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Lukuvuoden päätteeksi
Koulutyötä ja elämää on hankaloittanut COVID19 vielä lukuvuonna 2021–2022, vaikka sen 
kanssa eläminen alkoikin jollain tavalla tuntua jo tutulta rutiinilta. Koko lukuvuosi saatiin 
onneksi olla lähiopetuksessa, vaikka varsinkin vuodenvaihteen jälkeen epidemia aiheutti 
runsaasti oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön poissaoloja sekä työläitä sijaisjärjeste-
lyjä. Perusopetuksen ja lukion maskinkäyttösuosituksesta (henkilöstön osalta velvoitteesta) 
luopuminen huhtikuussa tuntui samaan aikaan helpottavalta ja pelottavalta, kun maskeihin 
oli lähes kaksi lukuvuotta jo ehditty tottua. Ilman maskia on toki helpompi hengittää ja vuo-
rovaikutus saa uuden ulottuvuuden, kun ihmisestä näkee muitakin ilmeitä kuin silmän pilk-
keen. Toivotaan, että ensi syksynä ei tarvitse enää rajoitustoimiin palata!

Koronasta huolimatta on onneksi ollut mahdollista elvyttää koulun tapahtuma- ja juhlakult-
tuuria varovaisin askelin isompinakin lähikokoontumisina pelkän etäilyn sijasta. Kaikesta 
on voinut nähdä ja aistia, että yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia ovat oppilaat, opiskelijat 
ja henkilöstö kovasti kaivanneet ja arvostaneet. Näillä näkymin kevätjuhlat päästään viettä-
mään normaalisti, niin että kotijoukoillakin on mahdollisuus osallistua paikan päällä. 

Norssin päivää vietettiin lokakuussa vielä lähes pelkästään koulun oman väen kesken. Sil-
loin juhlistettiin erityisesti 155-vuotiasta alakoulua, minkä yhteydessä paljastettiin vuotta 
aiemmin eläköityneen johtavan rehtori, kouluneuvos Pekka Ruuskasen upea muotokuva, 
jonka maalasi taiteilija Olga Malytseva. Samalla muistettiin myös edellisenä lukuvuonna 
opetusneuvoksen arvonimen saanutta rehtori Helena Muilua.

Yliopiston hallitus teki huolellisen valmistelun jälkeen Normaalikoulun johtosääntöön mer-
kittävän muutoksen: Normaalikoulun kouluasteiden rehtorit valitaan tästä lähtien avoimella 
haulla toistaiseksi voimassa oleviin rehtorin työsuhteisiin, kun tähän asti valinnat on tehty 
koulun omista rehtoreista kuuden vuoden määräajaksi. Tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 
4.

Tässä yhteydessä kiitän mitä lämpimimmin heinäkuun lopussa kuusivuotiskautensa reh-
toreina päättäviä Markus Leppiniemeä, Aapo Halosta ja Kirsti Koskea suurella sydämellä 
koulun eteen tehdystä tuloksekkaasta työstä. Markuksella kuusivuotiskausi oli jo toinen ja 
Kirstillä vielä hieman sitäkin pidempi. Markus ja Aapo jatkavat onneksemme koulumme pal-
veluksessa lehtorin työtään, mutta Kirsti siirtyy täysin palvelleena eläkkeelle. Kirstin pitkästä 
ja vaikuttavasta työurasta Norssissa kerrotaan luvussa 2, kuten myös alakoulusta upean 
työuran jälkeen eläköityvästä lehtori Juha Saariahosta, jolle esitän myös lämpimät kiitokset 
uskollisesta lasten ja opetusharjoittelijoiden opettamisesta ja kasvattamisesta. 

Kiitän suuresti myös kuusivuotisen vararehtorikautensa päättäviä Sari Keinosta, Jaana Ai-
linpietiä ja Mika Antolaa sekä kolmivuotisen toimikautensa päättävää johtokuntaa, joka on 
toiminut tärkeänä peilinä koulun johdolle auttaen koulun toiminnan arvioinnissa ja kehittä-
misessä.

Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, koulun henkilökunnalle ja johtokunnalle 
yhteistyöstä ja joustavuudesta. Kaikkien rehtoreiden puolesta toivotan jokaiselle virkistävää, 
rentouttavaa ja aurinkoista kesälomaa!

Jyväskylässä 4. kesäkuuta 2022             Antero Hietamäki, johtava rehtori
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Lukion rehtori Kirsti Koski 
Parasta opettajan työssä on ehdottomasti 
sen monipuolisuus. Yksikään päivä ei ole 
samanlainen. Kohtaat eri-ikäisiä ihmisiä ja 
opit jatkuvasti jotakin uutta. Koulussa ko-
rostuvat yhteinen päämäärä ja yhdessä te-
keminen. Arjen vuorovaikutustilanteet ovat 
laaja-alaisia: etsitään yhdessä oppilaan 
vaihtunutta takkia, keskustellaan opetushar-
joittelijan kanssa kasvusta opettajuuteen ja 
ylläpidetään koulun arjen sujumista yhdessä 
henkilökunnan kanssa.
 
Työyhteisö on motivaation lähde. Oma raken-
tava suhtautuminen asioihin on myös paras 
tapa motivoida muita. Nuoren oman kasvun 
ja oppimisen tukeminen tekee työstä mer-
kityksellistä ja onnistuessaan palkitsevaa. 
Kaikkeen ei voi opettaja kuitenkaan vai-
kuttaa. On opittava päästämään irti, anta-
maan tilaa kasvuun. 

Sanonta, että koulu on oppilaittensa nä-
köinen, pitää mielestäni paikkansa. Opet-
tajana kasvaminen sisältää paljon unohtu-

mattomia hetkiä. Kuitenkin ilman huumorintajua työstä tulee helposti raskasta, itsellekin on 
osattava nauraa. 

Uran alkuvaiheessa olin enemmän innokas kuin taitava. Ensimmäisenä syksynä edessäni oli 
23 abipoikaa. Luokalla oli ollut useita sijaisia. Rehtorin antaman ohjeen mukaan tehtäväni 
oli tehdä heistä ylioppilaita. Keräsin ensimmäiseen kohtaamiseen kaiken osaamiseni, minkä 
jälkeen yksi abeista kysyi: ”Oletko oikeasti fysiikan opettaja?” Vuosia myöhemmin hehkutin 
8.-luokkalaisille esteröitymisreaktion poikkeavaa luonnetta. Eräs oppilas viittasi ja totesi, 
ettei tää oo meille ihan noin kova juttu. 

Alakoulusta yläkouluun siirtyneillä oppilailla on jo vuosien kokemus opetusharjoittelijoiden 
oppitunneista, joten palautteen antaminen on heille luontaista. Eräällä oppitunnilla harjoit-
telijan koeputkissa oli väärät liuokset. Oppilaat kuiskasivat hänelle:  “Sulla on väärät litkut, 
vaihda ne, ennen kuin ope huomaa.” 

Älykkäistä abijäynistä mieliinpainuvin oli puhelinsoitto potkiaisaamuna. Radiotoimittaja on-
nitteli, että sinut on valittu vuoden jyväskyläiseksi! Voinko haastatella sinua aamulähetyk-
seen tämän biisin jälkeen? Ensimmäinen kysymys oli, miltä tuntui voittaa Matti Nykänen. Oh-
jausryhmäni oli monistanut äänestyslipukkeita, ja ilmeisesti jokaisen abin lähes koko suku 
oli äänestänyt minua. 

