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1.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista postitettiin johtokunnan jäsenill e 6.3.2018.

Päätös: Kokoustodettiinlailliseksijapäätösvaltaiseksi.

Asia Sivu
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2.

Ilmoitusasiat

b)

22

a)
Normaalikoulun tilinpäätös v. 2017 ja budjetti v. 2018 (iohtava rehtori Pekka Ruuskanen).

Yliopistojen ja harjoittelukoulujen työmarkkinatilarìne (johtava rehtori Pekka Ruuskanen)

Johtavan rehtorin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi
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3.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonn a 2018-2019

33

Perusopetusta antavan koulun työajasta määrätään Perusopetuslain 23 $:ssä ja Perus-
opetusasetuksen 7 $:ssä. Lukiolaissa ja -asetuksessa ei ole määräyksiä työ- eikä loma-
ajoista.

Perusopetuslain 23 S:n teksti kuuluu seuraavasti:
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päät!yy 31 päivänä heinäkuu-
ta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Asianomaisen ministeriön luvalla työpäivien
määrä voi erityisestä syystä olla säädettyä suurempi. Lukuvuodentyöpäivistä vähen-
netään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat itsenäisyyspäivä, lop-
piainen ja vapunpäivä.

Lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdasta säädetään asetuksella.

Perusopetusasetuksen 7 S:n teksti on seuraava:
Lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

Lukuvuoden2}lS-2}19 työ- jaloma-aikoja onvalmisteltu koulunrehtoriryhmässäIy-
väskylän kaupungin tekemän päätöksen pohjalta. Työ- ja loma-ajat on käsitelty aIa-
koulun opettajakunnan kokouksessa 21..11..2017 ja yläkoulun ja lukion opettajakunnan
kokoukse ss a 13 .12.2017 .

Ehdotus tulevan lukuvuoden työ- ja loma-ajoiksi on seuraava:

Koulutyö alkaa torstaina 9.8.2018
Norssin päivä lauantaina 6.10.20L8
Syyslomaa vietetään 1,5.L0.-19.10.2018 (viikko 42)

J oulul oma 22.12.2018 - 6 .1, .2019
Kevätlukukausi alkaa säs 7 |1..2019

Talvilomaa vietetää n 25 .2. -1..3.2019 (viikko 9)
Pääsiäisloma on 19.4.-22.4.2019
Lukuvuosi päättyy lauantaina I.6.2019.

Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Niitä vähentävät muuksi arkipäiväksi kuin lauan-
taiksi osuvat itsenäisyyspäivä (torstaina 6.12.2018) ja vapunpäivä (keskiviikkona
1..5.2019). Tässä ehdotuksessa on syyslukukaudella 91 työpäivää ja kevätlukukaudella
97 eli yhteensä 188 työpäivää, mikä on säädösten edellyttämä määrä.
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Johtavan rehtorin ehdotus

Kokous Asia Sivu

1/15.3.2018

Työ- ja loma-ajat ovat muuten samat kuin |yväskylän kaupungin 30.10.2017 päättä-
mät, mutta Normaalikoulussa olisi koulupäivä lauantaina 6.10.2018 (Norssin päivä) ja
vastaavasti vapaapäivä perjantaina 7 .12.2018 .

LIITE L. Normaalikoulun alakoulun ja yläkoulu-lukion opettajakunnan esitys lu-
kuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajoiksi.

LIITE 2. jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimon päätös
30.10.2017 esi- ja perusopetuksen koulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2018-
2019.

43

Johtokunta päättää Normaalikoulun työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018-2019 opetta-
jakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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4. Yläkoulun opetussuunnitelman muutokset

Opetushallitus on24.4.2017 antamassaan määräyksessä (OPH-866-2017) tarkenta-
nut opetussuunnitelmaperusteiden tekstejä. jyväskylän normaalikoulun perusope-
tuksen luokkien 7-9 osalta tarkennukset aiheuttavat muutoksia taide- ja taitoainei-
den päättöarvioinnin ajoittumista koskeviin kohtiin koulun opetussuunnitelmassa.

Lisäksi on ilmennyt tarve korjata koulun opetussuunnitelmassa virheelliseksi jää-

neet kohdat kuvataiteen valinnaisia opintoja koskien.

Muutokset opetussuunnitelmassa eivät aiheuta koulun toiminnassa käytännön
toimia vaan tarkentavat opetussuunnitelmaa vastaamaan jo olemassa olevia toi-
mintatapoja.

Yläkoulun ja lukion opettajakunta esittää kokouksessaan 22.2.2018 tekemänsä pää-
töksen mukaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmaa muutettavaksi liitteeseen
kirjatulla tavalla. LIITE 3

Yläkoulun rehtorin ehdotus:

Yläkoulun rehtorin esityksen perusteella käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.
Johtokunta hyväksyy yläkoulun ja lukion opettajakurì.nan esittämät perusopetuksen
opetussuunnitelman muutokset Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnanvahvis-
tettaviksi.

l-aatos: Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.
Muutokset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

54
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5.

