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15.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista postitettiin jäsenille 15.11..20L6

Johtavan rehtorin esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

l-aatos: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Yliopistonkadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden paran-
taminen

Johtavan rehtorin esitys:

johtokunta keskustelee Jyväskylän kaupungin suunnitelmista liittyen Yliopistonka-
dun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi.

Kokoukseen on pyydetty asiantuntijoiksi Jyväskylänkaupungin suunnitteluinsinööri
Antti Levänery ]yväskylän yliopiston turvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso jaly-
väskylän yliopiston työsuojeluvaltuutettu jorma Lind.

Alla Normaalikoulun edellisen johtokunnan kokouksen26.5.2016 päätös asiassa:

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 fulisi 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 koulun-pihaan?

Johtokunta odottaa uutta suunnitelmaa, jossa edellä mainitut asiat on huomioitu.

Liitteenä oli suunnitelmien lisäksi myös jyväskylän yliopiston työsuojeluvaltuutet-
tu Jorma Lindin Normaalikoulun johtokunnalle 26.5.20L6 asiasta lähettämä sähkö-
posti.

LIITE 1

Päätös:
Normaalikoulun johtokunta esittää, että Jyväskylän kaupungin suunnitelmaa
Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän suunnitelmaksi ei tulisi toteuttaa.
Erityisesti liikennevalojen siirtämisen koettiin vaikuttavan haitallisesti liikennetur-
vallisuuteen niin kevyen liikenteen kuin Normaalikoulun pihasta tulevan autolii-
kenteenkin osalta.

Johtokunta suosittelee, että kaupunki selvittää Normaalikoulun yläkoulun ja luki-
on autoliikenteen kulku- ja jättöliikenteen siirtämisen Pitkäkadun ja Löylykadun
puoleiselle sisäänkäyntiportille suunnittelemalla sinne bussi- ja autoliikenteelle ajo-
reitin. Mikäli edellä mainittua liikenteen siirtämistä ei voida toteuttaa, niin johto-
kunta vastustaa Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän nykyisen suojatien
ja liikennevalojen poistamista sekä liittymän (reuna)kivetyksen poistamista liiken-
neturvallisuuden heikkenemisen takia.
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fohtokunnan tehtävät, toiminta ja toimintatavat

Johtavan rehtorin esitys:

raatos:

Asia Sivu
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Keskustellaan johtokunnan tehtävistä, toiminnasta ja toimintatavoista

LIITE 2.

Asiasta keskusteltiin. Sovittiiry että johtokunnan jäsenten nimet ja
sähköpostiosoitteet laitetaan esille koulun internetsivuille.



johtokunta

18.

Kokous Asia Sivu

3/24.11.2016

Normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosill e 20'1.6-2018 on
valmisteltu työryhmässä, johon on kuulunut ]yväskylän yliopiston tasa-
arvotoimikunnan sihteeri suunnittelija Hannu Puupponert koulun rehtorit ja
muun henkilöstön edustajana toimistosihteeri Piia Kinnunen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on käsitelty alakoulun opettajakunnan
kokouksessa, yläkoulun ja lukion opettajakunnan kokouksessa, alakoulun oppilas-
kunnan hallitukseo yläkoulun oppilaskunnan hallituksen ja lukion opiskelijakun-
nan hallituksen kokouksissa.

Jyväskylän yliopiston tasa-arvotoimikunta on myös käsitellyt suunnitelmaa ko-
kouksessaan. https://www.jyu.filhallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta

Hyväksytään Normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma2}l,6-
2018.

LIITE 3

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

518

Normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelm an 2016-2018 hyväksyminen

Johtavan rehtorin esitys
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19.
Opetussuunnitelmatoimikunnan asettaminen

Johtavan rehtorin esitys:

raatos:

Asia Sivu
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Jyväskylän normaalikoulun johtosäännön 45 :n mukaan johtokunta asettaa
toimikaudekseen opetussuunnitelman kehittämistä varten opefussuunni-
telmatoimikunnan.

Yläkoulun ja lukion opettajakunta on esittänyt kokouksessaan 4.1L201.6, että
opetussuunnitelmatoimikuntaan nimitettäisiin yläkoulun rehtori Aapo Ha-
lonery lukion rehtori Kirsti Koski sekä lehtori Luvi Viertola.

Alakoulun opettajakunta on esittänyt kokouksessaan 22.11..201.6, että ope-
tussuunnitelmatoimikuntaan nimitettäisiin alakoulun rehtori Markus Lep-
piniemi ja alakoulun vararehtori, lehtori Sari Keinonen.

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus on esittänyt, että opetussuunnitelmatoi-
mikuntaan nimitettäisiin Riina Koskinen, 9bluokka.

Lukion opiskelijakunta on esittänyt, että opetussuunnitelmatoimikuntaan
nimitettäisiin Venla Vainio 14D varsinaiseksi jäseneksi ja Merituuli järvinen
1"4Avarajäseneksi.