Kirsti Koski on toiminut Jyväskylän normaalikoulun lukion rehtorina, vararehtorina, fysiikan 
lehtorina ja ohjaavana opettajana vuodesta 1983 alkaen, joista viimeiset 15 vuotta lukion reh-
torina.

Kirstin ammatillista aktiivisuutta kuvaa laaja yhteistyö yliopiston, muiden Normaalikoulujen 
ja erilaisten kansallisten toimijoiden verkostoissa. Hän on ollut kasvatustieteellisen tiede-
kunnan eri työryhmissä ja tiedekuntaneuvoston jäsenenä. Hän on toiminut LUMA-verkos-
toissa sekä Normaalikoulun kansainvälisten tiedeleirikoulujen kehittäjänä.

Lukiokoulutuksen kansallisten kehittämisryhmien asiantuntijajäsenyys mm. Opetushalli-
tuksen LOPS2015-ohjausryhmässä, ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmässä, 
Kuntaliiton lukiofoorumissa ja KARVI- eli lukion tuntijakokokeilun arviointiryhmässä on vah-
vistanut lukion hallinnollista arkea ja oppimisympäristöjen monimuotoistumista.

Kirsti Koski on saanut tunnustuksena tekemästään työstä kansallisen matemaattisten ai-
neiden opettajien kannustuspalkinnon (2009), Suomen valkoisen ruusun ritarimerkin (2013) 
ja opetusneuvoksen arvonimen (2020).

Monipuoliset työtehtävät, alati muuttuva työyhteisö, joka vuosi uusi oppilaiden ikäluokka ja 
nopeasti päivittyvät opetussuunnitelmat ovat varmistaneet sen, että into tehdä tätä työtä 
on ollut pysyvää. Vuorovaikutteinen työ edellyttää jatkuvaa itsensä kehittämistä. Sen olen 
oppinut, ettei aina tarvitse etsiä suoraan ratkaisua, vaan joskus on tärkeää vain kuunnella.

Kiitos kaikesta! 

Kirsti Koski

Abiturienttien ajatuksia Kirstille
 
“Kiitos Kirsti lukiosta! Paras muistoni sinusta on hetki, kun esittelin tutorina uusille ykkösille 
hallintokäytävää.  Kerroin ykkösille, että ”Täällä on meidän rehtori”, ja kun kuulit ääneni, 
huusit, että tulkaa ottamaan karkkia. Sen jälkeen sanoin vain: ”Näköjään välillä saa kark-
kiakin.” Ihania eläkepäiviä sinulle.”
 
“Kirsti on mun idoli!”

“Mukavia eläkevuosia teräväsuiselle rautarouvalle!”
 
“Kirsti on ollut lukiomme kantava voima jo yli 15 vuoden ajan. Kantavaa voimaa totisesti myös 
tarvittiin meidän lukioaikanamme, kun koronan takia opiskelu meni kokonaan uusiksi. Kirstin 
avulla olemme saaneet viettää oman lukioaikamme niin normaalisti kuin mahdollista, ja kri-
tiikistä ja vastoinkäymisistä huolimatta Kirsti on puolustanut lukiolaisten etuja periksianta-
mattomasti. Lisäksi Kirsti on aina jaksanut kärsivällisesti kuunnella uusia ideoitamme ja on 
tukenut niitä parhaansa mukaan. Kiitos Kirsti sinulle näistä kaikista vuosista!”
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Lehtori Juha Saariaho
Norssin pohjalaisedustus kapenee mer-
kittävällä tavalla, kun luokanopettaja Juha 
Saariaho on jäämässä eläkkeelle. Juha on 
syntynyt ja elänyt nuoruutensa Etelä-Poh-
janmaan Lappajärvellä. Ylioppilaaksi hän 
kirjoitti Lappajärven lukiosta vuonna 1981, ja 
sen jälkeen tie vei armeijan kautta Hämeen-
linnan opettajankoulutuslaitokseen. Hä-
meenlinnassa jatkui korkealla tasolla myös 
nuoruuden rakas lentopalloharrastus.

Juha pääsi heti opiskeluvuosien jälkeen 1986 
töihin seitsemäksi vuodeksi Hämeenlinnan 
norssiin, ja työ jatkui Jyväskylän normaali-
koulussa 1993–1996. Sen jälkeen seuraavat 
11 vuotta Juha opetti Jyväskylän kaupungilla, 
palatakseen pysyvästi Norssiin elokuussa 
2007. 

Juhan ansiokas työura on jättänyt vahvan 
jäljen suomalaiseen koulumaailmaan. Juhan 
läsnäolevassa ja toisen kohtaavassa ohjauk-
sessa ovat sadat nuoret opettajat saaneet 

työhönsä uusia pedagogisia ajatuksia ja myös kokemusperäisiä vinkkejä. 

Työkaverit Jyväskylän normaalikoulussa ovat arvostaneet Juhan tehokasta ja selkeää toi-
mintatapaa asioiden hoidossa. Silti hommat on hoidettu aina rennosti, pilke silmäkulmassa 
ja huumorin kanssa. Legendaarisiksi yhteisiksi muistoiksi työyhteisöön jäävät myös Juhan 
vaaleanpunaiset asusteet, klassinen keltainen banaanipuku Oppilaiden päivänä ja jouluvii-
kolla käytössä ollut maailman rumin joulupaita.

Juhan musiikki- ja kuoroharrastus ovat tulleet näkyviksi myös koululla, ja aika usein hänet 
on löytänyt puoli kymmenen välitunnilla kitaran kanssa opehuoneen tunnelmaa keventä-
mässä. Aamuvirkku Juha on ollut myös työyhteisön sinnikkäin työmatkapyöräilijä – satoi tai 
paistoi, kylmä tai kuuma – aina pyöräillään!

Me työkaverit tulemme elokuussa varmasti kaipaamaan leppoisaa ja huumorintajuista työ-
kaveriamme. Saa nähdä, miten supernuorekkaan ja rautaisessa kunnossa olevan eläke-
läisen aika kuluu. Mökkeilystä, puusavotasta, laulusta, kuntoilusta, marjastuksesta, kulttuu-
rielämästä ym. hauskasta saa nyt nautiskella ilman työvelvoitteita yhdessä Merja-puolison 
ja jälkikasvun kanssa.

Toivotamme Juhalle mitä parhaimpia eläkepäiviä, ja toivottavasti tapaamme vielä usein!

Työkaverit alakoululta
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Norssin päivä
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Norssin päivä alakoululla

Koulumme juhlii tänä vuonna 155-vuotista taivaltaan, ja siksipä perinteistä Norssin päivää 
vietettiin tänä vuonna 2.10. lauantaikoulupäivän merkeissä. Koronatilanteen vuoksi ei van-
hempia vielä tänäkään vuonna voitu kutsua koululle, mutta oman väen kesken vietettiin eri-
lainen koulupäivä. Norssin päivän kaksi kantavaa teemaa olivat historia ja luova työskentely. 

Opettajat olivat tehneet aamunavaukseksi 
oppilaille mykkäelokuvan entisajan koulusta, 
ja se kirvoittikin luokissa mielenkiintoisen 
keskustelun entisajan koulusta ja käytös-
tavoista. Muutamissa luokissa innostuttiin 
videon innoittamana harjoittelemaan oman 
nimen kirjoittamista vanhalla kaunokirjoi-
tuksella. 

