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10.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista postitettiin johtokunnan jäsenill e 17 .5.2016.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi.
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11,.

Ilmoitusasiat

a)

Ruokalatoimikunnan kokous oli torstaina26.5.201,6 klo 14.30-1,6.10 yläkoulun ja lukion
ruokalassa. Asialistalla olivat mm. syyslukukauden2}l,6 kotiruoka- ja kasvisruokalistat ja
koululounaan riittävyys (Johtava reirtori Pekka Ruuskanen).
b)

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 26.4.201"61ukiokoulutuksen tuntijakoa koskevasta
luvasta, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän normaalikoulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ]yväskylän normaalikoululle lukion tuntijakokokeiluvan. Kokeiluun ovat oikeutettuja lukio-opintonsa 1.8.201,6 ja1,.8.2017 aloittavat
opiskelijat. Opiskelijalla on oikeus päättää siitä, opiskeleeko hän lukion oppimäärän tuntijakoasetuksen 9 $:ssä säädetyn vai kokeilutuntijaon mukaisesti. Tarkemmat tiedot:
http : / / www.minedu.fi / OPM / Koulutus / koulu tuspolitiikka/ Hankkeet/ lukiokoulutus / i
ndex.html (Lukion rehtori Kirsti Koski).
c)

Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus tehtiin Normaalikoulun yläkoulussa j a lukio ssa 21.4.2016:
- Keskeisinä turvallisuusriskeinä ovat ruokala Muonatuvan melu, Yliopistokadun jayläkoulu-lukion liittymän turvallisuus ja saattoliikenne sekä kuntosalin turvallisuusohjeistus
ja laitteiden turvaväli.
- Keskeisenä yhteisön hyvinvointiriskinä koululounaan riittävyys.
(]ohtava rehtori Pekka Ruuskanen)
d)

Kouluterveyskysely 2015 -tulokset perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 -valtakunnalliset tulokset
http: / /www.julkari.filbitstream/handle/10024/130509/Tilastokatsaus peruskoulut 201
6 nett.pdf?sequence=1
TEAviisarissa näkyy koulumme terveydenedistämistyön suunta
perusopetuksessa

https://www.teaviisari.filteaviisari/filtulokset?r:PK0204&view=PkoPP

ja

lukiokoulutuksessa
httos: / / www.reaviisari.fi / teaviisari / fi / tulokset?r=LUK00204&view=LukOPP
Perusopetuksen kouluterveyskyselyn tulokset on lähetetty Wilma-tiedotteena koteihin
(LIITE 1) (Yläkoulun rehtori Annamari Murtorinne ja lukion rehtori Kirsti Koski)
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e)

Alakoulun tulevat saattoliikenne- ja pihajärjestelyt (Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi).
Ð

Alakoulun kevätjuhla pidetään torstaina 2.6.201,6 klo 18.00 yläkoulun ja lukion
juhlasalissa.

Yläkoulun kevätjuhla pidetään lauantaina 4.6.201.6 klo 8.00 koulun juhlasalissa. Juhlan
jälkeen on kahvitilaisuus 9.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen koulun ruokala
Muonatuvassa.

Lukion kevätjuhla ja lakkiaiset pidetään lauantaina4.6.201,6 klo 10.30 koulun
juhlasalissa.

Johtavan rehtorin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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12.

Yliopistonkadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden parantaminen

Johtavan rehtorin ehdotus:
Johtokunta antaa lausunnon liitteenä olevasta ]yväskylän kaupungin laatimasta katusuunnitelman muutosehdotuksesta liittyen Yliopistonkadun ja Normaalikoulun
yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
(LIITTEET 2,3,4ja5)