Johtokunnan ja huoltajien edustajaksi opetussuunnitelmatoimikuntaan esi-
tettiin Paula Salmea.

Keskustellaan opetussuunnitelmatoimikunnan kokoonpanosta ja asettami-
sesta.

Valitaan opetussuunnitelmatoimikunnan jäsenet sekä puheenjohtaja ja v ar a-
puheenjohtaja.

Valittiin opetussuunnitelmatoimikuntaan Aapo Halonen, Kirsti Koski, Luvi
Viertola, Markus Leppiniemi, Sari Keinonerç Riina Koskinery Venla Vainio
(varajäsen Merituuli Järvinen) ja Paula Salmi.
Opetussuunnitelmatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin alakoulun v ara-
rehtori,lehtori Sari Keinonen ja varapuheenjohtajaksi yläkoulun rehtori Aa-
po Halonen.
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20.

Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta ruokalatoimikuntaan

fohtavan rehtorin esitys

I-aatos:

Asia Sivu
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Normaalikoulun ruokalatoimikunta kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa fioulu-
kuussa ja toukokuussa). johtokunta nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
koulun ruokalatoimikuntaa.

Normaalikoulun ruokalatoimikunnan seuraava kokous on ti 13.L2.2016 klo 14.30-
16.00 yläkoulun ja lukion oppilasruokala Muonatuvassa.

Valittiin ruokalatoimikunnan jäseneksi Anne Kilpeläinen.
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2't.
Huoltajien edustajien valitseminen koko Normaalikoulun opiskeluhuoltoryhmän (KOR) jäsenek-
si

Koulukohtainen oppiløs- jø opiskelijøhuoltoryhrøri (KOR) vastaa Normaalikoulun opis-
keluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä joh-
taa nimetty rehtori. Ryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Monialaisen
ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Normaa-
likoulun oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat koulun ja oppilashuoltopal-
velujen edustajina rehtorit, opinto-ohjaaja, alakoulun ja yläkoulun erityisopettaja,
terveydenhoitaja, koulupsykologi ja tarvittaessa koulukuraattori. Ryhmään vali-
taan myös oppilaiden ja vanhempien edustajat ja mahdolliset yhteistyötahot kou-
lun ulkopuolelta.

Seuraavat kokoukset pidetään 31..1..2017 ja 18.4.2017 (kellonaika tarkentuu 14.30-
L7.30 välille).

Alakoulun rehtorin esitys: Johtokunta nimeää koko Normaalikoulun opiskeluhuoltoryhmän
(KOR) jäseneksi huoltajien edustajiksi kaksi henkilöä.

yaatos:

Valittiin koko Normaalikoulun opiskeluhuoltoryhman (KOR) jäseniksi Anne Rinta-
mäki ja Paula Salmi.

821
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Ilmoitusasiat

b)

c)

e)
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Yliopiston rehtorin, kasvatustieteiden- ja psykologian tiedekunnan ja Normaalikou-
lun väliset sopimusneuvottelut olivat 17.11,.201.6. Johtava rehtori Pekka Ruuskanen
kertoi sopimusneuvotteluista ja Normaalikoulun taloustilanteesta 201,6-2017.

Yläkoulussa ja lukiossa järjestettiin poistumisharjoitukset 6.10.2016. Alakoulussa
luokat ovat harjoitelleet itsenäisesti poistumista koulun tiloista. (]ohtava rehtori ja
alakoulun rehtori).

Ruokalatoimikunnan kokous on keskiviikkona 13.12.201,6 klo 14.30-16.15 yläkoulun
ja lukion ruokala Muonatuvassa. (]ohtava rehtori)

Lukion rehtori Kirsti Koski kertoi lukion tuntijakokokeilun etenemisestä
Iv 20]ó-2017.

Lukion päättävien opiskelijoiden lakkiaiset ja yläkoulun ja lukion itsenäisyysjuhla
pidetään perjantain a 2.12.20'1,6 klo 1 3.30 koulun juhlasalissa.

Alakoulun joulujuhla on tiistaina20.12.2016 klo 18.00 yläkoulun ja lukion juhlasalis-
sa.

Yläkoulun ja lukion joulujuhla on keskiviikkona 21.12.20'1"6 klo 18.00 koulun juhlasa-
lissa.

Yläkoulun ja lukion joululaulajaiset ovat torstaina 22.12.201,6 kto 10.00 koulun juhla-
salissa.

Kevätlukukausi alkaa maananta ina 9.1.2017 alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa lu-
kujärjestyksen mukaan.

Johtavan rehtorin esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

922
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23.
Muut asiat

a) Seuraavien kokouksien ajankohdat: (johtava rehtori)
Johtokunnan varsinaiset kokoukset ovat torstaina 1,6.3.2017 klo 18.00 - 21 (ala-
koulun opettajanhuoneessa, 3 krs., Pitkäkatu 8) ja tiistaina23.5.2017 kto 18.00-21
(yläkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistonkatu 1). Lisäksi tarvittaessa pide-
tään iltakoulukokouksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukisesti.

b) Keskustellaan alustavasti lukuvuoden 2017 -2018 työ- ja loma-ajoista.