Pienempien oppilaiden päivään kuuluivat pe-
rinneleikit, kuvasuunnistukset ja omien pi-
hasuunnitelmien tekeminen. Koulua tutkail-
tiin lintuperspektiivistä ja mietittiin, millaisia 
pelejä asfalttipihaamme olisi mahdollista 
maalata. 

Isommilla oppilailla päivän ohjelmassa oli Historian havinaa -pakopeli ja seinä- tai kattomu-
raalien suunnittelu. Oppilaat saivat suunnitella, millaisen kuvan haluaisivat koristavan kou-
lumme seinää tai millaisen viestin voisimme laittaa koulumme katolle ylilentävien dronejen 
tai lentokoneiden nähtäväksi. 

Yhtenä luovan työskentelyn mahdollisuutena oppilaille oli myös oman Norssi-laulun sanoit-
taminen. Laulun melodian olivat tehneet 6c-luokan oppilaat yhdessä opettajansa kanssa. 

Juhlan kunniaksi myös ruokala oli saatettu juhlakuntoon ja juhlalounaalla oppilaille oli tar-
jolla puolukkaleivokset. 
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Norssin päivä yläkoululla - työelämäyhteistyötä ja yhteisöllinen 
taideprojekti

Näen, näyn ja kuulun!
 
Lokakuussa vietettiin Norssin päivää työelämäyhteistyön ja yhteisöllisen taideprojektin mer-
keissä. Päivän yhtenä kantavana ideana oli osallisuus: oppilaat ja opiskelijat osallistuivat 
Norssin päivän suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.
 
Päivän ohjelmassa oli yhteinen aamunavaus, jonka aikana katsottiin videotallenne, jossa op-
pilaat haastattelivat entistä norssilaista, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa työelämätai-
doista ja politiikan tekemisestä. 
 
Kahdeksasluokkalaiset olivat syksyn luokanohjaustuokioissa miettineet kysymyksiä, joita 
halusivat vierailijalle esittää. Muutama oppilas pääsi haastattelemaan Wallinheimoa. Op-
pilaat esittivät esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mikä oli lempiaineesi koulussa? Oletko 
koskaan rikkonut koulun sääntöjä? Miten? Mikä oli lapsena unelma-ammattisi? Miksi haluat 
olla kansanedustaja? Mitkä ovat viisi taitoa, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Miksi 
halusit vaalimainoksessa näyttää sydänmerkin käsilläsi? Mitä mieltä olet Jyväskylän kult-
tuuripalveluiden rahoituksesta? Mikä on sinulle tärkeää juuri nyt

Norssin päivän aikana toteutettiin normaalien oppituntien lisäksi myös yhteisöllinen taidep-
rojekti, joka syntyi oppilaiden ideasta. Päivän aikana valmistettiin Näen, näyn ja kuulun -yh-
teistaideteos. Projektin aiheena olivat silmät. Teema valikoitui, koska olimme pitkään eläneet 
maskien kanssa ja koska silmistä tunnistamme yksilön ainutlaatuisuuden ja tunteet. Silmistä 
heijastuvat ihmisen tunteet, esimerkiksi ilo, suru, epätoivo, luottamus, viha ja rakkaus. 

Projektissa teimme yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan 
kanssa yhteisötaideteoksen. Jokainen piirsi yhdelle paperille mallin mukaan tarkasti omat 
silmänsä. Toiselle paperille jokainen kirjoitti maailmassa näkemiään tunteita herättäviä 
asioita. Työskentelyn päätteeksi työt ripustettiin koulun pääportaikkoihin niin, että ne yh-
dessä muodostivat suuren, nauhamaisesti etenevän teoksen. 

Sinuhen haastattelu Norssin päivänä

 yhteisötaideteos
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Norssin päivän juhlallisuudet

Alakoulun 155-vuotisjuhlat päättyivät oppilaiden päiväohjelman jälkeen hyvin juhlavasti, kun 
alakoulun Sylisaliin kokoontui koulun henkilökunnan lisäksi arvovaltaisia kutsuvieraita. Jia 
Fu Zhongin taidokkaan pianomusiikin ja alakoulun Pienten kuoron raikkaan esityksen jälkeen 
juhlittiin Norssin uusia neuvoksia. Lehtori Helena Muilu sai ansioistaan opetusneuvoksen ar-
vonimen, ja johtava rehtori Pekka Ruuskanen sai kouluneuvoksen arvonimen. Saimme koko 
yhteisönä iloita näiden entisten työkavereidemme saavutuksista. Juhlavat puheet kuultiin 
Kimmo Torkkolan ja Heikki Parkatin toimesta, ja heidän kauniisiin sanoihinsa entisistä kolle-
goista oli kaikkien kuulijoiden helppo yhtyä. Lopuksi juhlassa paljastettiin johtavan rehtorin 
Pekka Ruuskasen muotokuva. Maalaus saa paikkansa koulusta ja jää muistoksi elämään 
tulevillekin sukupolville. Normaalikoulun kivijalka on perinteikäs ja vahva – siksi katsomme 
myös tulevaisuuteen luottavaisina!
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Pekka Ruuskasesta kouluneuvos
Johtava rehtori Pekka Ruuskaselle on myönnetty kouluneuvoksen arvonimi 2021. Hän on 
ansioitunut Jyväskylän normaalikoulun pitkäaikaisena johtavana rehtorina, lukion varareh-
torina, lehtorina ja ohjaavana opettajana, Ylioppilastutkintolautakunnan apujäsenenä (sen-
sorina). Tieteellistä perehtyneisyyttä kuvaa hänen ansionsa Suomen ja taloushistorian tut-
kijana. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston normaalikoulun johtavana rehtorina 20 vuoden 
ajan ja lisäksi lukion vararehtorina, lehtorina ja ohjaavana opettajana lähes 30 vuoden ajan.

Pekka Ruuskanen on toiminut useissa Jyväskylän yliopiston eri luottamustehtävissä, kuten 
yliopistokollegion jäsenenä kymmenen vuoden ajan sen perustamisesta lähtien, lisäksi yli-
opiston hallituksen varajäsenenä, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekun-
taneuvoston ulkopuolisena jäsenenä ja kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 
jäsenenä. Uransa aikana Pekka Ruuskanen on kirjoittanut ja toimittanut useita erityisesti 
historiaan painottuvia julkaisuja ja toiminut promoottorina monissa Normaalikoulun kehit-
tämis- ja tutkimushankkeissa. 
     
Johtavan rehtorin hallinnollisen työn ja ihmisten johtamisen ohella Ruuskanen on luotta-
mustehtävissään toiminut hyvin aktiivisesti myös suomalaisen yhteiskunnan ja maanpuo-
lustuksen hyväksi eri kansalaisjärjestöissä, kuten Jyväskylän Sotaveteraanien hallituksen 
aktiivisena jäsenenä. Tiedustelu- ja sissikoulutuksen saanut reservin majuri Pekka Ruus-
kanen on toiminut aktiivisesti myös sotaveteraanien ja maanpuolustuksen parissa. Hänet on 
palkittu seuraavilla kunniamerkeillä ja ansiomitalilla: Suomen Leijonan ensimmäisen luokan 
ritarimerkki (2008), Maanpuolustusmitali kultaisella soljella (2009), Suomen reserviupseeri-
liiton hopeinen ansiomitali (2013), Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hopeinen ansiomitali 
(2015), Vapaussodan perinneliiton Sininen risti (2017) ja Keski-Suomen sotaveteraanipiiri ry:n 
hopeinen ansiomerkki (2020).

