, sinulle on luotava 
käyttäjätili Moomin Language Schoolin 
verkkopalveluun, josta löytyvät kaikki MoominLS-
työkalut.

Kun sinulle on luotu käyttäjätili, saat sähköpostiviestin 
ilmoittamaasi osoitteeseen. Viesti sisältää 
käyttäjätunnuksesi sekä linkin, jonka kautta pääset 
luomaan itsellesi salasanan.



SALASANAN LUOMINEN

• Mene omaan sähköpostiisi ja avaa viesti. 
• Lähetäjä: Noreply
• Otsikko: Welcome to Moomin Language School!

• Jos viestiä ei näy, tarkista roskaposti.
• Klikkaa viestissä näkyvää linkkiä.



SALASANAN LUOMINEN

• Viestin linkki vie sinut 
hyväksymissivulle: Valitse 
Accept Terms of Use ja 
Privacy Policy.

• Kirjoita salasana kaksi kertaa 
ja valitse Set password.



SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Verkkopalveluun kirjaudutaan osoitteessa https://tools.moominls.com

Kirjoita tähän
käyttäjätunnuksesi 
(ilmoitettu sähköpostissa) Kirjoita tähän luomasi

salasana

https://tool.moominls.com/


STATISTICS
LAPSEN ETENEMISRAPORTTI



RAPORTIT

• Kirjauduttuasi sisään valitse sivun ylävalikosta kohta Statistics.
• Avautuvalla sivulla voit tarkastella raportteja lasten sovelluksen käytöstä. Sivun vasemmasta 

laidasta voit valita, haluatko tarkastella viikko-, kuukausi- vai vuosiraporttia. Numeroista voit 
valita mitä viikkoa/kuukautta/vuotta tarkastelet.

• Voit vaihtaa useamman lapsen raporttien välillä sivun oikeassa laidassa olevasta valikosta.



RAPORTTI

• Raportissa näkyy ensin, mistä viikosta/kuukaudesta/vuodesta on kyse ja kuinka paljon 
aikaa lapsi on käyttänyt sovelluksessa kyseisellä aikavälillä. Viikkonäkymässä näkyy 
myös viikon aikana käsitellyt uudet sanat.



RAPORTTI

• Seuraavaksi viikkonäkymässä näkyy tietoja jokaisesta viikon harjoituksesta. 
Kuukausinäkymässä näkyy tietoja jokaisesta viikosta, ja vuosinäkymässä jokaisesta 
kuukaudesta.



TOOLS
UNOHTUNUT SALASANA



UNOHTUNEEN SALASANAN VAIHTAMINEN

• Mene osoitteeseen
https://tools.moominls.com

• Valitse Forgot password.
• Syötä sähköpostiosoitteesi.
• Klikkaa Get a new password.

https://tool.moominls.com/


UNOHTUNEEN SALASANAN VAIHTAMINEN

• Odota, kunnes näet sivulla alla olevan viestin. 
Viestin saamisessa voi kestää hetki – olethan 
kärsivällinen. 



UNOHTUNEEN SALASANAN VAIHTAMINEN

• Mene omaan sähköpostiisi ja 
avaa viesti. 
• Lähetäjä: Noreply
• Otsikko: Create a new MoominLS

password

• Jos viestiä ei näy, tarkista 
roskaposti.

• Klikkaa viestissä näkyvää linkkiä, 
kirjoita salasana kaksi kertaa ja 
valitse Set password.