Lukion ajankohtaisia asioita ja opetussuunnitelman muutokset

Yläkoulun ja lukion opettajakunta esittää kokouksessaan 22.2.2018 tekemänsä pää-
töksen mukaisesti lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa muutettavaksi liitteeseen
kirjatulla tavalla. LIITE 4

Lukion rehtorin ehdotus:

I-aatos:

65

Lukion rehtorin esityksen perusteella käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.
johtokunta hyväksyy yläkoulun ja lukion opettajakunnan esittämät lukion opetus-
suunnitelman muutokset Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan vahvistettavik-
si.

Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lukion opetussuunnitelman muutokset Kasva-
tustieteen ja psykologian tiedekunnan vahvistettaviksi.
Lukion rehtori Kirsti Koski kertoi kevään 2018lukiohausta: ensisijaisia hakijoita lu-
kiolinjalle oli96, kun paikkoja on 75. Ensisijaisia hakijoita liikuntapainotteiselle lin-
jalle oli 38, kun paikkoja on 25.
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6.

Normaalikoulun opetuksen järjestäminen 5-jaksojärjestelmässä lukuvuonna 2018-2019

Lukion ja perusopetuksen rehtorit esittelevät suunnittelutyön etenemistä.
LIITE 1. Normaalikoulun alakoulun ja yläkoulu-lukion opettajakunnan esitys

lukuvuod en 2018-2019 työ- ja loma-ajoiksi
LIITE 5. Koulupäivän aikataulu ja kiertotuntikaavio
LIITE 6. Yläkoulun oppilaskunnan näkemys S-jaksojärjestelmästä
LIITE 7. Lukion opiskelijakunnan lausunto S-jaksojärjestelmästä

Rehtoreiden ehdotus:

Esittelyn perusteella käydään keskustelu, otetaan kantaa asiaan ja merkitään tiedoksi.

I-aatos: Gradia on tehnyt päätöksen 5. jaksojärjestelmään siirtymise stä 20.2.2018.
Asiasta keskusteltiin rehtoreiden alustusten pohjalta. Johtokunta kannatti yksimie-
lisesti 5-jaksojärjestelmään ja 75 minuutin opetuskertoihin siirtymistä lukuvuonna
2018 -2019 huolellisella suunnittelulla.
johtava rehtori Pekka Ruuskanen ilmoitti tämän jälkeen johtokunnalle, että Jyväs-
kylän normaalikoulussa siirrytään 5-jaksojärjestelmään ja pääsääntöisesti 75 mi-
nuutin opetuskertoihin 1.8.2018 alkaen.

76
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7

Yliopistonkadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen

johtavan rehtorin esitys

Johtokunta keskustelee, ottaa kantaa ja merkitsee tiedoksi 12.1..2018 päivätynlyväs-
kylän normaalikoulun lausunnon Jyväskylän kaupungin suunnitelmista liittyen
Yliopistonkadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvalli-
suuden parantamiseksi.

LIITE 8. Normaalikoulun johtokunnan päätökset asiassa 26.5.2016,24.11.2016 ja23.11.2017

Jyväskylän normaalikoulun lausunto/huomautus Yliopistonkadun peruskorjauksen vaikutuksista Nor-
maalikoulun yläkoulun j a lukion liikennej ärj estelyihin j a turvalli suuteen

1. Normaalikoulun yläkoulun ja lukion sisäpihan hiekkapäällysteinen osa on lähes kokonaan kaavoitettu
palloilukentäksi. Normaalikoulun näkemyksen mukaan ajoneuvoliikennettä ei voi ohjata turvallisesti
kulkemaan palloilukentäksi kaavoitetun alueen läpi. Kyseinen palloilukenttä on hyvin aktiivisessa ope-
tuskäytössä syksyisin elokuusta marraskuuhun ja keväisin maaliskuusta kesäkuuhun, joten palloiluken-
tän pinta-alaa ei saa pienentää kaavoittamalla.

2. Normaalikoulun yläkoulun ja lukion Yliopistonkadun puoleinen pääsisäänajoliittymä on säilytettävä
tontin pääsisäänajoliittymänä koulun henkilökunnalle. Tällöin Mäki-Matin perhepuiston kautta tuleva
ajoneuvoliikenne voitaisiin minimoida. Koululaisten jättöliikenne sitä vastoin voidaan ohjata ehdotuk-
sen mukaan Pitkäkadun ja Oikokadun risteyksen yhteyteen. Jättöliikenne Yliopistonkadun puolelta voi-
daan estää asettamalla magneettiavaimella toimiva portti koulun tontin sisäpuolelle liittymän yhteyteen,
noin kyrnmenen metriä päähän pääportista.

3. Normaalikoulun yläkoulun ja lukion Yliopistonkadun puoleisen pääportin edessä olevia liikennevalo-
ja ja suojatietä ei saa poistaa. Jos ne poistetaan, niin oppilaiden ja opiskelijoiden vaaralliset tienylitykset
väärästä kohtaa tulee minimoida tekemällä oikaisusta mahdollisimman vähän houkutteleva mm. keski-
kaistan aidalla tai istutuksin.

4. Yliopistonkadun puoleinen sisäåinajo Normaalikoulun yläkoulun ja lukion tontille on ongelmallinen
pyöräliikenteen kannalta. Tähän voi kuitenkin vaikuttaa varoituskylttien avulla. Tässä kannattaa huomi-
oida, että vastakkain ovat yleinen pyöräilyliikenne Normaalikoulun ohi, ja noin 625lapsen ja nuoren
turvallisuus koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.