Pekka Ruuskasen muotokuva
Jyväskylän normaalikoulu päätti tilata juuri elä-
köityneestä johtava rehtori Pekka Ruuskasesta 
muotokuvan sijoitettavaksi osaksi koulun muo-
tokuvakokoelmaa. Tarjouspyyntö koski öljymaa-
lausta kankaalle. Toiveena oli, että muotokuvan 
tulisi olla valmis viimeistään syyskuussa 2021, jol-
loin voisimme julkistaa teoksen Normaalikoulun 
alakoulun 155-vuotisjuhlan yhteydessä. Kevään 
aikana toteuttajaksi valikoitui taidemaalari Olga 
Malytcheva. Pekka Ruuskanen ja Olga Malyt-
cheva jatkoivat tästä yhteistyössä eteenpäin.
Muotokuva julkistettiin Norssin päivän yhtey-
dessä alakoulun Sylisalissa. Muotokuva on hillitty, 
klassinen, teknisesti taitava ja näköinen. Kiitos 
sekä mallille että toteuttajalle – saimme arvok-
kaan lisän koulun muotokuvakokoelmaan!
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Normaalikoulu saa 
kolme uutta rehtoria
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Normaalikoulu saa kolme uutta rehtoria

Yliopistolain mukaan harjoittelukoulussa on johtava rehtori, joka vastaa koulun toiminnasta. 
Saman lain mukaan harjoittelukoulun toiminnasta ja hallinnosta määrätään tarkemmin yli-
opiston johtosäännössä. Jyväskylän yliopistossa Normaalikoululla on oma johtosääntönsä, 
jonka hyväksyy yliopiston hallitus.

Jyväskylän normaalikoulussa on pitkään ollut käytäntönä, että alakoululla (virallisesti pe-
rusopetuksen vuosiluokilla 1–6), yläkoululla (perusopetuksen vuosiluokilla 7–9) ja lukiossa 
on rehtorit, jotka on valittu kuuden vuoden määräajaksi Normaalikoulun vakinaisista lehto-
reista. Vastaava käytäntö on ollut useimmissa muissakin harjoittelukouluissa, joista use-
assa sitä on kuitenkin viime aikoina muutettu tai suunniteltu muutettavaksi samanlaiseksi 
kuin kuntien kouluissa: rehtorit valitaan avoimella haulla toistaiseksi. Tällaisen muutoksen 
pohtiminen tuli Jyväskylän normaalikoulussakin ajankohtaiseksi, kun nykyisten rehtoreiden 
määräaikainen toimikausi on päättymässä heinäkuussa 2022. Samalla tarkasteltiin muitakin 
pienempiä muutos- ja päivitystarpeita Normaalikoulun johtosääntöön.

Muutosta valmisteltiin kuulemalla eri tavoin Normaalikoulun johtokuntaa ja henkilöstöä 
sekä kasvatustieteen ja psykologian tiedekuntaneuvostoa. Monenlaisia näkökulmia eri vaih-
toehtojen puolesta tuotiin esiin. Henkilöstön niukka enemmistö oli määräaikaisen rehtori-
käytännön jatkamisen kannalla, mutta siitä huolimatta yliopiston hallitus päätti 25.10.2021 
muuttaa johtosääntöä siten, että kaikki rehtorit valitaan avoimella haulla toistaiseksi. Uusi 
johtosääntö tulee voimaan 1.8.2022, jolloin myös uudet rehtorit aloittavat työnsä.

Uudet rehtoreiden tehtävät avattiin haettavaksi marraskuussa 2022. Kaikkiin tehtäviin saa-
tiin kokeneita ja osaavia hakijoita, joten valitsemisen vaikeus oli positiivinen ongelma: miten 
valita hyvistä ehdokkaista paras juuri meidän koulumme tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Näiden tärkeiden valintojen valmistelua varten saatiin kootuksi monipuolisesti osaava ja ko-
kenut valmisteluryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Antero Hietamäki, johtava rehtori
Tero Hirvi, henkilöstön edustaja
Kirsti Koski, lukion rehtori
Anna-Maija Poikkeus, dekaani
Tuija Rasinen, kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Matti Rautiainen, vanhempi yliopistonlehtori, OKL

Valintaryhmä haastatteli hakemusten perusteella parhaiksi arvioidut hakijat. Haastattelujen 
perusteella valittiin osa hakijoista yliopiston ulkopuolisen asiantuntijan tekemään soveltu-
vuusarviointiin, jonka jälkeen heistä soveltuvimmiksi katsotut olivat myös Normaalikoulun 
henkilöstön kuultavana. Henkilöstön kuulemisen jälkeen valmisteluryhmä teki johtavalle 
rehtorille valintaesityksen, jonka mukaisesti johtava rehtori päätti valinnat helmikuussa 
2022.

Valitut rehtorit:

Jerker Polso (perusopetus 1–6)
Johnny Kotro (perusopetus 7–9)
Risto Sarvilinna (lukio)

Rehtorit johtavat vastuualueensa toimintaa sekä kehittävät, suunnittelevat ja valvovat siihen 
liittyvää opettajankoulutuksen pedagogisten opintojen ohjattua harjoittelua. Johtoryhmän jä-
seninä rehtorit osallistuvat myös koko Normaalikoulun johtamiseen ja kehittämiseen.

Rehtoreiden valinnan jälkeen valittiin viisivuotiskaudeksi uudet vararehtorit, jotka hoitavat 
vararehtorin tehtävää osana opettajan tehtäväänsä. Vararehtoreiden tehtäviin kuuluu mo-
nenlaisia kehittämis- ja hallinnollisia tehtäviä. Johtava rehtori valitsi vararehtoreiksi kunkin 
asteen henkilöstöltä eniten kannatusta saaneet ehdokkaat. Vain alakoulun vararehtoriksi oli 
tällä kertaa useampi kuin yksi ehdokas.

Viisivuotiskaudeksi valitut vararehtorit:

Heidi Mouhu (perusopetus 1–6) 
Anna-Maija Laukkarinen (perusopetuksen yhteinen)
Jaana Ailinpieti (perusopetus 7– 9 ja lukio)
Mika Antola (lukio ja perusopetus 7–9)

 

Lukion rehtorikandidaatit kuulemistilaisuudessa 17.2.2022
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Uusien rehtoreiden tervehdykset norssilaisille 

Olen Jerker Polso ja aloitan elokuussa Jyväskylän yliopiston normaalikoulun alakoulun reh-
torina. Norssiin siirryn Kuokkalan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävistä. Taustaltani olen 
luokanopettaja ja erityisopettaja. Koulumaailmassa olen tehnyt töitä reilut 20 vuotta. Perus-
opetuksen ohella olen työskennellyt myös tutkijana ja yliopistonopettajana Kasvatustieteen 
laitoksella. Laadukasta suomalaista opetusta ja kasvatusta olen saanut olla viemässä myös 
maailmalle useampaan otteeseen, viimeksi Qatarin Dohaan, jossa toimin suomalaisen kan-
sainvälisen yhtenäiskoulun ja lukion rehtorina. Koulumaailman lisäksi mielenkiinnon kohtei-
siini kuuluu draama ja teatteri, joiden parissa olen ahertanut eri puolella Suomea. Perhee-
seeni kuuluu puoliso ja kolme lasta. 