raatos:
Johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Johtokunta kiittää Jyväskylän kaupunkia ripeästä asian käsittelystä.
Kaupungin ehdotusta ei pidetä liikenneturvallisuutta lisäävänä.
Liikennevaloja ja suojatietä ei saa poistaa.
Reunan korotusta ei voi toteuttaa, koska se vaikeuttaa tontille ajoa.
Liittymän liikenneturvallisuutta tulisi parantaa liikennemerkeillä.
Voisiko pysähtymiskieltoliikennemerkin saada Yliopistokadulle ennen
Oikokadun alkua?
Voisiko liittymän tontille tulevan ja lähtevän ajoreitin maalata tai merkitä
jollakin tavoin asfaltin ja kenttäkivetyksen / noppakivetyksen rajapinnalle?
Voisiko henkilöautoille tarkoitetun oppilaiden jättöpaikan saada kadun varteen
Voionmaankadun linja-autopysäkin Normaalikoulun puolelle, jolloin
jättöpaikasta voisi kulkea turvallisesti suoraan koulurrpihaan?
Johtokunta odottaa uutta suunnitelmaa, jossa edellä mainitut asiat on huomioitu.
Liitteenä 5 Jyväskylän yliopiston työsuojeluvaltuutettu ]orma Lindin
Normaalikoulun j ohtokunnalle asiasta lähettämä sähköp o sti (26.5 .2016) .

Johtokunta

Kokous

Asia

Sivu

2/26.5.201.6

13

5

13.

Muut asiat

a) Seuraavien kokouksien

ajankohdat: (johtava rehtori)
Uuden johtokunnan varsinaiset kokoukset ovat torstaina 24.11.2016 klo 18.0021.00 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistonkatu 1,), torstaina 1,6.3.2017
klo 18.00 - 21 (alakoulun opettajanhuoneessa,3 krs., Pitkäkatu 8) ja tiistaina
23.5.2017 klo 18.00-21 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistonkatu 1).
Lisäksi tarvittaessa pidetään iltakoulukokouksia.

I-aatos:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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14.
Kokouksen päättäminen

raatos:
Puheenjohtaja Pirjo Rintala kiitti johtokunnan jäseniä ja rehtoreita kolmen vuoden kaudesta ja hyvästä yhteistyosta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.

LIITE

1.

KOU LUTERVEYSKYSELY 201.5 -TU LOKSIA

ja nuorten hyvinvoinnin seuranta kuuluu kuntien lakisääteisi¡n tehtävi¡n.
Kouluterveyskysely tuottaa sekä kansallisella että paikallisella tasolla monipuolista ja
kattavaa seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja
opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.
Lasten

Kyselyyn vastasivat perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat toukokuussa 2015. Tänä

vuonna sähköinen vastaaminen onnistui vain osassa maatamme, mutta mm. meidän koulun
tuloksemme ehd¡tti¡n saamaan.
Valtakunnallisten tulosten mukaan nuorten hyvinvointija palvelut ovat vuonna 2OL5
monella indikaattorilla arvioituna hyvällä tasolla. Yleiskuva nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin suunnasta on myönteinen, esim. tyttöjen kokema seksuaalinen väkivalta on
vähentynyt ja kuulluksi tuleminen oppilaitoksissa on parantunut. Myös päihteiden käWtö on
vähentynyt lukuun ottamatta nuuskaamista. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan raporttina
vuoden 20L6 aikana. Keskeiset tulokset löytyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
verkkosivuilta.
Moni asia on mennyt hyvään suuntaan Normaalikoulun edellisestä kouluterveyskyselystä
Koulussamme fyysiset olot ovat selvästi parantuneet. Meillä onkin panostettu erityisesti
oppimisympäristöjen keh¡ttäm¡seen ja ilmanvaihdon parantamiseen. Kysyttäessä
työilmapiiristä ja osallisuudesta oppilaat kokevat, että koulussa on helppo osallistua ja
vaikuttaa omaan ja koulun toimintaan. Opettajat ovat oikeudenmukaisia, ja luokassa
uskaltaa ilmaista itseään. Koettu terveys on myös kehittynyt parempaan suuntaan:
tupakointi on edelleen vähentynyt ja liikunnan harrastaminen on lisääntynyt.
Keh¡tettävääkin on. Meillä kuten valtakunnallisestikin koulu-uupumus ja yksinäisyys ovat

hieman lisääntyneet. Oppilaat kokevat, että läksyjä on liikaa ja kokeisiin valmistumisessa on
vaikeuksia, mutta apua saa kuitenkin koulunkäynnin ja opiskelun vaikeuksiin. Koulutovereita
on ja sosiaaliset suhteet luokassa toimivat, mutta läheinen ystävä puuttuu. Harmittavaa on
myös se, että oppilaat syövät kyllä monipuolisestija aikaa syödä on riittävästi, mutta ruokaa

eitunnu olevan aina riittävästi.
Kouluterveyskyselyn lisäksi seurataan peruskouluissa, kuinka oppilaitos toimii hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseksi. Valtakunnalliset tulokset löytyvät osoitteesta
htto ://www. iu I kari.filbitstrea m/hand le
ett. pdf?sequence=L

