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TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUPäivän agenda

Ajatuksena tämän päivän tuokiossa on varmistaa, että pystyt 
toimimaan normaalikoulun tieto- ja viestintäteknologisessa 
ympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa tutustumista 
seuraaviin osa-alueisiin:

• Luokkien AV-varustus
• Tallennus ja tulostus
• Lainalaitteet
• Tunnukset
+ Muuta huomioitavaa

Muotiala (1-2 lk)

Alanorssi (1-4 lk)

Ylänorssi (5-6 lk)
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Luokkien varustus
Muotialassa

Molemmissa luokissa on valmiina tietokone ja dokumenttikamera, 
DVD-soitin ja äänentoisto. Toisessa luokassa on dataprojektori 
ja interaktiivinen Qomon taulu, toisessa iso kosketusnäyttö. 
Tekniikan ohjaaminen tapahtuu kaukosäätimellä tai 
kosketusnäytöllä.
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Luokkien varustus
Alanorssissa

Lähtökohtaisesti luokissa on valmiina tietokone, dokumentti-
kamera, DVD-soitin, äänentoisto sekä dataprojektori ja 
interaktiivinen taulu. Muutamassa luokassa on 
kosketusnäyttötaulu. Osassa luokista käytössä on AV-
ohjainyksikkö, osassa ei.

AV-ohjainyksikkö
Ohjataan samasta paneelista 
kaikkia luokan AV-laitteita.
• Lepotilassa oleva ohjainyksikkö 

”herätetään” sormella pyyhkäisten
• Käynnistä järjestelmä
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Ohjainyksikkö:
Kuva projektorille

Kun mediaohjain on 
käynnistetty

1. Valitse vasemmalta 
Projektori

2. Valitse kuvalähde, 
mitä näytetään.  
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Luokkien varustus
H-siivessä (Ylänorssi)
Luokissa on vaihtelevaa tekniikkaa. KAKS10ssa on uudet 
isot kosketusnäyttötaulut yms. Muissa luokissa perinteinen 
dataprojektori ja Smart-älytaulu sekä dokumenttikamera yms. 
Ohjaus on tyypillisesti kaukosäätimellä ja/tai dokumentti-
kameran kautta.



TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUToimialue (domain)

• Toimialue (domain) muodostaa servereineen yhtenäisen lähiverkon 
ja mahdollistaa yhtenäiset palvelut lähiverkon sisällä.

• Toimialueeseen voidaan liittyä langallisilla ja langattomilla laitteilla. 
Niiden tulee olla verkkoympäristöön rekisteröityjä eli mikä tahansa 
laite ei saa automaattisesti yhteyttä toimialueverkkoon. 
Toimialueessa on myös verkkotulostimia, joihin toimialueen koneet 
voivat tulostaa.

• Toimialueeseen kirjautuminen ja tietokoneen käynnistäminen 
Norssilla edellyttää aina käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

• TNK-lähiverkossa on tiedostopalvelin. Se sijaitsee päätalolla ja 
näkyy meille lähiverkossa muutamina verkkoasemina…



TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUTunnukset

• Normaalikoululla toimiessa ei tietokoneille pysty 
kirjautumaan yliopiston peruspalvelutunnuksella.

• Luokanlehtorilta saat käyttöösi harjoitteluluokan 
oman tunnuksen ja salasanan.

• Ja varalta, koneet saa kaikkialla koululla käyntiin myös 
oppilas – oppilas -tunnuksilla (rajoitetut oikeudet).
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Asemat/kansiot
servereillä
TNK-lähiverkossa on tiedostopalvelin. Se sijaitsee päätalolla
ja näkyy meille lähiverkossa muutamina verkkoasemina:

• Y – Yhteinen opettajien/hallinnon asema 
(luku- ja kirjoitusoikeus opettajilla, rehtoreilla ja
kansliahenkilökunnalla).

• K – Kotikansio, henkilökohtainen tallennustila 
(määräytyy käyttäjätunnuksen mukaan).

• N – Normaalikoulun oppilaiden asema / luokan oma kansio 
(luokan/ryhmän yhteiskäytössä).

Keskustele oman ohjaavan opettajasi kanssa mihin oppilaiden tiedostot 
tallennetaan. Osa luokista käyttää verkkoasemaa 
(N-asema "oppilaat"), osa puolestaan pilvipalvelua (O365).
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Omat tiedostot 
koulun koneille?

• Jaetut kansiot/tiedostot, ensisijaisesti OneDrive, mutta 
mahdollisesti myös Dropbox, Google Drive…
(myös suurella osalla oppilaista on O365-tunnukset – tätä voit hyödyntää 
oppilaiden kanssa toteutettavissa projekteissa yms.)

• Muistitikku…
• Sähköposti…
• Ulkoinen kiintolevy…

Varmista yhteensopivuus ennakkoon! Koulun koneissa on 
pääsääntöisesti yhtenevä ohjelmistokanta.
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Läppärit / tabletit 
(Muotiala)
Monitoimitila
• Varauslistan mukaisesti kaikkien käytössä. 