Olen itse aloittanut opettajan taipaleeni nuorena opettajaopiskelijana juuri Jyväskylän nor-
maalikoulussa. Nyt saan tavallaan palata takaisin omille juurilleni opettajana. Se tuntuu hie-
nolta ja arvokkaalta. 

Norssin oppimiskäsitys ja arvopohja perustuvat ainutlaatuiseen ja aktiiviseen oppijaan. Se on 
hyvä muistutus ja motto meille kaikille jokapäiväiseen kohtaamiseen ja työntekoon. Norssi 
rakentuu meistä kaikista yhdessä. Opiskelusta saamme eniten irti silloin, kun olemme aktii-
visia ja arvostamme omaa ja toisemme ainutlaatuisuutta. Kohdataan siis aidosti toisiamme 
arjessa – joka päivä. Odotan innolla yhteistyötä ja teidän kaikkien kohtaamista syksyllä. 

Jerker Polso, tuleva alakoulun rehtori  
 

Aloitan uudessa työssäni vuosiluokkien 7-9 rehtorina elokuussa 2022. Olen saanut tähän 
mennessä työskennellä hienoissa kouluissa ja työyhteisöissä. Uskon, että Norssi on yhtä 
lailla hieno paikka tehdä töitä oppimisen eteen. Tämä kaikki tapahtuu yhteistyössä monien 
verkostojen kanssa, mutta keskiössä ovat tietysti oppilaat. 

Haluan rakentaa hyvään vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin perustuvan yhteisön teitä op-
pilaita ja henkilökuntaa varten. Teille oppilaille yläkoulu on ”vain” kolmen vuoden ajanjakso, 
mutta tulevaisuuteenne panostaminen tuo varmasti toivottuja tuloksia myöhemmin elä-
mässä, kunhan olemme kärsivällisiä ja pitkäjänteisiä. Koulun on kuitenkin tarkoitus olla 
paikka, jossa voi turvallisessa ympäristössä kokeilla, onnistua, erehtyä, oppia ja kasvaa ih-
misenä.

Kaikessa toiminnassa olennaista on motivaatio. Jotta ympäristö tukee motivaation kehit-
tymistä, on meidän huolehdittava yhdessä myös hyvinvoinnistamme. Hyvä henki ja nuorten 
ja aikuisten välinen vuorovaikutus antavat myös henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä 
olennaiseen. Hyvinvoiva yhteisö ja yksilö saavat mahdollisuuden löytää ja oppia uutta itses-
tään sekä ympäristöstään positiivisen ilmapiirin vallitessa.

Toivon, että rohkenette tuoda esille ideoita ja ajatuksia koulun kehittämisestä. Rakennetaan 
yhdessä koulu, josta voimme olla ylpeitä vielä vuosienkin päästä! 

Johnny Kotro, tuleva yläkoulun rehtori   
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Minä olen taustaltani historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Olen opettanut myös filosofiaa, 
draamaa ja yrittäjyyttä. Jyväskylän lukioissa olen ollut töissä jo 21 vuotta. Taustalta löytyy 
pitkä pätkä Voionmaan lukiossa ja toinen pitkä pätkä Lyseolla. Viimeiset vuodet olen ollut 
apulaisrehtorin hommissa. 

Harrastan monipuolisesti urheilua, lukemista ja luonnossa liikkumista. Kaikkein tärkein har-
rastus on kuitenkin vanhat puuveneet ja purjehtiminen. Olen liikkunut merellä koko elämäni 
ja ajattelenkin, että siellä on minun ‘sielunmaisemani’. Merellä on myös kesämökki, jossa 
vietän mahdollisimman paljon aikaani. Perheeni koostuu kolmesta lapsesta ja yhdestä koi-
rasta. Asun Nenäinniemessä. 

Tulen Norssille innoissani. On hienoa päästä rehtoriksi perinteikkääseen lukioon. Tiedän, että 
talossa on hienoja opettajia ja opiskelijoita, joiden kanssa on kiva tulla työskentelemään. 
Myös huoltajien kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Erityisesti odotan keskustelua opis-
kelijakunnan kanssa. Millaista Norssia opiskelijat haluavat ylläpitää ja kehittää? Sen eteen 
sitten minä ja muut alamme tehdä töitä. Kiva nähdä syksyllä, tulkaa rohkeasti juttelemaan! 

Risto Sarvilinna, tuleva lukion rehtori 
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Ohjattu opetusharjoittelu
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Normaalikoulun keskeinen tehtävä on ohjatun 
opetusharjoittelun järjestäminen
Normaalikoulun erityistehtäviin kuuluu yliopistollisen opettajankoulutuksen ohjatun harjoit-
telun järjestäminen. Opetusharjoittelu on pedagogisesti ohjattua ja eroaa siten luonteeltaan 
tavallisesta työharjoittelusta. Ohjaajina toimivat Normaalikoulun opetushenkilöstö, yhteis-
työoppilaitosten opettajat ja opettajankoulutuslaitoksen lehtorit. 

Alakoululla harjoittelee pääasiassa luokanopettajaksi opiskelevia, mutta myös aineenopet-
tajia (kielet, musiikki, liikunta) ja erityisopettajia. Yläkoulussa ja lukiokoulutuksessa har-
joittelevat vastaavasti tulevat aineenopettajat, mutta mukana on myös luokanopettajaksi 
opiskelevia, jotka pätevöityvät perusopetuksen aineenopettajiksi (äidinkieli, kielet, historia). 
Opetusharjoittelua järjestetään Jyväskylässä normaalikoulun lisäksi yliopiston yhteistyö-
kouluilla.

Koska koulun opetus on tänä lukuvuotena toteutettu pääasiassa lähiopetuksena, niin myös 
opetusharjoittelut on voitu toteuttaa kontaktissa. Pandemiaan sairastuneille on ollut tarjolla 
etäyhteys oppitunneille. Tätä hybridimallia ovat toteuttaneet sekä opetushenkilöstö että har-
joittelijat. Harjoittelijoiden määrä on palaamassa pandemiaa edeltäneisiin lukemiin.  Tähän 
vaikuttanevat yliopiston pitkään jatkuneen etäopetusvaiheen päättyminen ja se, että opis-
kelijat ovat vähitellen palaamassa paikkakunnalle. Henkilökunta ja opettajaopiskelijat ovat 
käyttäneet kasvosuojaimia lähes koko lukuvuoden ajan. 12 vuotta täyttäneillä oppilailla ja lu-
kiolaisilla maskisuositus oli voimassa pääsiäiseen saakka, ja sitä on noudatettu varsin hyvin.

Luokanopettajakoulutuksessa on viisi harjoittelujaksoa. Ensimmäinen harjoittelu (OH1) ja 1. 
luokilla tehtävä esi- ja alkuopetuksen sivuaineopiskelijoiden kummiharjoittelu jakaantuvat 
pitkäkestoisesti lähes koko lukuvuodelle. OH2:n laajuus on 6 op, ja kalenteriviikkoja kou-
lulla kuluu noin kuusi. Kaikista laajimman harjoittelun, OH4:n, laajuus on 10 op, ja opiskelijat 
viettävät Norssilla melko intensiivisesti kuudesta seitsemään viikkoa. OH3-jakso suorite-
taan kokonaan yhteistyökouluilla ja muissa oppilaitoksissa. Harjoittelujaksojen tavoitteet 
etenevät opiskelijan keskimääräisen ammatillisen kehittymisen myötä: aluksi keskitytään 
opettajan työhön tutustumiseen ja siitä edetään melko itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen 
työskentelyyn. Harjoittelujen tavoitteet liittyvät ensisijaisesti oppilaiden kohtaamiseen ja op-
pimisen ohjaamiseen sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi tu-
tustutaan muun muassa koulun toimintakulttuuriin, koulun moninaisuuteen ja monialaiseen 
yhteistyöhön. 

Aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tavoitteena on auttaa opiskelijaa inte-
groimaan oppiaineen eri opintojaksojen sisältöjä ja toimintaa toisiinsa – tämä koskee erityi-
sesti harjoitteluosioiden, muiden pedagogisten opintojen ja pääaineopintojen suhdetta. Opis-
kelijat asettavat itse tavoitteensa, oppivat uusia pedagogisia käytänteitä, hallitsevat omaa 
oppimistaan ja pyrkivät edistämään kaikkien oppimista.

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmat edellyttävät jatkuvasti kehittyvää pedago-
gista toimintakulttuuria, ja muun muassa digitaalinen ylioppilastutkinto asettaa pedagogisia 
vaatimuksia eri digitaalisten oppimisympäristöjen sujuvasta käytöstä osana omaa ammatil-
lisuutta. 

Ohjaajakoulutus ja kollegan pedagoginen digituki vahvistivat jokaisen ammatillista kehitty-
mistä ja ylläpitivät ohjauksen laatua. Opiskelijoiden antama palaute harjoittelujaksoista oli 
positiivista ja rakentavaa. Ohjatut harjoittelut koetaan tärkeäksi oman opettajaidentiteetin 
rakentumisessa. Pedagogisten opintojen kehittämistyö on jatkuvaa sekä yksikkö- että or-
ganisaatiotasolla. Tulevan lukuvuoden aikana laaditaan pedagogisiin opintoihin uusi ope-
tussuunnitelma, joka tulee hyödyntämään pandemian aikaisia uusia pedagogisia ratkaisuja 
osana tulevien opettajien työtä.

Lukuvuonna 2021–2022 on Normaalikoululla suoritettu ohjatun harjoittelun opintopisteitä 
seuraavasti:

Luokanopettajakoulutus 2 037 op 
Aineenopettajakoulutus 2 834 op 
Erityisopettajakoulutus 280 op
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Norssi tutkii, kokeilee ja kehittää
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Ajattele ajatteluasi – reflektiivisen ajattelun 
oppiminen ja opettaminen 
Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) mukaan filosofian lukio-opiskelun ta-
voitteena on, että opiskelija oppii käsitteellisesti erittelemään, jäsentämään ja arvioimaan 
informaatiota, erityisesti erilaisia väitteitä, niiden merkityksiä ja perusteluja. Oppijan tulee 
siis pystyä hahmottamaan ja täsmentämään informaatiota käsitteellisesti sekä erittelemään 
ja pohtimaan sitä kriittisesti. Tällainen osaaminen vaatii paitsi ajattelua, myös oman ajattelun 
tarkastelua.  

Syyslukukaudella 2021 aloitimme Tampereen yliopiston vanhemman tutkijan Tuukka Tom-
perin kanssa tutkimushankkeen “Miten lukiofilosofia voi kehittää ajattelun taitoja?”, jossa 
olemme tutkineet, miten ajattelun taitoja voidaan kehittää lukion filosofian kursseilla. Kulu-
neen lukuvuoden aikana tutkimukseen on osallistunut noin 40 lukio-opiskelijaa sekä muu-
tamia opetusharjoittelijoita. Oman ajattelun pohtimisen tukena olemme käyttäneet englanti-
laisten Roger Sutcliffen, Tom Bigglestonen ja Jason Buckleyn luomia ajattelun askelia, jotka 
tähtäävät metakognition eli reflektion opettamiseen ja oppimiseen. 

Tutkimusprojekti jatkuu seuraavaksi tieteellisten artikkelien työstämisen merkeissä. Oheiset 
esimerkit opiskelijapalautteesta antavat kuitenkin osviittaa siitä, että ajattelun taitojen opet-
tamisella on merkitystä: “Omat ajattelun taitoni kehittyivät paljon, osaan sanoittaa ajatukseni 
paremmin”, “Nyt tiedän, mitä ajattelun taidot ovat, ja osaan nimetä niitä omassa ajattelus-
sani” sekä “Ajateltua tuli, niin paljon että aivoihin sattui.” 

Yhteisopettajuuden kokeilua liikunnanopetuksessa

Suomessa yhteisopettajuus on harvinaisempaa perusopetuksen yläluokilla ja lukioissa kuin 
alakoulussa. Lukuvuonna 2021–2022 yläkoulun ja lukion liikunnanopetuksessa lisäsimme 
yhteisopettajuutta. Yhteisopettajuutta toteutimme yhdistämällä kaksi opetusryhmää tai 
useampia ryhmiä, useimmiten opetus tapahtui sekaryhmissä. Jo aiempina vuosina olemme 
opettaneet kahta, joskus useampaakin, opetusryhmää yhdessä esimerkiksi yhteistansseissa, 
ulkopalloilussa ja laskettelussa. 

Tänä lukuvuonna laajensimme yhteisopettajuuden sisällöt aiempien liikuntamuotojen ulko-
puolelle. Lisäsimme yhteisopettajuuteen kahden viikon opetusjaksot sekä syys- että kevät-
lukukaudelle. Yhdistimme myös opetusharjoittelun yhteisopettajuuteen, jolloin useimmiten 
kaksi harjoittelijaa tai joskus useampia harjoittelijoita suunnitteli ja toteutti kaksi yhtei-
sopettajuuskertaa opetusryhmilleen. Meidän opettajien, opetusharjoittelijoiden ja oppilaiden 
kokemukset yhteisopettajuudesta olivat varsin myönteiset etenkin silloin, kun sisällölliset 
valinnat olivat sopivia (esim. kisailut, pelit ja leikit, sovelletut pallopelit).

Liikunnanopetuksessa yhteisopettajuus tarjoaa vaivattoman tavan toteuttaa opetusta seka-
ryhmissä. Kokemustemme mukaan yhteisopettajuustunneilla painottuvat sosiaaliset tavoit-
teet. Meidän kokemustemme perusteella osassa sisällöissä yhteisopettajuus ja sekaryh-
mäopetus aiheuttavat haasteita, esim. uinnissa, kehonhallinnassa ja osassa pallopeleistä. 

Toivottavasti tulevaisuudessa yhteisopettajuuden kautta pystymme edistämään kaikkien 
oppilaiden oppimista mahdollistaen joustavat ryhmittelyt ja opetuksen eriyttämisen. Yhtei-
sopettajuus mahdollistaa oppilaille enenevässä määrin autonomiaa, jolloin oppilas voi itse 
olla vaikuttamassa siihen, mihin toimintoihin hän osallistuu yhteisopettajuustunneilla. Yhtei-
sopettajuudessa opettajat yhdistävät osaamisensa, mikä lisää opetuksen laatua ja mahdol-
listaa työn kuorman jakamisen.
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Kysy, kiinnostu ja tutki!