LIITE 4.

Päätös: Lukuvuoden2}l7-2O18työ-jaloma-ajoistakeskusteltiin.
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24.

Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.06.

Asia Sivu

tl24
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Harjun alueen kadun Yliopistonkatu katusuunnitelman muutoksen nähtäville asettami-
nen

(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 - 2007 välisenä aika-
na..

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Yliopistonkadun suunniteltavalla osalla vaihtelee
26,0 - 29,0 metrin välillä. Normaalikoulun edessä oleva katutila ja tonttiliittymä on nykyisel-
lään huonostijäsennöity. Koulun saattoliikenne, koulun muu liikenne ja Yliopistonkatua ylittä-
vä kevyt liikenne ohjautuvat samaan kohtaan.

Ongelman ratkaisemiseksi Normaalikoulun edessä oleva suojatie ja liikennevalot poistetaan.
Kevyt liikenne ohjataan käyttämään Cygnaeuksenkadun liittymässä olevaan pyörätien jatket-
ta. 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 inves-
toi ntiohjel man erittelemättöm ien p ienten raken n ushan kkeiden alta.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os.
Hannikaisenkatu 17, l-kerros 31.5 - 14.6.2016. Katusuunnitelma on nähtävillä myös kaupun-
kirakennepalveluiden internetsivulla: www.jyvaskyla.filkaduínahtavilla.

Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja
toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Va-
paudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@yvaskyla.fi viimeistään 14.6.2016
kello 15.00 mennessä.
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Keskustan katuverkko ja alueet
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Keskustan kennesuunnitelma
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Vaasankadun muutosten vaikutukset
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LlrEt,
Ruuskanen, Pekka

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

Lind, Jorma

torstaina 26. toukokuuta 2016 15.04

Ruuskanen, Pekka

Tikkunen, Paavo

Liittymä

Normaalikoulu n johtoku nnalle.

Pidimme tänään katselmuksen Normaalikoulun liittymän muutoksesta Yliopistonkatuun. Mukana oli yliopíston
turvapäälliikö Olli-Pekka Laakso, yliopiston työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind sekä vahtimestari Esa Nyman.

Katselimme ratkaisua turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta, mielestämme uudessa suunnitelmassa
näemme kummasakin kohdassa nykyiseen liittymään heikennystä.

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

iliikennevalo poistuu, tulee Normaalikoululta vilkasliikenteiselle Yliopistonkadulle liittymisestä vaikeaa.
Tämä aiheuttaa sen, että liittymistä odotellaan autolla keskellä jalka/pyörätietä lähellä Yliopisonkadun reunaa.

Työsuojeluvaltuutettu lorma Lind

1



JWASKYL.AN KAUPUNKI

Kaupunkírakenteen toimiala
Liikenne- ja viheralueet

26.5.2016

Pekka Ruuskanen
Jyväskylän normaalikoulu
PL 35
4001 4 Jyväskylän yliopísto
pekka. ru uskanen@ norssi.jyu.fi

vasti ne Normaal ikou I u li ike n netu rval lis u usalo¡tteeseen
(asían valmistelija Janne Hölttä puh. 014 266 5122)

Jyväskylän normaalikoulun johtokunta on tehnyt aloitteen liíkenneturvallísuuden paranta-
m iseksi Normaalikou lu n ja Yl íopistonkad un I iittymässä.

Normaalikoulun ja Yliopistonkadun risteyksen muutoksen suunnittelu käynnistetään. Suunnit-
teluinsinööri Antti Levänen on yhteydessä Normaalikouluun suunnittelun edetessä.

Tuula Smolander
Katupäällikkö

Kaupunkirakenteen toimiala
Liikenne- ja viheralueet

Puhelinvaihde: 014 266 0000
etunimi.sukunimi@kl.fi
www.jyvaskyla.fi
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Koulujen johtokuntien tarpeellisuus on aina silloin tällöin
otettu esille. Näin viimeksi mm. säästökeskustelussa. Kou-
lun johtajalle johtokunta voi olla suurena apuna tai sitten
pakollisena kiviriippana.

@ Timo Fåssilå-Leena N¡ln¡kuru: Koulun johtamisen ta¡to

Johtokunnan kokouksissa tähän astí käytössä ollut esittely-

käytäntö on murentanut osallistuvaa keskustelua, ja näin
johtokunnasta on tullut lähinnä valmiiksi tehtyjen esitysten

hWäksyjä. Joissakin kouluissa onkin lähdetty soveltamaan

mallia, jossa asioiden käsittely on kaksitasoinen, rutiiniasioi-
ta lukuun ottamatta.