13O50g/Tilastokatsaus peruskoulut 201-6 n

ja Normaa likou lu n perusopetu ksen tu lokset osoitteesta
https://www.teaviisari.filteaviisari/filtulokset?r=PK0204&view=PkOPP

LIITE 2

Hariun alueen kadun Yliopistonkatu katusuunnitelman muutoksen nähtäville asettaminen
(Asian valmistelija Antti Levänen, puh. 014 266 0554)

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 2. kaupunginosassa, Harjulla. Lännessä Vaasankatuun

ja idässä Cygnaeuksenkatuun, pohjoisessa rajauksena toimii Normaalikoulu sekä Oikokatu.
Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut paloissa vuosien 1910
na..

-

2007 välisenä aika-

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Yliopistonkadun suunniteltavalla osalla vaihtelee
26,0 - 29,0 metrin välillä. Normaalikoulun edessä oleva katutila ja tonttiliittymä on nykyisellään huonostijäsennöity. Koulun saattoliikenne, koulun muu liikenne ja Yliopistonkatua ylittävä kevyt liikenne ohjautuvat samaan kohtaan.
Ongelman ratkaisemiseksi Normaalikoulun edessä oleva suojatie ja liikennevalot poistetaan.
Kevyt liikenne ohjataan käyttämään Cygnaeuksenkadun liittymässä olevaan pyörätien jatketta. Kadun keskisaarekkeen reunatukea jatketaan ja keskisaarekkeen aukko nurmetetaan.
Normaalikoulun tonttiliittymä kavennetaan kuuteen (6) metriin nykyisestä 25 metriä leveästä
liittymäalueesta. Liittymäalueen kaventaminen tapahtuu nostamalla reunatuki täysikorkeaksi
(h=12 cm). Tonttiliittymän kohta jätetään luiskatuksi. Nykyiset leveät kenttäkiveykset puretaan
ja uusi kenttäkiveys rakennetaan vain tonttiliittymän kohdalle.
Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana ja hankkeen rahoitus hoituu kunnallistekniikan invesntiohjelman erittelemättöm ien p ienten raken n ushankkeiden alta.

toi

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os.
Hannikaisenkatu 17, l-kerros 31.5 - 14.6.2016. Katusuunnitelma on nähtävillä myös kaupunkirakennepalveluiden internetsivulla: www.jyvaskyla.filkaduUnahtavilla.
Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja
toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193,40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@yvaskyla.fiviimeistään 14.6.2016
kello 15.00 mennessä.
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JYVASKYLAN KAUPUNKI
Kaupunkirakenne
Liikenne- ja viheralueet
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LIITE

Ruuskanen, Pekka
From:

Lind, Jorma

Sent:

torstaina 26. toukokuuta 2016 15.04

To:

Ruuskanen, Pekka

Cc:

Tikkunen, Paavo
Liittymä

Subject:

{,

Normaalikoulu n johtokunnalle.

Pidimme tänään katselmuksen Normaalikoulun liittymän muutoksesta Yliopistonkatuun. Mukana oli yliopiston
turvapäälliikö Ollí-Pekka Laakso, yliopiston työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind sekä vahtimestari Esa Nyman.
Katselimme ratkaisua turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta, mielestämme uudessa suunnitelmassa
näemme ku mmasakín kohdassa nykyiseen liittymään heiken nystä.
Ensinnäkin liikennevalojen, sekä suojatien poisto tuntuu huonolta ratkaisulta, koska oppilaat kulkisivat kadun yli nyt
ilman suojatien antamaa turvaa. Toinen asia jota pohdimme on liittyminen Normaalikoululta Yliopistonkadulle. Jos
liikennevalo poistuu, tulee Normaalikoululta vilkasliikenteiselle Yliopistonkadulle liittymisestä vaikeaa.
Tämä aiheuttaa sen, että liittymistä odotellaan autolla keskellä jalka/pyörätietä lähellä Yliopisonkadun reunaa.

Työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind
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