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Haaste harjoittelun ajaksi:
Kokeile jotain tänään esiteltyä tieto- ja viestintätekniikan palvelua tai työkalua harjoittelussasi. 

Kyseessä voi olla esim.

• Sähköinen palvelu yhteisölliseen tiedonrakennukseen 
• Sähköisiä harjoituksia
• Formatiivinen testi
• Läksynkuulustelu
• Jne....



Kertausta: TUNI-tunnukset ja tulostaminen
Norssin tietokoneet käynnistetään kunkin käyttäjän omalla tuni-tunnuksella. Myös oppilaat käyttävät 
tuni-tunnuksia ja O365-verkkopalvelua.

Monitoimikoneita (kopio/tulostus) löytyy kaikista rakennuksista/käytävistä. Secure Print -tulosteen voi 
vapauttaa miltä tahansa kopiokoneelta, mutta tämä vaatii tunnuksen/kortin, joka on kytkettynä 
nimenomaan samaan käyttäjätunnukseen, jolla tulostuksessa käytetty kone on käynnistettynä.

Tulostamiseen on (toivottavasti...) tulossa luokkatunnusratkaisu tämän vuoden aikana. Toistaiseksi 
kuitenkin joudutaan tulostamaan opettajan kortilla ja tunnuksella tai vaihtoehtoisesti opiskelijan 
omalla tunnuksella, jolloin kopiot menevät opiskelijan kiintiöstä.

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

tunnus: loharjoittelija
salasana: harjoittelijaL



Kertausta: Sanomapro-tunnukset
www.sanomapro.fi

Käyttäjät/sähköpostit tiedotettu SanomaProlle perusharjoittelun yhteydessä, eli lähtökohtaisesti 
kaikilla opiskelijoilla tulisi olla sanomapro-tunnus ja sitä kautta koulun tilaamat Sanoman 
verkkopalvelut käytössään (Bingel, opekirjat, verkko-opetusmateriaalit, monistepohjat, 
muokattavat kokeet,…)

Muista syöttää kirjautuessa tunnus, salasana ja kirjautumisalue

Tunnukset ja salasanat käytössä? Ellei, kokeile salasanan palauttamista ja/tai viesti 
tuki@sanomapro.fi

Oppilasavaimet luokittain saa ohjaavilta opettajilta.

http://www.sanomapro.fi


Sähköisten oppilastöiden 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.



Luokkien varustus
Luokissa on vaihtelevaa tekniikkaa. Lähes kaikissa luokissa on isot kosketusnäyttötaulut. 
Lisäksi tauluun on kytketty valmiiksi PC-tietokone sekä dokumenttikamera. 
Ohjaus/valinnat tehdään tyypillisesti kaukosäätimellä tai näytöllä sekä joissain 
luokissa dokumenttikameran painikkeilla.



Laitteiden varaaminen 
http://norssi.uta.fi/varaa

http://norssi.uta.fi/varaa


Ylänorssin läppärit ja iPadit
Kannettavat tietokoneet

Lainattavissa H-siivessä (KAKS10 ja H207) sekä jatkossa myös C-siivessä.

IPadit

12 + 10 kpl KAKS10ssa (erillinen varaus vihreille ja oransseille)
12 + 12 kpl Jannen luokassa H207
12 kpl Pipsan luokassa C2
12 kpl kielten varastossa G30

Yleiset käytänteet lainakoneisiin liittyen:
Laitteet ovat varauslistan mukaisesti kaikkien käytössä, norssi.uta.fi/varaa
Ladattava käytön jälkeen, valvottava palautus!Ope huolehtii, että työpöydät säilyvät yhtenäisinä.

http://norssi.uta.fi/varaa


Lainalaitteet Muotialassa
iPadit

12 kpl 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



Pihakoulun laitteet 

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.



Muut lainalaitteet
Ylänorssi

kameroiden jalustat

PadCaster – videokuvausvälineistö

Sphero-robottisalkut

Hummingbird-robotiikkasarjat

Muotiala

still-kamerat (varasto monitoimitilan kulmassa)



Yhteisölliset 
työvälineet?

Koulun sanotaan muuttuvan hitaasti, mutta uskokaa pois, kyllä 
se muuttuu. Samalla opettajan ja työtapojen tulee muuttua.

Yhdessä tekemisen ja erehtymisen merkitys korostuu jatkuvasti

Avoin verkko tarjoaa laajan kattauksen erittäin käyttökelpoisia, 
ilmaisia välineitä yhdessä tekemiseen, joista muutamaan 
tutustutaan tänään.



Bingel on Sanoman pelillinen oppimisympäristö, jossa on harjoituksia eri oppiaineisiin.

Se toimii taas syksyn häiriöiden jälkeen, nyt sanomapro.fi-sivuston kautta.

Opettajat pääsevät muuttamaan salasanat ja tulostamaan ne.

Oppilas kirjautuu aivan kuten opettajakin SanomaProhon, valitsee toialueeksi Norssit,

kirjoittaa tunnuksensa ja salasanan. Sitten oikealta ylhäältä aineistoista Bingel.