Ensimmäisessä kokouksessa asioista on johtokunnassa

vain keskusteltu, ja toiseen kokoukseen on johtaja sitten

laatinut päätösesityksen keskustelun pohjalta. Tämä malli

tukeekin johtokunnan roolia aivan er¡ tavalla kuin pelkkä

tava noma i nen esittelykäYtä ntö.
Johtokunnan rooli koulun palvelutuotannon suunnittelus-

sa tulisi olla varsin keskeinen. Johtokunta edustaa koulun
ylläpitäjää, yleenså kuntaa. Samalla johtokunnan jäsenistä

osa on oppilaiden huoltajia, joten jonkinlainen asiakaskon-

taktikin on olemassa
On olennaisen tärkeää kerätä monipuolisesti materiaalia

palvelutuotannon suunnittelua varten. Vanhemmille kannat-

taa tehdä kysely, jossa tiedustellaan heidän näkemyksiään

tulevaisuuden koulun tarpeista. Se antaa varmasti vauhtia

keskustelulle. Johtajan on tässä vaiheessa saatava myös

opettajat i n nostumaan n i i n, että va n hem pa ¡n i I loissa ki n tyÖs-

tetään vanhem pien näkemYksiä.' 
Ellei uusia käsityksiä oppimisesta taitulevaisuuden visioi-

ta käsitellä vanhempien kanssa, keskustelu jää omien kou-

luaikojen muistelun tasolle. Tällöin saadaan kirjallisessakin

kyselyssä toivomukseksi vain hyvien tapojgn ja kielenkäytön

kasvatusta.
Se miten johtaja esittelee kerätyn aineiston johtokunnalle,

on tietysti persoonallinen kysymys, mutta jotta johtokunta
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ldea-ja mieliPide-
aineisto

saisi luotettavan kuvan niin huoltajien kuin henkilöstönkin

ajatuksista, ratkaisun tukena täytyy olla kerättyä idea- ja mie-

li'pideaineistoa; Johtaja toimii nykypäivän ja tulevaisuuden

k'oulun tarpeiden asiantuntijana yhteiskunnan ja koulujär-

jestelmän kannalta ja osaa tuoda keskusteluun syvyyttä

myös ajallisesti. Johtajalle jää yleensä myös rooli pikiä yllä

tésfusielua kunnan koulutoimen yhteisistä linjauksista

J ohtajan tu leeki n ha h mottaa va rsin laajasti. tiedottam isen

pro tt ámati ¡ t< kaa ia laalia a i na ki n m ielessää n kuva kou I u nsa

iied otta m iten kokona isva lta isesta I i nja u ksesta'
- -iuot<a 

n asioista tiedotettaessa peruslä htökohta na voidaa n

pitzi,rl tiåàottamisen tarvetta; se on olemassa, vaikka koulu ei

iiU truoma¡sikaan. Useimmissa kouluissa vanhemmat saa-

vatfin melfo hyvin tietoa lapsensa lu'okan toiminnâsü ja

u.io¡O"n kon kreettisesta jä rjestelystä' O pettaja kaVttaa eñ[¡i

rnon¡tt.ttuuviikkotiedotetta,jossaarvioidaanedellisenvii-
r.on iupãrìtumia ja kerrotaan seuraavan viikon tavoitteet.

¡onta¡än rooli luókkien tiedottamisessa painottuu lähinnä

t<ånnüstamiseen. varsinkin pienissä kouluissa tiedote voi

oäà fuofXien yhteinen, ja se muistuttaâ kenties pientä leh-

tuã. ialroin vãi jor'tajuúu olla lehdessä oma palstansa tai

loifun johtoryhmällä oma sivunsa, ja vanhemmat tietävät

.ãuuuntu ainã ajankohtaista informaatiota tätä kautta'

Tärkeintä on, että vanhemmilla on koko ajan selvillä' mitä

foulussa tapañtuu, ja kun vanhemmat seuraavat koulun

sáännöllist¿i viestittämistä, koululla on koko ajan väylä auki

fruofiai¡¡n päin' Keskusteluyhteys on olemassa' ja yksittËiisen

lñ;; tai'luokan asioissa voidaan aina tavoittaa kaikki van-

hemmat.-Noúfrn 
yhteisistä asioista tieto kulkee usein hitaammin'

Johtaian úannattaa mahdollisuuksien mukaan olla läsnä

i;kË va À hem pai n i I loissa kertomassa kou lun ajankohtai-

rìrt, ài¡oittu. Samalla on vanhemmilla mahdollisuus kysellä'