Jyväskylässä I 2. 1.201 8

7

Tero Heikkilä
Professori
Jyväskylän normaalikoulun
j ohtokunnan puheenj ohtaj a
puh. 040 701 3049

Pekka Ruuskanen
Johtava rehtori
Jyväskylän normaalikoulu

puh.040 558 5314
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Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.
Liittyen liikenneturvallisuuden parantamiseen yläkoulun rehtori Aapo Halonen
selvittää uuden ohjeistuksen liittyen perusopetuksen vuosiluokkien 7 . - 9. oppi-
laiden koulualueelta poistumiseen ja tiedottaa uudesta ohjeistuksesta johtokun-
taa.

97
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8.

Muut asiat

a) Seuraavankokouksen ajankohta
Seuraava johtokunnan varsinainen kokous on tiistaina 22.5.2018 klo L8.00-
21.00 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistonk atul-, ensimmäinen ker-
ros, sisäänkäynti Yliopistonkadun puoleisesta isosta tammiovesta).

Johtokunnan varsinaiset kokoukset lukuvuonna 2018-2019 ovat torstaina
29.11'.2018 klo 18.00-21,.00 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038, Yliopistonkatu
1), torstaina7.3.2019 klo 18.00 - 21 (alakoulun opettajanhuoneessa,3 krs., pit-
käkatu 8) ja tiistaina2'1..5.2019 klo 18.00-21 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038,
Yliopistonkatu 1). Lisäksi tarvittaessa pidetään iltakoulukokouksia.

Päätös:
Todettiin, että tällä hetkellä ei ole tiedossa käsiteltäviä asioita
22.5.2018 kokoukseen. Mikäli mitään käsiteltäviä asioita ei ilmene,
niin seuraavat johtokunnan varsinaiset kokoukset ovat lukuvuonna
2018-2019 torstaina 29.11..2018 klo 18.00-21,.00 (yläkoulun ja lukion
luokassa 1038, Yliopistonkatu 1), torstaina 7.9.2019 klo 18.00 - 21
(alakoulun opettajanhuoneessa,3 krs., Pitkäkatu 8) ja tiistaina
21.5.2019 klo 18.00-21 (yläkoulun ja lukion luokassa 1038, yliopis-
tonkatu 1). Lisäksi tarvittaessa pidetään iltakoulukokouksia.
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9.

Kokouksen päättäminen

raatos:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21..04





NoRMAALTKoULUN LUKUvUoDEN 201 B-19 wöelxn

vko ma ti ke to pe la

32 06.08. - 10.08 09 10

33 13.08. - 17.08 13 14 15 16 17

34 20.08. - 24.08 20 21 22 23 24

35 27 .08. - 31.08. 27 28 29 30 31

36 03.09. - 07.09. 03 o4 05 06 07

37 10.09. - 14.09. 10 11 12 13 14

38 17.09. - 21.09. 17 18 19 20 21

39 24.09. - 28.09. 24 25 26 27 28

40 01.10. - 05.10 01 02 03 04 05 N

41 08.10. - 12.10 08 09 10 11 12

42 15.10. - 19.10 SYYSLOMA

43 22.10. - 26.10 22 23 24 25 26

44 29.10. - 02.11 29 30 31 01 02

45 05.11. - 09.11 05 06 07 08 09

46 12.11 - 16.11. 12 13 14 15 16

47 19.11. - 23.11 19 20 21 22 23

48 26.11. - 30.11 26 27 28 29 30

49 03.12. - 07.12. 03 o4 05

50 10.12. - 14.12. 10 11 12 13 14

51 17.12. - 21.12 17 18 19 20 21L

ryÖpnrvrÄ gr

Työpäiviä yhteensä f 88 (190 -
itsenäisyyspäivä ja vappu)

LIITE 1

jakso 9.8. - 1.10. (38 työpäivää)
jakso 2,10- 28.11. (38 työpäivää)
jakso 29.11.- 6.2. (38 työpäivää)
jakso 7.2.-5.4. (37 tyopäivää)
jakso 8.4.-1.6. (37 työpäivää)

työpäivíä 188

Syyslukukausi 9.8. - 21.12.
Norssin päivä la 6.10.
Syysloma väkko 42
Syksyn lakkiaiset 5.12.2018

Kevätlukukausi 7. 1 .-1.6.2019
Talviloma viikko 9

Alleviivattu, yo-kirjoitukset
Lihavoitu, lukion koepäivät
Yläindeks¡ = palkkinumero

