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Luokkien varustus
• Luokissa on kohtuullisen hyvä mutta vaihteleva esitystekniikka.
• Suurimmassa osassa alakoulun luokkia on uudet isot kosketusnäyttötaulut.
• Luokissa on lisäksi käyttövalmiina dokumenttikamera.
• Ohjaus on tyypillisesti kaukosäätimellä ja/tai dokumenttikameran kautta.
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Toimialue (domain)

• Norssin tietokoneet liittyvät käynnistyessään TUNI-toimialueeseen 
(domain), joka 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. 
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Tunnukset

• Normaalikoululla toimiessa tietokoneille kirjaudutaan 
henkilökohtaisella TUNI-tunnuksella.

• Tulostamiseen on tulossa luokkatunnusratkaisu syksyn aikana.
• Toistaiseksi kuitenkin joudutaan tulostamaan opettajan kortilla ja 

tunnuksella tai vaihtoehtoisesti opiskelijan omalla tunnuksella, 
jolloin kopiot menevät opiskelijan kiintiöstäsi.

• Kompromissiratkaisu on käyttää yhteistunnusta, mutta haasteena 
on oikeiden tulosteiden vapauttaminen oikeassa paikassa…

tunnus: loharjoittelija
salasana: harjoittelijaL
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kopiointi
Koululla on käytössä Secure print -tulostusjärjestelmä. Monitoimikoneista 
tulosteet saa ulos tunnuksiin kytketyillä tulostuskorteilla ja/tai tuni-salasanalla 
(työryhmätulostimista suoraan).

Siirtokoulu:
• Monitoimilaite

Ylänorssi
• Monitoimilaite H-siiven 1. ja 2. kerroksessa.
• Kopiointi ja tulostus on mahdollista myös C-käytävän tilassa C3 ja Aki 

Nousiaisen monistushuoneessa B-käytävässä.
• Käyttäkää kuitenkin harkintaa, mikä oikeasti on välttämätöntä tulostaa ja 

mikä hoituisi sähköisellä jakelulla.

Muotiala:
• Tulostus/kopiointimahdollisuus opettajien huoneessa.
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tallentaminen
• Oppilaat käyttävät läppäreillä tuottavaan työskentelyyn O365-

palvelua, jolloin työt tallentuvat oppilaan omaan OneDriveen.
• iPadeilla tehdyt työt tallentuvat laitteen muistiin, joten on tärkeää 

laittaa käytetyn laitteen numero ylös, jotta työtä voidaan jatkaa 
myöhemmin. 
▫ iPadeilla on myös OneDrive-sovellus, johon oppilas pääsee kirjautumaan 

omalla TUNI-tunnuksellaan ja voi siirtää tuotoksensa pilveen talteen. 

Keskustele oman ohjaavan opettajasi kanssa sinun luokkasi 
käytänteistä. Tutustu hyvissä ajoin tallennuskäytänteisiin.
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koulun koneille?
• Jaetut kansiot/tiedostot ensisijaisesti OneDrive -palvelussa, 

mutta mahdollisesti käytössä myös Dropbox, Google Drive…
(myös suurella osalla oppilaista, varsinkin isommilla oppilailla, 
on käytössä 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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(Muotiala)

iPadit
• 12 kpl uusia iPad Minejä

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,…
• Videot, animaatiot, sähköiset kirjat jne. tuottajakeskeinen pedagogiikka
• Verkkotehtävät, SanomaPro,…
• Sosiaalisen median palvelut (blogit, wikit…)
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henkilökohtaiset
laitteet (pihakoulut)
Koulun laitteet 
• Henkilökohtaiset iPadit 2.-luokkalaisilla
• Lisäksi lainattavissa 12 kpl iPadeja, säilytyspaikkana

Lauran ja Johanna A:n luokat
• Lainakoneet on ladattava käytön jälkeen, ope varmistaa!

Omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa
• Useimmissa luokissa sallitaan omien laitteiden käyttö oppimisessa 

open luvalla - konsultoi luokkasi omaa opettajaa
• Omien laitteiden verkkoyhteydet eivät onnistu koulun verkon kautta
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Tabletit (Ylänorssi)
IPadit
• 12 + 10 kpl KAKS10ssa (erillinen varaus vihreille ja oransseille)
• 12 + 12 kpl Jannen luokassa H207
• 12 kpl Pipsan luokassa C2
• 12 kpl Lauran luokassa Pihakoulu 1
• 12 kpl Johanna A:n luokassa Pihakoulu 2
• 12 kpl kielten varastossa G30

Android-tabletit
• Laitteita on molemmissa kerroksissa, lainakoreissa. Sijainti alakerrassa KAKS10ssa, 

yläkerrassa varastossa keskellä kerrosta. Pelailuun ja tiedonhakuun – älä turhaan 
kuvittele tekeväsi näillä juuri muuta…

Yleiset käytänteet tabletteihin liittyen:
• Laitteet ovat varauslistan mukaisesti kaikkien käytössä. (norssi.uta.fi/varaa)
• Ladattava käytön jälkeen
• Ope huolehtii, että työpöydät säilyvät yhtenäisinä
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laitteet (Ylänorssi)

Hybridikärry ja läppärikärry
• Kärry molemmissa kerroksissa: läppäreiden kotiluokka on KAKS10, 

Windows-hybridien kotiluokka 2. krs kieliluokka
• Laitteiden varaaminen: (norssi.uta.fi/varaa , katso tarkkaan, mitä 

varaat!)
• Koneiden lataaminen, akuista huolehtiminen
• Lähtökohtaisesti laitteita käytetään siinä kerroksessa, jossa niitä 

myös säilytetään.

Omien laitteiden hyödyntäminen oppimisessa
• Osassa luokissa sallitaan omien laitteiden käyttö 

oppimisessa, konsultoi luokkasi omaa opettajaa
• Omien laitteiden verkkoyhteydet eivät onnistu koulun verkon kautta
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Muut lainalaitteet
Ylänorssi
• videokamerat
• still-kamerat
• kameroiden jalustat
• PadCaster – videokuvausvälineistö
• Sphero-robottisalkku

Muotiala
• still-kamerat 

(varasto monitoimitilan kulmassa)
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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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Tekijänoikeudet

• 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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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.
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Oppilaat

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

1. lk Luokka-
2. lk tunnukset 
3. lk saat
4. lk koululla 
5. lk ohjaajaltasi 
6. lk kysymällä 

Open kirjautuminen

Sanomapro.fi
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Bingel

• www.bingel.fi

http://www.bingel.fi/
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Tukea?

• Mikäli kohtaat harjoittelun kuluessa teknisiä ongelmia 
(laitteet, verkko, tulostimet,…) ota yhteyttä Petri Wileniin
(petri.wilen@tuni.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@tuni.fi),
Tuomo Tammi (tuomo.tammi@tuni.fi) ja
Janne Nissinen (janne.nissinen@tuni.fi).



TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU

Koulutusta?

• Jos on yleisempää halukkuutta opiskella ja käyttää 
harjoittelussa tieto- ja viestintä-tekniikkaa, voimme järjestää 
lukuvuoden aikana yhteisiä tuokioita vaikkapa seuraavista 
teemoista:

- Ohjelmointi alakoulussa
- Maker-toiminta
-

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

mailto:Mikko.horila@tuni.fi
mailto:tuomo.tammi@tuni.fi
mailto:janne.nissinen@tuni.fi
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Huomioitavia päiviä?

• Computer Science Education Week 9.-15.12.2019!
https://csedweek.org/

• Kansallinen peliviikko 4.-10.11.2019! 
http://www.pelipaiva.fi/

• (Koodausviikko 5.-20.10.2019!
http://codeweek.eu/ )

https://csedweek.org/
http://
http://codeweek.eu/
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