Olemme historian harjoittelussa vahvistaneet muutaman vuoden ajan käytännön ja teorian 
välistä suhdetta yhdistämällä opettajankoulutuslaitoksen ainepedagogiikassa käsiteltyjä il-
miöitä Normaalikoulun harjoitteluun. Ilmiöiksi ovat valikoituneet kiinnostuminen, kysyminen 
ja tutkiminen. Opetusharjoittelijat rakentavat näiden ilmiöiden ympärille opetuskokeilunsa, 
jotka he myös toteuttavat oppitunneilla joko yläkoululaisten tai lukiolaisten kanssa.
Syksyn ensimmäisenä teemana oli kysyminen, jolla johdateltiin opetusharjoittelijat pohti-
maan sitä, millainen kysymys motivoi ja herättää intoa oppia ja tutkia. Harjoittelijoiden tuli 
laatia oppitunti, johon he laativat kysymyksen, sekä tuoda tunnille aineistoja, joiden avulla 
oppijat vastasivat tähän kysymykseen. Kysymyksen tuli olla luonteeltaan arvioiva ja vas-
tauksen perusteluja vaativa. Tässä kokonaisuudessa yhdistyivät historian tiedonalalle tyy-
pillinen tapa rakentaa tietoa ja historian opetussuunnitelmissa vahvasti esille nouseva his-
torian taitopohjaisuus.

Toisen kokeilutunnin opetusharjoittelijat suunnittelivat kiinnostumisen teemaan. Tämän op-
pitunnin perusta tuli olla oppilaiden kiinnostus aiheeseen. Keskeistä oli antaa tilaa vuoro-
vaikutukselle sekä osallisuudelle. Vuorovaikutus oli vahvasti ilmiönä esillä harjoittelijoiden 
OKL:n syksyn opinnoissa. Tätä halusimme yhdistää ainepedagogiikkaan ja luokkahuonekäy-
täntöön. Harjoittelijoiden kokeilutunneilla oppilaille annettiin mahdollisuus tehdä valintoja 
niin sisältöihin, opiskelutapoihin kuin opiskeluympäristöihin liittyen. Näin pyrittiin mahdollis-
tamaan opetusta, jossa oppijan aktiivinen rooli valintojen tekijänä omassa opiskelussaan oli 
mahdollisimman suuri.

Kolmanteen kokeiluun harjoittelijoille annettiin tehtävänannoksi suunnitella ja toteuttaa op-
pitunti, jossa oppilaat tai opiskelijat tutkivat opiskeltavaa aihetta kolmen eri näkökulman 
sisältävän aineiston avulla. Tässä kokeilussa yhdistettiin aiempien kokeilujen kysyminen ja 
kiinnostuminen tutkimiseen. Opiskelijoiden suunnitelmat yhdistyivät hienosti sekä opetus-
suunnitelmien ainekohtaisiin osuuksiin että laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Valitetta-
vasti koronan vuoksi näitä suunnitelmia ei päästy toteuttamaan käytännössä.

Kokeilut organisoitiin niin, että syyslukukauden kolme perjantaita varattiin kokeilujen toteut-
tamiseen kolmen harjoittelijan ryhmissä. Kokeilut loivat pohjaa keväällä tehdylle pidemmälle 
opetuskokeilulle, jossa kysymisen, kiinnostumisen ja tutkimisen teemoja kehiteltiin pidem-
miksi oppimiskokonaisuuksiksi.

Monipuolista tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
Normaalikoulussa on tänäkin lukuvuonna, koronasta huolimatta, ollut vilkasta tutkimus-, 
kokeilu- ja kehittämistoimintaa (TutKoKe). Koulu on osallistunut moniin hankkeisiin, joita 
esitellään tarkemmin tuonnempana. Opettajat ovat myös kehittäneet omia pedagogisia käy-
tänteitään yksin ja yhdessä sekä päivittäneet ja täydentäneet osaamistaan osallistumalla 
monenlaisiin koulutuksiin ja seminaareihin. Opettajamme ovat myös olleet mukana valta-
kunnallisessa opetussuunnitelmatyössä, kun eri oppiaineisiin on 6. luokalle laadittu tar-
kempia arviointikriteerejä. Lisäksi opettajamme ovat olleet mukana laatimassa oppimate-
riaalia eri kustantajille ja kirjoittaneet eri foorumeille artikkeleita omista tutkimuksistaan ja 
opetuskokeiluistaaan.
 
Jyväskylän normaalikoulu osallistuu myös aktiivisesti valtakunnalliseen harjoittelukoulujen 
yhteistyöverkostoon eNorssiin, jossa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa edistetään 
yhteistyössä monin tavoin. Verkostossa toimii monia työryhmiä, joissa jokaisessa on mukana 
Jyväskylän normaalikoulun opettajia. Työryhmät kehittävät yhdessä toimintatapoja ja tuot-
tavat materiaalia ja julkaisuja kaikkien yksiköiden ja myös suuren yleisön tarpeisiin. Tänä 
keväänä Joensuun eNorssi-seminaarin yhteydessä julkaistiin kaksi teosta, joissa on mukana 
myös oman koulumme opettajien kirjoittamia artikkeleita.

Huhtikuussa Normaalikoulu oli mukana järjestämässä “100 syytä olla aineenopettaja!” -ta-
pahtumaa. Ruusupuistossa pidetyssä tapahtumassa pidettiin aineenopettajan työhön liittyviä 
lyhyitä alustuksia, joiden jälkeen kuulijoiden oli mahdollisuus syventyä aiheisiin puhujien 
kanssa. Ruusupuiston aulassa sai tutustua muun muassa LUMA-keskuksen, Kieliverkoston 
ja Opinkirjon aineenopettajan työtä tukevaan tarjontaan. Normaalikoulun pisteellä pääsi ky-
symään ohjatusta harjoittelusta sitä parhaillaan tekeviltä opiskelijoilta. Myös aineenopetta-
jaopiskelijoiden asioita edistävällä JANO-yhdistyksellä oli oma infopisteensä.  

Toukokuussa Normaalikoulun tutkoke-koordinaattorit kutsuivat opettajankoulutukseen 
osallistuvia tahoja yliopiston eri tiedekunnista keskustelemaan koulumme tutkoke-toi-
minnan kehittämisestä. Paikalle saapui yli 20 osallistujaa, ja tapaaminen poiki muutamia 
suunnitelmia, jotka pyritään toteuttamaan tulevana lukuvuonna.
 
Tutkoke-toiminta on jatkunut myös syksyllä 2018 alkaneessa Tandemopiskelua opetushar-
joittelussa – Tandemlärande i undervisningpraktiken -hankkeessa. Svenska kulturfonden 
myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaalikoulun ja Vasa övningsskolan kolmivuoti-
selle hankkeelle, jonka piti päättyä jo kesällä 2021. Koronavaikeuksien takia emme ole pysty-
neet järjestämään haluamaamme toimintaa täysmuotoisesti, ja onneksemme Svenska kul-
turfonden on tullut hyvin vastaan ja jatkanut toimintakautta täksi ja ensi lukuvuodeksi. Vaikka 
vastavuoroiset vierailut eivät olekaan onnistuneet, olemme tänäkin lukuvuonna edistäneet 
kotikansainvälisyyttä kolmella lukioruotsin kurssilla sekä yhden yhdeksännen ja yhden kah-
deksannen luokan kanssa. Tästä voi lukea lisää ruotsin oppiaineen kohdalta.
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Opetussuunnitelmat
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Yläkoulun opetussuunnitelma
1.8.2021 alkaen perusopetuksen opetussuunnitelmassa astui voimaan muutos, joka koskee 
päättöarviointia 9. vuosiluokan päätteeksi. Aiemmin opetussuunnitelmassa on ollut kirjoitet-
tuna kriteerit kussakin oppiaineessa ainoastaan arvosanan 8 osaamiselle. Muutoksen myötä 
keväällä 2022 annettavien päättöarvosanojen kriteereissä on kuvaukset lisäksi arvosanojen 
5, 7 ja 9 osaamiselle.