vko ma ti ke to pe la

01 02.01. - 04.01

02 07.01. - 11.01 07 08 09 10 11

03 14.01. - 18.01 14 15 16 17 18

o4 21.01. - 25.01 21 22 23 24 25

05 28.01. - 01.02 28 29 30 31 01

06 04.02. - 08.02 04 05 06 07 08

07 11.02. - 15.02 11 12 13 14 15

08 18.02. - 22.02 18 19 20 21 22

09 25.02. - 01.03. TALVILOMA

10 04.03. - 08.03 04 05 06 07 08

11 11.03. - 15.03 11 12 13 14 15

12 18.03. - 22.03. 18 19 20 21 22

13 25.03. - 29.03. 25 26 27 28 29

14 01.04. - 05.04. 01 02 03 04 05

15 08.04. - 12.04. 08 09 10 11 12

16 15.04. - 18.04. 15 16 17 18

17 23.04. -26.04. 23 24 25 26

18 29.04. - 03.05. 29 30 02 03

19 06.05. - 10.05. 06 07 08 09 1o

20 13.05. - 17.05. 13 14 15 16 17

21 20.05. - 24.05. 20 21 22 23 24

22 27.05. - 01 .06. 27 28 29 31 01

ryöpÄrvlÄ gz
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Lukuvuodessa tulee olla 190 työpäivää. Niitä vähentävät muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä (6.12.), loppiainen (6.1.) ja vappu (1.S.).
Koulu päättyy vükon22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuonna 2018-201g on 188 työpäivää. Lisäksi koutu voi korvata yhden arkityöpäivän lauantai-koulupäivällä.

KOULUPAIVÄT

9l
97
188

SYYSLUKUKAUSI

KEVÄTLUKUKAUSI

9.8.-21.12.2018

7.1.-1.6.2019

YHTEENSA

loma L5.-2L.10.2018

ou I ulo ma 22.I2.2018-6. 1. 2019

lviloma 25.2.-3.3.2019

- -9^ 
; lukukauden alkamis-/päättymispäivä

15 lomapäivä

6 pyhä/arkipyhä

31 esiopetus päättyy

¡--

,ì

,,





JWÄSKYLAN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös

Sivistyksen toimiala
Toimialajohtaja 30.10.2017

Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat Iukuvuonna 2018-2019

Asian valmistelija Arja Salminen, puh. 014 266 4034

Päätös

6812017

D12691t12.00.01t2017

Perusopetusta antavan koulun työajoista määrätään perusopetusla¡n 23. $:ssä ja
perusopetusasetuksenT. $:ssä. Säädösten mukaan perusopetuksessa lukuvuosi
alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on
190 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvat
itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

Koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Lukuvuoden koulutyöpäi-
vien määrä vaihtelee 190-187 välillä. Vuosittaisia loma-aikoja ei lainsäädäntö
määrää lainkaan. Lukuvuonna2OlS-2019 työpäivien määrä on 188. Esiopetus
päättyy toukokuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöllä on ollut mahdollisuus antaa
kommenttinsa työajoista 27.10.2017 mennessä. Kahdesta vaihtoehdosta selke-
ästi eniten kannatusta sai vaihtoehto B, joka myös toteutetaan.

Toimialajohtaja voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia lukukausien sisällä
oleviin loma- ja työaikoihin. Kaupungin perusopetuspalveluissa tehdyn linjauksen
mukaisesti lukuvuoteen voi sisältyä yksi lauantaityöpäivä. Lukukausien alkamis-
ja päättymispäivät ovat kaikissa kaupungin kouluissa tämän päätöksen mukaisia.

Päätän Jyväskylän kaupungin esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuo-
deksi 2O1 8-201 9 seuraavasti:

Syyslukukausi 9.8.-2 1 .12.201 8
syysloma 15,=21.10.2018 (vko 42)
joululoma 22.12.2018-6. 1 .2019

Kevätlukukausi 7 .1 .-1.6.201 I
talviloma 25.2.-3.3.2019 (vko 9)
koulu päättyy 1.6.2019
esiopetus päättyy 31 .5.2019

Lisäksi lukuvuoteen voi sisältyä yksi lauantaityöpäivä, jonka ajankohdan koulu
voi itse päättää. Muita lauantaityöpäiviä lukuvuoden aikana ei pidetä.

Päätösvallan peruste:
sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 4.1 S
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JWÄSKYLÄN KAUPUNKI

Sivistyksen toimiala
Toimialajohtaja

Viranhaltijapäätös

30.10.2017

68t2017

Dt2691112.OO.O112017

Päätöksentekijä

Eino Leisimo
Toimialajohtaja
Sivistyksen toimiala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden
voi todentaa kirjaamosta.

Päätös yleisesti nähtävänä

6.11.2017 Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä

Tiedoksi Varhaiskasvatu ksen esimiehet
Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit
Kasvun ja oppimisen hallintohenkilöstö
Sivistyslautakunta
Kaupunginjohtaja Timo Koivisto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Oi kaisuvaatimusviranoma¡ nen
Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta viranomaiselta:

Jyväskylän kaupunki
Sivistyslautakunta
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
4OlOl JWASKYLA
kirjaamo(at)jkl.fi
Puhelin: 014 266 0888
Faksi 0142661548
Aukioloaika: klo 8.00-1 5.00

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun

päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Oi kaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika
) Oikaisuvaatimus on jätettävä yllä mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-

saannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä taierilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katso-
taan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi
14.11.2016.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- taiju-
hannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä.
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JWÄSKYLÄN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 6812017

Sivistyksen toimiala
Toimialajohtaja 30.10.2017 Dt2691112.00.01t2017

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ¡lmo¡tettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemm in toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirioitettava. Kirjelmässä on
mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myés allekirjoittajån nimi, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevåt ilmoitukóet voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava yllä maini-
tulle valitusviranomaiselle kaupungin kirjaamon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymis-
tä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa eitarvitse täy-
dentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupäräisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on vi-
ranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa taitietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omafia vastuulla.