Varauslista on oven vieressä.

Kannettavat tietokoneet & Android-tabletit
• Sijainti ja lainaaminen
• Koneiden lataaminen, akuista huolehtiminen
• Käyttö/sopimukset luokassa
Monipuolisia mahdollisuuksia
• Yksin, pareittain, pistetyöskentelyssä,…
• Word, Excel, PowerPoint, Internet, tiedonhaku,…
• Verkkotehtävät, SanomaPro,…
• Sosiaalisen median palvelut (blogit, wikit…)
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Lainakoneet 
(Alanorssi)
Hybridikärry ja läppärikärry
• Läppäreiden kotiluokka Nissisen luokka, hybridien 

Rantavuoren luokka
• Laitteiden varaaminen verkossa:

http://tinyurl.com/varaalaitteita1
• Koneiden lataaminen, akuista huolehtiminen
• Käyttö/sopimukset luokassa
• Monipuolisia mahdollisuuksia
• Yksin, pareittain, pistetyöskentelyssä,…
• Word, Excel, PowerPoint, Internet, tiedonhaku,…
• Verkkotehtävät, SanomaPro,…
• Sosiaalisen median palvelut (blogit, wikit, …)

http://tinyurl.com/varaalaitteita1
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Tabletit ja omat 
laitteet (Alanorssi)
Android-tabletit
• Laitteita on kaikissa kerroksissa, lainakoreissa.
• Laitteet ovat varauslistan mukaisesti kaikkien käytössä,

varaus verkossa http://tinyurl.com/varaalaitteita1
• Ladattava käytön jälkeen
• Ope huolehtii, että työpöydät säilyvät yhtenäisinä

Omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa
• Osassa luokissa sallitaan omien laitteiden käyttö oppimisessa, 

konsultoi luokkasi omaa opettajaa
• Omien laitteiden verkkoyhteydet eivät onnistu koulun verkon 

kautta

http://tinyurl.com/varaalaitteita1


TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU

Lainakoneet 
(Ylänorssi)

Hybridikärry ja läppärikärry
• Kärry molemmissa kerroksissa: läppäreiden kotiluokka on 

KAKS10, Windows-hybridien kotiluokka 2. krs kieliluokka
• Laitteiden varaaminen: http://tinyurl.com/varaalaitteita
• Koneiden lataaminen, akuista huolehtiminen
• Lähtökohtaisesti laitteita käytetään siinä kerroksessa, jossa 

niitä myös säilytetään.
Monipuolisia mahdollisuuksia
Yksin, pareittain, pistetyöskentelyssä,…
• Word, Excel, PowerPoint, Internet, tiedonhaku,…
• Verkkotehtävät, SanomaPro,…
• Sosiaalisen median palvelut (blogit, wikit, …)

http://tinyurl.com/varaalaitteita
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Tabletit ja omat 
laitteet (Ylänorssi)
Android-tabletit
• Laitteita on molemmissa kerroksissa, lainakoreissa. Sijainti 

alakerrassa KAKS10ssa, yläkerrassa varasto keskellä kerrosta.
• Laitteet ovat varauslistan mukaisesti kaikkien  käytössä. 

(http://tinyurl.com/varaalaitteita) 
• Ladattava käytön jälkeen
• Ope huolehtii, että työpöydät säilyvät yhtenäisinä

Omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa
• Osassa luokissa sallitaan omien laitteiden käyttö oppimisessa, 

konsultoi luokkasi omaa opettajaa
• Omien laitteiden verkkoyhteydet eivät onnistu koulun verkon kautta

http://tinyurl.com/varaalaitteita


TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUMuut lainalaitteet
Ylänorssi, H-siipi
• videokamerat
• still-kamerat
• kameroiden jalustat

Alanorssi
• vanhat miniläppärit
• kameroita

Muotiala
• still-kamerat 

(varasto monitoimitilan kulmassa)
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Tulostaminen ja
kopiointi

Ala- ja Ylänorssilla on käytössä Secure print -tulostusjärjestelmä. Monitoimikoneista 
tulosteet saa ulos tunnuksiin kytketyillä tulostuskorteilla (työryhmätulostimista suoraan).

Alanorssi:
• Opetusharjoittelijoiden tila on alakerrassa. Tilassa on tietokone ja tulostin.
• Opehuoneessa ja käytävissä kerroksittain on monitoimilaite, jolla saa tehtyä värikopioita, 

vihkotulostuksia yms. (taitto ja nidonta vain opehuoneessa). Käyttäkää kuitenkin 
harkintaa, mikä oikeasti on välttämätöntä tulostaa ja mikä hoituisi sähköisellä jakelulla.