önJultunu on tietenkin se, etlå kaikkia vanhempia eitällä

tãuãin rárr,uan tavoiteta. Ne vanhemmat, jotka eniten kou-

iun-iäf.u*uu tietoa tarvitsisivat, eivät kenties käy yhteisissä

iifâidùuf,titta koskaan. Yleensä on niin, että mitä massiivi-

;".;;;;ñmpainilta on, sitä huonommin keskustelu kävn-

nittW ¡u sitä h uonom pi on va n hem pien osa ll istu m isprosentti

ror.í i¡ruirruteen. Jóhtajan kannattaa jo tiedottamisenkin

tuÏiã pvixia kehittämään yhteistyökulttuuria siihen suun-

t ä ãúä k"slustelua van-hempien kan¡¡a käydään mah-

àãi Éí*tu n pienissä yksi köissä, lähi nnä I uokkakohtaisissa

vanhemPain kokouksissa.
' -K"uirii.àote 

on sinänsä hyvin käyttökelpoinen tiedotus-

ruoto. Vuotiftain kehittyvä lehtinen voisisältää paljon muu-

;;il-k;i ; ;ñã nia ta tr"ãt pu hel i n numerot ja loma-ajat' Tie-

Oottå"n uo¡uat toimittaa vâikkapa oppilaat, ja johtajan käsi-

ú-r.üa roulun kehittämisestä voidaan esiteilä vaikkapa lasten

íetemassa haastattel ussa. J ä rjestyssää ntöj en sijasta ti ed ot-

iãäiäun voiOaan sisä llynää kysê[ sää ntöjen tarpeel l isu udes-

t

usten osalta.
Suunnittelun edetessä on tietysti selvää, että myös reaali- ' ' '"

set resurssit tulevat keskusteluun mukaan, ja tällöin johto- I Yhteis$rökulttuúri

kunnan tehtävänä on yrittää löytää järkevät ja riittävät resursr 
.

sit kehittämistoimiin. ,i ' ' '

i
:l
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vaikkapa pedagogisesti painottaen.

Johtokunnan jäsenillä on kaikilla itsellään jokin käsitys

oppi m isesta, tu levaisu uden tarpeista ja kasvam isesta yhteis-

kunnan jäseniksi. Näiden käsitysten esiin tuominen ja kes-

kustelu niisË antaa johtokunna.lle pohjaa määritellä koko

koulun palvelutuotantoa. Tässä tehtävässä on usein tehty

virheitä sikäli, että johtokunta on ottanut itselleen roolin

òman tehtävä kenttä nsä u lkopuolelta. J ohtokunnan tehtävä-

nä on kehittää koulua - ei olla epäilemässä, riittävätkö rahat

suunniteltuun kehittämiseen. ldeointi ja asioiden esilletulo

m uodostu u johtokunna n keSkustel ussa va ikea ksi, jos lä htö-

kohtana p¡dôt¿an nykyistä taloustilannetta tai yleensäkin ra-

haresursseja. Näin on myös henkilöstön ideoinnin ja koko-

Miski koulu tiedottaa, vai tiedottaako se mistään? Kenen

vastuulla tiedottaminen on?

Erittäin harvoin koulu tiedottaa asiakkaiden mielestä tar-

peeksi asioistaa n. Monet kou I ut myöntävätki n tä mä n,'va i kka

i'rarvat tohtivat sitä suoraan vanhemmilta kysyä' Jokavuoti-

nen - kenties aina samanlainen - syystiedote ei varmasti

tyydytä vanhempia, jotka haluaisivat olla selvillä koulun pai-

nóalue¡sta, menetelmistä ia valinnanmahdollisuuksista.

Reissuvihkojen varaan ei koti-koulu-informaatiota myös-

kään voida ôelkästään rakentaa, niin tärkeää kuin henkilö-

kohtainen viesti opettajalta vanhemmille onkin' Koulun jär-

jestämissä joukkotilaisuuksissa tapahtuu vain harvoin tie-

ãotamista siinä merkityksessä kuin ihmiset odottavat'
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Yliopistolain (558/2009) 14 $: nojalla yliopiston hallitus on29 .päivänä syyskuura 2009 hy-
väksynyt seuraavan johtosää¡nöru jota noudatetaan normaalfüoulun toimirrnassa.

2S

Jyväskylän yliopistoon, sen kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu talous- ja tulosvastuul-
lisena yksikkönä perusopetuksen kaikki vuosiluoka! esiopetuksen ja lukion käsittävä har-
joittelukoulu, jonka nimi on Jyväskylän normaalikoulu.

Normaalikoulusta on voimassa, mitä yliopistoon kuuluvasta harjoittelukoulusta sääde-
tään- Normaalikoulussa järjestettävää opetusta koskevat perusopetuslaki ja lukiolaki ja
niiden nojalla annettavat säädökset.

Normaalfüoulu toimíi yhteístyössä tiedekurrran eri laítosten ja yliopiston muiden yksiköi-
den kanssa-

Koulun hallintoa hoitavat kasvatustieteiden tiedekunta, johtokunta, johtava rehtori ja
muut rehtorit sekä opettajakunta, ellei muuta ole säädetty tai määrätty.