Lisätietoia
Asiakirjat ovat nähtävissä Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32,40100 Jyväskylä.

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole
otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

Päätöksen tiedoksianto

1. Päätös lähetetty tiedoksi sähköpostitse asianosaisen suostumuksella 31 .10.2017

Tiedoksiantaja Arja Salminen
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OPS-muutokset / kevät 2018

Jyväskylän normaalikoulu / yläkoulu
Liite johtokunnan kokoukseen 15.3.2018

ulTE 3

Musiikki
https://peda.net/ivu/normaalikoulu/ops/luku13/154 oppiaineet/154-14 musiikki/arviointi

Vrue*e*i-eppra¡neena=

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. fulusiikin

oppimäärä muodostuu oppiaineen vähirnmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja

taitoaineiden valinnaisista tunneista, jotka suoritetaan musiikin valinnaisina
opintokokonaisuuksina.

Kuvataide
https://peda.net/ivu/normaalikoulu/ops/luku13/154 oppiaineet/154-15 kuvataide/otsiavT/v8va

Kuvataiteen valinnaiset epinnet evat esa yhteisinä eppraineina epetettavaa kuvataiteen
eppimriär{iä Jokainen valinnainen opintokokonaisuus arvioidaan sanallisesti (suoritettu - hyvin

suoritettu - kiitettävästi suoritettu). Kuvataiteen valinnaisten opintojen suorittaminen voi korottaa
kuvataiteen päättöarvosanaa. Kuvataiteen valinnaisista epinneista eitule erlllistä arvieta
lukuvuesitedistukseen tai päättötedistukseen,

Päättöarvieinti sijeittuu siihen luksvueteen' jena kuvataiteen episkelu päättyy kaikille yhteisenä

€BBiaiâee+a,

Päättöaruiointi tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu.
Kuvataiteen oppirnäärä muodostuu oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide-
ja taitoaineiden valinnaisista tunneista, jotka suoritetaan ku¡vataiteen valinnaisina
opintokokonaisuuksina.



Käsityö
httCIs://peda.net/ivu/normaalikoulu/ops/luku13/15-4 oppiaineet/l5-4-16 kasitvo/arviointi

Fäättöarvieinti sijeittuu siihen lulcuvueteen; jena eppiaineer episkelu päättyy kaikille yhteisenä
eppiaineene=

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Käsityön
oppimäärä muodostuu oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja
taitoaineiden valinnaisista tunneista, jotka suoritetaan käsityön valinnaisina
opi ntokokonaisu u ksi na.

Liikunta
https://peda.net/ivu/normaalikoulu/ops/luku13/15-4 oppiaineet/154-17 l¡¡kunta/arv¡o¡nt¡

Päättearviointi sijeittuu siihen lulc*vueteen; jena eapiaineen epis,<elu päättyy lcaikille yhteisenä
eppiaineena,

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. l-iikunnan
oppimäärä muodostut¡ oppiaineen vähimrnäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja
taitoaineiden valinnaisisia tunneista, jotka suoritetaan liikunnan valinnaisina
opintokokonaisuuksina.

KotitaËous
httþs://peda.net/ivu/normaalikoulu/ops/luku13/154 oppiaineet/l54-l8 kotitalous/arv¡o¡nt¡

eBBiaineena,

Päättöarviointitehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu.
Kotitalouden oppimäärä muodostuu oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide-
ja taitoaineiden valinnaisista tunncista, jotka suoritetaan kotitalo.uden valinnaisina
opintokokonaisuuksina.



LOPS2016 muutosesitykset /lisäykset LIITE 4

opettaj akunnankokous 22.2.2018
johtokunnan kokous 15.3.2018

RUOTSI

RUA 11

RUBI" 10

Eluokkatandem

Toteutetaan verkkokurssina, jossa kehitetään käytåinnön ruotsin kielen taitoja
nykyteknologian avulla. Työskentely tapahtuu yhdessä suomen kielen taitojensa
kehittämisestä kiinnostuneen ruotsinkielisen lukion kanssa.

Kurssi koostuu neljästä moduulist4 joista suoritetaan parityönä valinnaisesti kaksi.
Kurssimoduulit koostuvat suullisista ja kirjallisista tehtävistä sekä lopputyöstä.

ESPANIA

ESA12 Espanjan A-oppimäärän opintoihin valmisteleva kurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu A-espanjan L. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssilla
kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita. Pääpaino on
keskeisten kielioppiaiheiden ja sanaston harjoittelussa.

Kurssi on vapaavalintainerç eikä se ole edellytys muiden A-espanjan kurssien

suorittamiselle. Mikäli opiskelija valitsee tämän kurssiru suoritetaan se ennen

ESA01-kurssia.

RANSKA

RAA12 Ranskan A-oppimäärän opintofüin valmisteleva kurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu A-ranskan 1". vuosikurssin opiskelijoille. Kurssilla

kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja asioita. Pääpaino on
keskeisten kielioppiaiheiden ja sanaston harjoittelussa.