Ylänorssi
• Monitoimilaite H-siiven 2. kerroksessa, verkkotulostin alakerrassa. Kopiointi ja tulostus 

on mahdollista myös C-käytävän tilassa C3 ja Aki Nousiaisen monistushuoneessa B-
käytävässä, opiskelijoiden tilan vieressä. 

Muotiala:
• Tulostus/kopiointimahdollisuus opettajien huoneessa.
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Julkaisuluvat 
ja ikärajat

Julkaisuluvat:
• Oppilaille on kysytty keskitetysti pysyvät luvat heidän kuviensa 

ja tuotostensa julkaisemista varten.
• Muutamilla koulun oppilailla on vanhempien asettamia 

kieltoja tai rajauksia, luokanopettaja tietää nämä.

Ikärajat:
• Monissa koulukäyttöönkin soveltuvissa palveluissa on ikäraja. 

Harkitse, mitä teet tai ohjaat oppilasta tekemään. Toimi kuten 
sinulla olisi opettajan vastuu.
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• Jos julkaistaan, on käytettävä materiaalia, joka on valmiiksi 
luvallista tai erikseen huolehdittava luvista. Ks. 
http://kopiraittila.fi/
▫ Kuvat
▫ Musiikki

• Elokuvat
▫ Vuosilupa
▫ yksittäisluvat

http://kopiraittila.fi/


www.sanomapro.fi
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SanomaPro
Oppimisympäristö
• Selaimella osoitteessa sanomapro.fi
• Perusharjoitteluun osallistuville on luotu omat tunnukset,

säilytä tunnus ja salasana koko opintojesi ajan!
• Kirjautuminen opettajana:

Norssit-kirjautumisalue + tunnus + salasana
• Opettajan digimateriaaleja, opeoppaita ja monistepohjia, 

oppiaineiden harjoitustehtäviä,...
• Omat työtilat
▫ Keskustelut, testit, palautukset,…

• Jos tunnusta ei ole, ota yhteys Tuomoon (tuomo.tammi@uta.fi).
• Salasanan unohtuessa yhteys Samoman tukeen tai Tuomoon.



TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU

Oppilaat

OPPILASTUNNUKSET 

Kun otat verkkopalvelun 
(oppilaiden tehtävät) käyttöön, 
anna oppilaille luokkasi 
mukainen oppilastunnus

< ohjaavalta opettajalta >

Open kirjautuminen

Sanomapro.fi
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• www.bingel.fi

http://www.bingel.fi/
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• Mikäli kohtaat harjoittelun kuluessa teknisiä ongelmia 
(laitteet, verkko, tulostimet,…) ota yhteyttä Petri Wileniin
(petri.wilen@uta.fi).

• Jos huomaat ongelmia vaikkapa tulostuksessa, älä jätä 
toimimatonta konetta seuraavan(kin) murheeksi, vaan ota 
aikuisen rooli ja ilmoita asiasta Petrille.

• Pedagogisissa haasteissa yrittävät auttaa parhaansa mukaan
Mikko Horila (mikko.horila@uta.fi),
Tuomo Tammi (tuomo.tammi@uta.fi) ja
Janne Nissinen (janne.nissinen@uta.fi).
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• Jos on yleisempää halukkuutta opiskella ja käyttää 
harjoittelussa tieto- ja viestintä-tekniikkaa, voimme järjestää 
yhteisiä tuokioita
- blogit
- wikit
- animaatiot & videot
- sosiaalisen median pikkuohjelmat
- ohjelmointi osana koulutyötä
- ?

mikko.horila@uta.fi tuomo.tammi@uta.fi janne.nissinen@uta.fi

mailto:mikko.horila@uta.fi
mailto:tuomo.tammi@uta.fi
mailto:janne.nissinen@uta.fi
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• Computer Science Education Week 4.-10.12.2017
https://csedweek.org/

• Kansallinen peliviikko 30.10.-5.11.2017!! 
http://www.pelipaiva.fi/

• Koodausviikko 7.- 22.10.2017!
http://codeweek.eu/

https://csedweek.org/
http://www.pelipaiva.fi/
http://codeweek.eu/


TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULUViikon vinkki
• Kokeilehan harjoittelussa Kahoot!-palvelua,

saatat yllättyä!
• ”Game-based blended learning & 

classroom response system”
• Kahootissa voi tehdä läksynkuulusteluja, kyselyjä, 

keskusteluja, äänestyksiä niin, että oppilas voi osallistua 
niihin omalla mobiililaitteellaan tai koulun lainalaitteella. 
tilanne lähtökohtaisesti usealle oppilaalle motivoiva ja 
positiivinen.

• Kahoot! on yksi tapa tuoda pelillisyyttä luokkahuoneeseen
• Ja kukapa meistä ei syttyisi kilpailuun…
• https://getkahoot.com/, www.kahoot.it

https://play.kahoot.it/#/k/787a4250-078f-45be-b3ce-b22cfd655e0f

https://getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/
https://play.kahoot.it/#/k/787a4250-078f-45be-b3ce-b22cfd655e0f
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