JOHTOKUNTA

4S

Normaalikoululla on fiedekunnan nimeämä johtokunt4 johon kuuluu enintään 16 jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. oppilas- ja opisketijajäsenet valitaan luku-vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu johtavan rehtorin kutsusta. Johtokunnan voi kutsua koolle myöspuheenjohtaja.

ss

Johtokurman tehtäv¿inä on

1) arvioida, kehittää ja tukea koulun kasvatus- ja ôpetustyötä;
2) hyväksyä koulun opetussuurrnitelma;
3) asettaa toimikaudekseen opetussuunnitelman kehittämistä varten opetus-

suunnitelmatoimfü unta;
4) päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista
5) päättää koulun järjestyssäännöistä ja oppilaskunnan säärmöistä
6) vahvistaa normaalikoulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
7) päättää oppilaan tai opiskelijan mäãräaikaisesta erottamisesta ja lisäksi pidättää opis-

kelijalta oikeuden opiskeluun.

Johtokunta voi käsitellä myös muita johtokurLnan jäsenen tai esittelijäin johto-kunnan käsi-
teltäväksi saattamia asioita.
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Jyväskylän normaalikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
2016-2018 (luonnos)

Normaalikoulu noudattaa Jyväskylän yliopiston tasa-arvo- j a
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrj intää kaikessa toiminnassaan:
https ://www j yu. fi lhallinto/toimikunnatitasa-
arvo toimikunta/D okumentit/suunnitelmat/ suunni Telma2} | 6

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki ovat toisiaan täydentäviä lakeja. Molempia
yhdistää syrjinnän kielto. Tasa-arvolaissa syrjintäperusteena on sukupuoli.
Yhdenvertaisuuslaki kattaa muut syrjinnän perusteet, joihin kuuluu myös
seksuaal inen suuntautuminen. Li säti etoj a : htç : //www. yhdenvertai suus. fi /

1. Toimintatavat

Normaalikoulun toiminta tukee jokaisen oppilaan ja opiskelijan tasa-arvoista ja
yhdenvertaista kasvua osallisuuteen, opiskeluun ja oppimiseen. Tavoitteena on,
että henkilöstöIlä on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja kehittää itseään.

Normaalikoulu toteuttaa seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä:

Puhutaan

Ensimmäinen tavoite ja toimenpide on puhua enemmän tasa-arvosta ja
yhdenvertaisuudesta.Tawitaan luontevaa, avointa keskustelua tasa-arvosta ja
yhdenvertaisuudesta sekä niiden pohtimista yhteisesti.

Koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapojaja oppiaineistoja tulee arvioida tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Koulua arvioidaan erilaisten kyselyjen
ja palautteiden avulla. Tällaisia ovat alakoulun, yläkoulun ja lukion
kouluterveyskyselyt, lukion opiskelijakysely, opettajaharjoittelijoiden
palautekysely, henkilöstön työhyvinvointikysely ja muut mahdolliset kyselyt.
Näillä selvitetään, edistävätkö tavat, käytännöt ja aineistot samanarvoisuuden
toteutumista vai estävätkö ne sitä.

Puututaan

Toinen tavoite ja toimenpide on puuttua eriarvoiseen kohteluun herkemmin,
nimetä se ja saattaa kaikkien tietoon, kenelle kertoa, jos tulee kohdelluksi tasa-
arvon tai yhdenvertaisuuden vastaisesti. Oppilas ja opiskelija kertovat
opettajalle tai rehtorille, opettaja ja muu henkilöstön jäsen rehtorille tai
dekaanille, rehtori dekaanille.



Opettajan, rehtorin ja esimiehen tehtävä on lopeÍtaa eriarvoinen kohtelu. Jos
eriarvoinen kohtelu jatkuu, tulee siitä kertoa jollekin toiselle henkilölle.
Yliopistoyhteisön jäsen voi kysyä neuvoa yliopiston häirintäyhdyshenkilöiltä:
htþs://wwwjyu.filhallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta/yhdyshenkilot

Erityistä huomiota kiinnitetään seksuaaliseen j a sukupuolen perusteella
tapahtuvaan häirintään.

Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan
ilmapiirin. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai flrysistä. Se loukkaa
yksityi sy¡tä tai koskemattomuutta.

Alri hyväksy häirintää. Jos ltuomaøt tai koet häirintää, osoita, ettet hyvciksy sitä.
Sano esimerkiksi, ettei noin voi tai sqq sanoa. À'lA ote hitjaa tilanteessø, jossa
sinuun tai johonkin toiseen henkilöön kohdístuu hciirintää. Jos häirintä ei lopu
hetí, kerro opettajølle tai esimiehelle. Jos he eivät toimi, kerro toiselle
opettøjølle tai toiselle esimiehelte. ,lta¡aa pohtimaan asiaa yksin.

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmäilmiöitä ja niistä tiedetään
laajasti, niistä vaielaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä,
välinpitämättömyyttä ja alistumista. Keruo koulu- tøi työtovereillesi
kokemuksestasi tai høvainnoistasí. Puhu niistä. Osoitq, että vcilitdt.