Kurssi on vapaavalintainerç eikä se ole edellytys muiden A-ranskan kurssien

suorittamiselle. Mikäli opiskelija valitsee tämän kurssùr, suoritetaan se ennen

RAAl-kurssia.

a

a



KEMIA

KE 9 Keittiökemiaa ja molekyyligastronomiaa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena oru että opiskelija

o saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja
ruuanlaittoa kohtaan

o tutustuu kemian ilmiöihin ruuanlaitossa ja leivonnassa
. kehittää valmiuksia valmistaa ruokaa oikein
o osaa käyttää ja soveltaa tietoa ruoka-aineiden ominaisuuksista

jokapäiväisessä elämässä

Keskeiset sisällöt
o Maillard-reaktionmerkitysruokaavalmistettaessa
. ruoka-aineen denaturointiin vaikuttavat tekijät
o lämpötilan merkitys ruuan valmistuksessa
o erilaiset kohotusaineet ja niiden käyttö
o erilaisten elintarvikkeiden sisältämän kemianymmärtäminen



LIITE 5

Lukio

Maanantai Tiîstai Keskiviikko Torstai Perjantai
1. tunti 8.15

3

9.30

8.15

6

9,30

8.15

7

9,30
2. tunti 9.45

3

11.00

9.45

2

11.00

9.45

3

11.00
3. tunti 11.15

2

t23A

11.15

1

12.30

11.15

7

12.30

11.15

6

L2.3CI
ruokailu 12.30

L3.15

12.30

13.15

12.30

13,15

12.30

13.15

12.30

1.3.15
4, tunti 13.15

7

L4.30

13.15

6

t4,30

13.15-13.35 RO L3.15

2

14,30

13,1s

L

L4,30

13,35

L

t4.50

5. tunti L4.4s

B

16.00

L4,45

I

16.00

14.45

I

16,00



Yläkoulu

IVVt=JXl5MIN

Maanantai Tiistai Keskivíikko Torstai Perjantai
1. tunti 8.15

9.30

8.15

9.30

8.15

9.30

8.15

9.30

8.15

9.30
2. tunti 9.45

11.00

9.4s

11.00

9.45

1L.00

9.45

11.00

9.45

11.00
ruokailu 11.00

I7.45

L1.00

L7.4s

11.00

L7.4s

11.00

tL.4s

11.00

tL.4s
3. tunti ]-L.45

13.00

tL.45

13.00

7L.45

13.00

L7.45

13.00

11.45

13.00
4. tunti 13.10

14.25 (välipala)

13.10

14.25 (välipala)

13.15-13.35 LO 13.10

14.25 (välipala)

13.10

L4.25 li ala

L4.4s

16.00

13.3s

14.50

5. tunti 14.45

16.00

L4.45

16.00

L4.4s

16.00

L/2wt= 2 x 56 min tai 1 x 112 min
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Yläkoulun oppilaskunnan näkemys
5-j a ksoj ä rj este I m ästä

Yläkoulun oppilaskunta

Yläkoulun oppilaskunta keskusteliviisijaksojärjestelmästä viime kokouksessaan. Esille nousi
paljon kysymyksiä, joihin saimme vastauksia rehtoriltamme Aapo Haloselta.
Esittelem me nyt kantam me viisija ksoj ärjestel mään.

Oppilaskuntaa huolestuttaa suuresti viis'rjaksojärjestelmän mukana tuleva oppituntien
pituuden muutos. Tulevat 75 minuutin oppituntien koettiin vaikuttavan negatiivisesti
oppimistuloksiin. Tutkimusten mukaan optimaalisen oppimisen saavuttamiseksi oppimista
tulisijaksottaa lyhyempiin, noin 20 minuutin jaksoihin. Oppituntien pidentäminen kuitenkin
ajaa asiaa väärään suuntaan. Optimaalisen oppimisen saavuttamiseksi opettajat joutuvat
kantamaan yhä enemmän vastuuta oppilaiden oppimismahdollisuuksista. Esimerkiksi
opiskelun jaksottamisesta tunneilla, sekä taukojumpista yms.

Oppilaskunta näkee kuitenkin myös paljon hyvää 75 minuuttisissa oppitunneissa. ltsessään
pidemmissä oppitunneissa ei nähdä juurikaan muita negatiivisiä asioita, mikäli oletetaan
opettajien pystyvän vastaamaan niille määrättyyn suureen vastuuseen.

75 minuuttiset oppitunnit vaikuttavat myös oppilaiden päivärytmiin. Tätä kautta tämän
hetkisessä viikkosuunnitelmassa ei ole otettu huomioon ruokailun porrastamista.
Oppilaskunta toivookin, että viikkosuunnitelmassa otettaisiin huomioon nyt käytössä oleva
porrastettu ruokailu, sillä siitä on ollut paljon hyötyä oppilaille, eikä ruokaa tarvitse jonottaa

niin pitkään.