Palvelua voi käyttää myös oppimisanalytiikan työkaluna.



Kahoot!
https://getkahoot.com/ & www.kahoot.it

”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/
http://www.kahoot.it/


Microsoft forms (O365)
Helposti toteutettavia sähköisiä testejä

Automaattinen pisteytys

Vastaaminen mobiilisti – helppo avata koe QR-koodin 
avulla luokassa

Esimerkki Ympän koe

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEB69Zo347vZIkd3qTWX6p3xUMjQ4SDFFNUQ0Rk9ZNjhYMzZDQzVNRldKTy4u


Padlet
www.padlet.com

Maksuton (3 ilmaisella versiolla), helppo, nopea ja suoraviivainen sovellus 
yhteisölliseen tiedontuottamiseen.

Yhteiseen tiedonrakenteluun, ryhmätöihin, yhteiseen suunnitteluun…

Esimerkki – oppilasneuvoston laatima ”Unelmien koulu” padlet
http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf

Tehdään yhdessä padlet ”yhteisölliset työvälineet opettajan apuna” 

www.padlet.com/mikkoh/ytot

http://www.padlet.com/
http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf
http://www.padlet.com/mikkoh/ytot


Chat-työkalut
https://bloochat.com/

https://tlk.io/

http://backchannelchat.com/

https://rocket.chat/

Lisää aiheesta mm. Osoitteessa:
https://www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html

https://bloochat.com/
https://tlk.io/
http://backchannelchat.com/
https://rocket.chat/
https://www.matleenalaakso.fi/2018/08/helppoja-chat-tyokaluja.html


https://qridi.fi/

https://qridi.fi/


Mediastudio, PadCaster
- Tekniikka rakentuu iPadin päälle.
- Mukana suuntamikit, kohdevalaisin, teleprompteri jne.

- Setti on varustettu pyörillä (dollywheels), jotta se on myös liikuteltavissa.



Greenscreen-videot
Maker-tilassa on valmis greenscreen-kulmaus, joka on toteutettu 
matoin, verhoin ja taustakartongin avulla.
Ajatuksena on, että kulmaus on jatkuvasti (lähes) 
käyttövalmis kokonaisuus yhdessä Padcasterin kanssa.

Kulmaus on laajennettavissa suuremmaksi vihreäksi 
taustaksi lisäverholla ja lisämatoilla.
Greenscreen-tekniikan perusajatus on kuvata toimintaa vihreän 
taustan edessä
ja korvata lopuksi tausta jollakin
muulla kuvalla tai videomateriaalilla.



QR-koodit & linkkien lyhentäminen
Harkitse, miten jaat oppilaille pitkät linkit. Ellei 
QR-koodin luominen tai linkin lyhentäminen ole 
tuttuja – ota ne ihmeessä haltuun!

QR-koodien luominen (monia vastaavia, mm.)

https://fi.qr-code-generator.com/
https://www.qr-koodit.fi/generaattori

Linkkien lyhentäminen

https://tinyurl.com/
https://bitly.com/
https://urly.fi/

https://fi.qr-code-generator.com/
https://www.qr-koodit.fi/generaattori
https://tinyurl.com/
https://bitly.com/
https://urly.fi/


ActionTrack mobiilisuunnistuspeli
• Opettajan tai oppilaiden tekemiä kysymyksiä 
sijoitettuna kartalle.
• Sopii kaikkiin oppiaineisiin ja lisää 

toiminnallisuutta!

• Peliä pelataan puhelimeen asennettavan 
ActionTrack-sovelluksen avulla.

• Norssilla on sisällä kiintorastit 10 kpl, joihin saa 
tehtyä omia kysymyksiä. Oppilaat kiertävät 
rataa ja vastaavat kysymyksiin.

• Koulutusta tarjolla radan tekemiseen niin 
halutessanne. 



Ohjelmointi?

- www.koodaustunti.fi

- eNorssin ohjelmointipolku

- Spherot

- IPadin ohjelmointisovellukset

- HummingBird

http://www.koodaustunti.fi/
https://utafi-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/mh57335_staff_uta_fi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b076872ab-18b9-475c-9bf7-9f47f703267a%7d&action=default


Mediataitoviikko 10.-16.2.2020
”Mediataitoviikko on kansallinen mediakasvatuksen teemaviikko. Mediataitoviikon 
tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja sekä kehittää kasvattajien 
valmiuksia mediakasvatukseen. ”

Mediataitoviikon sivut:

https://www.mediataitoviikko.fi/

Aiempien 3A ja 4B-luokkien Viisaasti verkossa-videot

http://viisaastiverkossa.blogspot.fi/

https://www.mediataitoviikko.fi/
http://viisaastiverkossa.blogspot.fi/


Tästä eteenpäin?
- Harjoittelun aikana TVT-tukea tarjoaa mikrotuki Petri Wilen sekä 
Mikko, Janne & Tuomo (lähinnä pedagogisessa puolessa)

- Olisiko jollekin muulle yhteiselle TVT-ohjausteemalle tarvetta ja kiinnostusta? 
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