Kehitytään

Kolmas tavoite ja toimenpide on seurata yliopiston ja yhteiskunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskeskustelua j a tiedottaa siitä. Tarvitaan luotettavaa ja
aj antasaista tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Tieto lisää tasa-arvoa ja tietämättömyys ylläpitää eriarvoisuutta.
Normaalikoulun johtokunta ja rehtorit vastaavat tasa-arvotyön suunnittelusta,
tiedottamisesta, seurannasta j a kehittämisestä. Tasa-arvo- j a
yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämiseen osallistuvat perusopetuksen
oppilaat, lukion opiskelijat, huoltajat, opettajaksi opiskelevat, opettajat ja muu
henkilökunta.

2. Mikä on syrjintäåi?

Välitöntä syrjintäri on yksilön tai ryhmän kohteleminen eri tavoin kuin muita
ilman hyväksyttävää perustetta.

Vtilillistä eli epdsuoraa syrjintää on näennäisesti puolueeton käytäntö, tieto tai



toimintatapa, joka asettaa toisen tai toiset muita heikompaan asemaan.

Piilosyrjintää ovat vähättely, poissulkeminen, tuen puute ja sivuuttaminen.

Rqkenteellista syrjintäri on ajattelu, ettei syrjiviä käytäntöjä voi muuttaa.

Moniperusteisessa syrjtnnässa yksilöä tai ryhmää syrjitään monella en
perusteella.

Htärintä jø epäasiallinen kohtelu ovat syrjintää.

Ohje tai käslcy syrjiä on syrjintää.

Vastatoimet ovat syrjintää:jokaisella on oikeus vedota syrjinnän vastaiseen
säädäntöön ilman, että siitä on hänellehaittaa.

Ko htuul li s ten mukautu s t en ep riämin en on syrj i ntàà.

Esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen j a sosiaalisen ympäristön
toteutumista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan huolimatta toimia
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

3. Laki velvoittaa suunnitteluun

Tasa-arvo tarkoittaa samanarvoisuutta. Kaikilla työpaikoilla, j oissa on vähintään
30 työntekijää, on ollut tasa-arvoa koskeva suunnitteluvelvollisuus vuodesta
1995. Tasa-arvolain (1986) kokonaisuudistus vuonna2005 toi tämän
velvoitteen oppilaitoksille. Tasa-arvolain muutos vuonna 2014 toi
suunnitteluvelvoitteen kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja uusi
yhdenvertaisuuslaki (2014) yhdenvertaisuutta koskevan suunnitteluvelvoitteen
opetuksen j a koulutuksen j ärj estäj ille.

Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten
asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1-3 $)

Tasa-arvolain mukaan opetustatai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä,
että tytöillä ja pojilla ja naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet
koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja ehtà opetus, tutkimus ja
oppi ainei sto tukev at tasa- arvo lain tarko ituksen toteutumi sta. Tasa-arvo a
edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.
(Tasa-arvolaki 5 $)



4. Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä

Kun tasa-arvon käsite vliitaa arkikielessä useimmin sukupuolten väliseen tasa-
arvo on, yhdenvertai suus laaj entaa tasa- arvo n käsitettä. Yhdenvertai suus
tarkoittaa perustuslain kuudennessa pykälässä kaikkien kansalaisten tasa-
arvoista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa
ilman hyväksyttàxààperustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän
syyn perusteella. (Perustuslaki 6 $)

Yhdenvertaisuuslain (6 $) mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan, ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi ja huolehdittava
siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä
yhdenvertaisuuden edi stämiseksi.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää j a
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. (Yhdenvertaisuuslaki I $)

Yhdenvertai suus suunnittelun päämàärä on syrj innän funni stami nen, siihen
puuttuminen, toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi,
yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttaminen ja osallisuuden
lisääminen. (Yhdenvertaisuussuunnittelun opas. Sisäasiainministeriö 2010,14.)

5. Tasa-arvon vastakohta on eriarvoisuus

Tasa-arvon vastakohta on eriarvoisuus ja eriarvoinen kohtelu voi olla syrjintää.
Syrjintää on se, kun henkilöä tai ryhmää kohdellaan eri tavoin kuin muita jonkin
ominaisuuden perusteella ilman, että kohtelulle on hyväksytty oikeutus, kuten
ikäraj a äänestettäessä.

Syrjintä voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi olla suunnitelmallista ja harkittua
tai se voi johtua tavoista tai käytännöistä, joihin ei ole kiinnitetty huomiota. On
esimerkiksi totuttu puhumaan tai toimimaan tavoilla, jotka loukkaavat,
vähättelev ät tai sulkevat pois toisia.

Monenlaiset käytännöt ja rakenteet voivat ylläpitää ja tuottaa eriarvoisuutta.
Siksi koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapojaja oppiaineistoja on arvioitava
tasa-arvo- j a yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Tasa-arvolaissa mainitut syrj intäperusteet ovat sukupuoli j a
sukupuolivähemmistöön kuuluminen. Sen mukaan syrjintää ovat välitön
syrjintä, välillinen syrjintä, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä.