Oppilaskunta ajatteli muutosten merkitystä tulevaisuuden, ja kokonaisuuden kannalta.
Muutokset koettiinkin positiivisiksi yläkoulun kannalta, sillä 75 minuuttiset oppitunnit
soveltuvat paremmin uuteen opetussuunnitelmaan. Viisijaksojärjestelmän monet negatiiviset
puolet ratkeasivatkin uuden opetussuunnitelman tuomilla muutoksilla. Merkittävää on myös
se, että pidemmät oppitunnit luovat paremmat puitteet isompien kokonaisuuksien käsittelyyn
oppituntien aikana, sekä mahdollistavat paremmin projektiluontoisten töiden tekemisen
tunneilla. Tällöin myös aineiden väliset yhteiset projektit ovat mahdollisia, ja erittäin
tervetulleita. Todellisuus on kuitenkin eri osa-alueiden käyttämistä ja soveltamista yhdessä.
Käytännönläheisyyden uskomme lisäävän myös oppilaiden motivaatiota.

Yläkoulun oppilaskunta päätyikin siihen tulokseen, että viisijaksojärjestelmä on positiivinen
muutos yläkoululaisten koulunkäynnissä. Lukiolaisten koulunkäynnin vaikutukseen
oppilaskunta ei ota kantaa. Otamme siis kantaa nimenoman vain ja ainoastaan
yläkoululaisten puolesta.
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Normaalikoulun lukion opiskelijakunta ehdottaa koeviikon pidentämistä niin, että jokaiselle

aineelle on oma koepäivä. Neljän päivän koeviikko tuntuu raskaalta ja lisää stressiä, koska

silloin voisi olla kaksi koetta päivässä. Tämä ei edistä oppilaiden hyvinvointia ja

jaksamista, joiden merkitystä on viime aikoina painotettu paljon. Koeviikot ovat jo nyt

rankkoja, ja suunniteltu muutos ei ole hyvä oppilaiden jaksamisen kannalta.

Neljän päivän koeviikko ei vaikuta yhtä paljon heihin, jotka käyvät vähemmän kursseja.

Vastaavasti heille, jotka haluavat lukea enemmän, koeviikot tulevat olemaan hyvin

raskaita. Viisijaksojärjestelmä myös vaatii sen, että kursseja otetaan enemmän yhteen

jaksoon, mikä tarkoittaa useampia kokeita koeviikolle ja tämän uudistuksen myötä yhä

useampia kokeita samalle päivälle.

Ymmärrämme ajatuksen, että taideaineita ja liikuntaa laitetaan palkkeihin niin, että

jokaiselle koepäivälle eitule kahta koetta. Suuri osa Normaalíkoulun opiskelijoista ei

kuitenkaan suorita joka jaksossa näitä aineita. Usein näin tapahtuu vain silloin, kun niitä

on sijoitettu valmiiksi kursseja valittaessa. Siksi emme usko, että se tulisi monen kohdalla

keventämään koevi i kkoa.

Lukio-opiskelu myös sähköistyy koko ajan enemmän, ja kahden kokeen tekeminen

sähköisesti on hyvin raskasta niin silmille kuin henkisestikin. Jos kokeiden pituus pysyy

yhä kolmessa tunnissa, kuuden tunnin koepäivä on hyvin rankka.

Kokouksessamme nousi esiin myös huoli siitä, miten käy, jos on sairaana koepäivänä.

Siirtyykö silloin rästikoepäivälle kaksi koetta? Tällöin esimerkiksi flunssan sattuessa voi

jäädä helposti jopa neljä koetta tekemättä. Jos ne kaikki pitää tehdä uuden jakson

alkaessa, on se hyvin raskasta.

Mietímme myös ajatusta koeviikon muuttamisesta enemmän kokeettomiksi. Emme usko,

että tämä tulisi kunnolla onnistumaan, etenkään luonnontieteiden kohdalla.

Tuntiaktiivisuuden käyttäminen arvioinnissa tuntuu myös syrjivältä heitä kohtaan, jotka

eivät tunne uskaltavansa viitata. Esiin nousi myös tunne siitä, että tuntiaktiivisuus ei tällä

hetkellä nosta kurssiarvosanaa tarpeeksi.



Viisjaksojärjestelmä ja pitkät koeviikot ovat käytössä suuressa osassa Suomen lukioita.

Niissä pitkät koeviikot ovat olleet toimivia ja tukeneet opiskelijoiden jaksamista. Aamu,
joka on ollut vapaana ennen koetta, on saanut paljon kiitosta oppilailta. On kehuttu sitä,
että saa nukkua tarpeeksija ehtii rauhassa kertaamaan ennen koetta. Tämä edistää paljon

opiskelijoiden hyvinvointia ja vähentää stressiä.

Ehdotamme koeviikkoa pidennettäväksi niin, että jokaiselle kokeelle olisi oma päivä.

Pidentäminen kuuteen päivään olisijo hyvä. Jos tuntien määrää halutaan lisätä,

mahdollista voisi olla esimerkiksi vapaaehtoinen kertaustunti ennen koetta, johon tulisi
ilmoittautua sitovasti. Myös tuntikokeen pitäminen voisi olla hyvä vaihtoehto. Tämä

edistäisi oppilaiden hyvinvointia ja jaksamista lukiossa.