(Tasa-arvolaki 7 $)

Yhdenvertai suuslais sa mainitut syrj intäperusteet ovat ikä, alkuperä,
kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta,
ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus,
seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy.
(Yhdenvertaisuuslaki 8 $)

Perustuslaissa syrjintä on kielletty kaikilla henkilöön liittyvillä perusteilla.
(Perustuslaki 6 $)

Hyväksyminen ja uusiminen

Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään lukuvuonna 2018-2019.

Jyväskylässä 4. 10.2016

Jyväskylän yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelm a 2016-201 8

htçs ://www j yu. fi lhallinto/toimikunnaltasa-
arvotoimikunta/Dokumentit/suunnitelmat/suunnitelma20 I 6

Jyväskylän normaalikoulun opiskeluhuoltosuunnitelma
htps : //www. norssi j yu. filopiskeluhuolto

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

htç : //www. fi nl ex. f i I fi I laki I aj ant as a/ 1 9 8 6 I I 9 8 60 609

Tasa-arvovaltuutettu

htçs ://www.tasa-arvo .fi/ w eb I ftletusivu

Yhdenvertaisuuslaki

htç s : //www. fi nl ex. fi I fi I laki I allcttp I 20 | 4 I 20 | 4 | 3 2 5



Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Lapsen oikeuksien sopimus
https : //www.unicef. fi/lapsen-oikeudet/

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus
https://www.eduskunta.filFllvaski/HallituksenEsitys/Documents/heJ8 4+20T4.
p dfi #s earch:HBo/o}Dz$ 4%2F 20 | 4

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa (Maailman terveysjärjestö WHO)
https : //www j ulkari. fi lhandle I I 0024 I 80220



Jyväskylän kaupunki, sivistyksen toimiala
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Lukuvuodessa tulee olla 190 työpäivää. Niitä vähentävät muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä (6.12.), loppiainen (6.1.) ja vapunpäivä (1.5.).
Koulu päättyy väkon22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuonna 2017-2018 on 188 työpäivää. Lisäksikoulu voi korvata yhden arkityöpäivän lauantai-koulupäivällä.
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itsenäisyyspäivä ja vappu)

Kevätlukukausi
Talviloma ma 26.2.-pe 2.3.201 8
Pääsiäisloma pe 30.3.-ma 2.4.2018

Syyslukukausi
Norssin päivä
Syysloma ma 16.1O.-pe 20.10.2017
Syksyn lakkiaiset

1. jakso
2. jakso
3. jakso

4. jakso
5. jakso
6. jakso

Al levi ivattu, yo-kirjoitukset
Lihavoitu, lukion koepäivät
Yläindeksi = palkkinumero

vko ma ti ke to pe la

32 09.08. - 11.08 09 10 11

33 14.08. - 18.08. 14 15 16 17 18

34 21.08. - 25.08. 21 22 23 24 25

35 28.08. - 01.09. 28 29 30 31 01

36 04.09. - 08.09. 04 05 06 07 08

37 11.09. - 15.09 11 121 13 14 15

38 18,09. - 22.09 l8 l9 20 21 22

39 25.09. - 29.09 25 26 27 28 29

40 02j0. - 06.10 02 03 04 05 06

41 09.10. - 13.10 09 10 11 12 13

42 16.10. - 20.10 SYYSLOMA

43 23.10. - 27.10 23 24 25 26 27

44 30.10. - 03.11 30 311 0l 02 03

45 06. 11 - 10.11 06 07 08 09 10

46 1 3. 11. - 17.11. 13 14 15 16 17

47 20 11 - 24. '11 20 21 22 23 24

48 27 .11. - 01.12. 27 28 29 30 01

49 04.12. - 08.12. 04 05 07 08

50 11.12 1 5 I 2 11 12 13 141 15

51 18.12. - 21.12 l8 l9 20 21
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02 08.01 . - 12.01 08 09 10 11 12

03 15.01. - 19.01 15 16 17 18 19

04 22.01. - 26.01 22 23 24 25 26

05 29.01. - 02.02 29 30 31 01 02

06 05.02. - 09.02 05 06 07 08 09

07 12.02. - 16.02 12 13 14 151 16

08 19.02. - 23.02 t9 20 21 22 23

09 26.02. - 02.03. TALVILOMA

10 05.03. - 09.03. 05 06 07 08 09

11 12.03. - 16.03 12 13 14 15 16

12 19.03. - 23.03. 19 20 21 22 23

13 26.03. - 29.03. 26 27 28 29

14 03.04. - 06.04. 03 04 05 06

15 09.04. - 13.04. 09 101 11 12 t3
16 16.04. - 20.04. 16 17 l8 19 20

17 23.04. - 27.04. 23 24 25 26 27

18 30.04. - 04.05. 30 02 03 04

19 07.05. - 11.05 07 08 09 11

20 14.05. - 18.05 14 15 16 17 18

21 21.05. - 25.05 21 22 23 241 25

22 28.05. - 02.06 28 29 30 3t 0l 02

rvöpÄrvrÄ gz