LIITE 8

Jyväskylän normaalikoulun johtokunnan päätös asiassa 26.5.201 6:

Asia: Yliopistonkadun ja Normaalikoulun ylakoulun ja lukion liittymän liikenneturvaliisuu-
den parantaminen

Esitys:

]ohtokunta antaa lausunnonliitteenä olevastaJyväsþlåinkaupunginlaatimasta ka-
tusuunnitelman muutosehdotuksesta liittyenYliopistonkadun ja Normaalikoulun
yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

raatos:
|ohtokunta 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 liikennemerkeilla.
Voisiko pysahtymiskieltoliikennemerkin saada Yliopistokadulle ennen
Oikokadun alkua?
Voisiko liittymän tontille tulevan ja lähtev¿in ajoreitin maalata tai merkitä
jollakin tavoin asfaltin ja kenttäkivetyksen/noppakivetyksen rajapinnalle?
Voisiko henkiloautoille tarkoitetun oppilaiden jättöpaikan saada kadun varteen
Voionmaankadun linja-autopysäkin Normaalikoulun puolelle, jolloin
jättöpaikasta voisi kulkea turvallisesti suoraan koulun pihaan?

Johtokunta odottaa uutta suunnitelmaa, jossa edella mainitut asiat on huomioitu

Jyväskylåin normaalikoulun j ohtokunnan påiätö s asiassa 24.1 I .20 | 6 :

Asia: Yliopistonkadun ja Normaalikoulun ylakoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuu-
den parantaminen

Esitys:

Johtokunta keskustelee Jyväskylan kaupungin suunnitelmista lüttyen Yliopistonka-
dun ja Normaalikoulun ylakoulun ja lukion liitfymän liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi.

Kokoukseen on pyydetty asiantuntijoiksi jyväskylan kaupungin suunnitteluinsi-
nööri Antti Levåinerç Jyväskylänyliopistonturvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso
ja ]yväskylan yliopiston työsuojeluvaltuutettu Jorma Lind.

Alla Normaalikoulun edellisen johtokunnan kokouksen 26.5.2016 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 tulisi parantaa liikennemerkeilla.



Voisiko pysähtymiskieltoliikennemerkin saada Yliopistokadulle ennen
Oikokadun alkua?
Voisiko liittymän tontille tulevan ja lähtevåin ajoreitin maalata tai merkitä
jollakin tavoin asfaltin ja kenttäkivetyksen/noppakivetyksen rajapiruralle?
Voisiko henkilciautoille 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 työsuojeluvaltuu-
tettu Jorma Lindin Normaalikoulun johtokunnalle26.5.201,6 asiasta lähettämä
sähköposti.

Päatos:

Normaalikoulun johtokunta esittää, että ]yväskylän kaupungin suunnitelmaa
Normaalikoulun ylakoulun ja lukion lüttyman suunnitelmaksi ei tulisi toteuttaa
Erityisesti liikennevalojen siirtämisen koettiin vaikuttavan haitallisesti liikenne-
turvallisuuteen niin kevyen liikenteen kuin Normaalikoulun pfüasta tulevan au.
toliikenteenkin osalta.

Johtokunta suosittelee, että kaupunki selvittää Normaalikoulun ylakoulun ja lu-
kion autoliikenteen kulku- ja jättöliikenteen siirtämisen Pitkäkadun ia Löylyka-
dun puoleiselle sisäåinkäyntiportille suunnittelemalla sinne bussi- ja autoiiiken-
teelle ajoreitin. Mikäli edella mainittua liikenteen siirtämistä ei voida toteuttaa,
niin johtokunta vastustaa Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän nykyi-
sen suojatien ja liikennevalojen poistamista sekåi liittymän (reuna)kivetyksen
poistamista liikenneturvallisuuden heikkenemisen takia.

Jyväskylän normaalikoulun j ohtokunnan päätös asiassa 23 .fi .2017 :

Asia: Yliopistonkadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymän liikenneturvallisuu-
den parantaminen

Esitys:

Johtokunta keskustelee, ottaa kantaa tai antaa lausunnon Jyväskylän kaupungin
suunnitelmista liittyen Yliopistonkadun ja Normaalikoulun ylakoulun ja tukion liit-
tymåin liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Alla Normaalikoulun johtokunnan kokouksen24.L1.2016 päätös, joka lähetettiin
tiedoksi Jyväskylän kaupungille:

Normaalikoulun johtokunta esittää, että |yväskylän kaupungin suunnitelmaa
Normaalikoulun ylakoulun ja lukion liittymän suunnitelmaksi ei tulisi toteuttaa.
Erityisesti liikennevalojen siirtämisen koettiin vaikuttavan haitallisesti liikenne-
furvallisuuteen niin kevyen liikenteen kuin Normaalikoulun pihasta tulevan au-
toliikenteenkin osalta.

fohtokunta suosittelee, että kaupunki selvittää Normaalikoulun ylakoulun ja lu-
kion autoliikenteen kulku- ja jättöliikenteen siirtämisen Pitkäkadun ja Löylyka-
dun puoleiselle sisäåinkäyntiportille suunnittelemalla sinne bussi- ja autoliiken-
teelle ajoreitin. Mikäli edellä mainittua liikenteen siirtämistä ei voida toteuttaÐ
niin johtokunta vastustaa Normaalikoulun ylakoulun ja lukion liittymän nykyi-



sen suojatien ja liikennevalojen poistamista sekä liittymän (reuna)kivetyksen
poistamista liikenneturvallisuuden heikkenemisen takia.

Päätös: Asiasta keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi

)