Muutos on valtakunnallinen, ja sen yksi päätarkoitus on yhtenäistää perusopetuksen päät-
töarviointia koko Suomessa. Jyväskylän normaalikoulun opettajille voimaan astuneet päät-
töarvioinnin kriteerien tarkennukset ovat tulleet tutuksi jo lukuvuoden 2020–2021 aikana, kun 
opettajat ovat olleet mukana kriteerien valtakunnallisessa valmistelutyössä.

Lisäksi 1.8.2021 perusopetuksen opetussuunnitelmaan tuli uusi käsite “tehostettu henkilö-
kohtainen oppilaanohjaus”. Uusi käsite ohjaa edelleen kohti riittävän varhaista ja henkilö-
kohtaista jatko-opintoihin ohjaamista jo 8. luokalta alkaen.

Lukion opetussuunnitelma
Lukion opetussuunnitelman uudet perusteet LOPS2021 otettiin käyttöön 1.8.2021.
Samalla lukioon hakeutuneita tulee koskemaan oppivelvollisuus 18 vuoden ikään saakka tai 
siihen saakka, kunnes ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus ovat valmiina. Tulevana lu-
kuvuotena meidän abit opiskelevat vielä edeltävän opetussuunnitelma (LOPS2016) mukai-
sesti. Oppivelvollisten määrä siis kaksinkertaistuu tulevana lukuvuotena. 

Tämä lukuvuosi oli haastava sekä eri opetussuunnitelmien toimivan yhdistelmän mutta eri-
tyisesti maksuttomuuden mukanaan tuoman oppimateriaalien kirjavan tilanteen vuoksi. 
Lukiomateriaalit ovat pääsääntöisesti digitaalisia, ja iso osa uusista lukiolaisista opiskeli 
perusopetuksessa paperisten kirjojen avulla. Digitaaliset materiaalit ovat tuntuneet lukiolai-
sista työläiltä käyttää, ja tämä on vaatinut luovia ja joustavia ratkaisuja. 

Lukio-opintojen laajuus pysyy tulevaisuudessakin samana. Laaja-alaisen osaamisen osa-
alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet, ja opinnot jäsennetään kurssien sijaan 
moduuleiksi. Moduulit muodostavat toimivia opintojaksoja. Opiskelijoille tarjotaan entistä 
kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville. 
Selkeänä painopistealueena ovat yhteydet ympäröivään maailmaan, kuten korkeakoulu-, 
kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö.
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Eput
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Eppuvuosi 1a-luokassa 

Ensimmäinen kouluvuosi on ollut täynnä monenlaisia touhuja, ja luokasta on muodostunut 
toimiva, yhteistyökykyinen ja toiset huomioiva ryhmä. Tarinoiden aapisen Mumun mukana 
olemme luku- ja kirjoitustaitojen lisäksi saaneet harjoitella tunne- ja kaveritaitoja. “Kaikki 
mukaan leikkiin!” on ollut alusta asti tärkeä luokan sääntö. Ennen joulua osallistuimme 
haasteeseen, jossa kirjoitimme joulutervehdyksiä yksinäisille vanhuksille. Oppilaiden kortit 
lämmittivät varmasti monen mieltä. 

Luokassamme on aivan huikea lukemisen into. Vuoden aikana olemme lukeneet melkoisen 
kasan kirjoja ja lukupiiri on ollut yksi tosi mieluisa työtapa. Keväällä oppilaat ehdottivat myös, 
että he voivat lukea vuorotellen luokan yhteistä kirjaa opettajan sijasta. Näin siis opettajakin 
pääsi nauttimaan tarinan kuuntelusta. 

Matematiikan taitoja olemme harjoitelleet paljon toiminnallisesti. Erilaiset pelit ja leikit pa-
reittain ja ryhmissä innostavat ja vahvistavat taitoja. Oppilaat osaavatkin hyvin työskennellä 
kaikkien kanssa. Yhdessä olemme myös tutkineet aineita ja ilmiöitä. Ilma, vesi ja sää ovat 
olleet tämän vuoden tutkimuskohteita, joiden myötä myös hypoteesien teko on tullut tutuksi. 
Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti oli lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus, 
jossa ytimenä olivat luovuus ja rakentava yhteistyö
. 
Taito- ja taideaineiden myötä on tullut huimasti luottamusta omiin taitoihin ja onnistumisen 
kokemuksia. Luokan ovi on saanut yhteistyönä virkatun värikkään verhon,  ja Mumu-pehmot 
sekä kirjotut pöllöt ovat molemmat vaatineet oppilailta pitkäjänteistä ja kärsivällistä työs-
kentelyä. Niistä tulikin myös tosi tärkeitä heille. 

Kodit ovat olleet tärkeässä osassa luokan toiminnassa, ja olemme olleet onnekkaita, että 
meillä on ollut myös muutamia mahdollisuuksia viettää toiminnallista aikaa kaikki yhdessä. 
Liikunnallinen iltapäivä Parkour Akatemian tiloissa, pikkujoulut koululla ja lumiukkojen ra-
kentamisilta koulun kentällä olivat mieleenpainuvia tapahtumia.
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1b-luokan kouluvuosi
 
1b-luokan kouluvuosi alkoi jännittävällä seikkailulla, sillä Aapisen hahmo Mumu oli lähet-
tänyt luokkaamme kirjeen, jonka mukaan meille oli tullut paketti koululle. Vihjekirjeitä olikin 
ripoteltu ympäri koulua, joten samalla kun kuljimme vihjeeltä toiselle, tuli uusi kouluraken-
nuskin tutuksi. Viimein paketti löytyi, ja vieläpä omasta luokasta. Mumu oli lähettänyt meille 
jokaiselle ihan ikioman Aapisen.  Voi tuota onnenpäivää! Siitä se kouluvuosi alkoi.

Mumu on suloinen ja kuitenkin sopivasti mörkö. Sen tasku vaihtaa väriä, kun sen tunnetila 
muuttuu. Me ryhdyimme heti lukuvuoden alussa ompeluhommiin ja teimme omat Mumut. 
Projekti ei jäänytkään siihen, vaan Mumuille ommeltiin vaatteita, kirjoitettiin omia kirjoja ja 
valmistettiin myös sängyt. Samalla opettajalle näyttäytyi, miten sinnikkäästi eppuoppilaat 
osaavat työskennellä ja miten paljon erilaisia työskentelytaitoja heillä jo on. 

Mumut ovat kulkeneet kouluvuoden aikana mukana 
monissa eri tilanteissa. Parasta on, kun voi ihan vaikka 
huilata Mumun kanssa. Silloin Mumu toimii tyynynä 
pöytää vasten.

Luku-ja kirjoitustaitoa olemme harjoitelleet monin tavoin, yksin ja yhdessä. Koulumme kir-
jasto on lukemisen aarreaitta. Viikoittain olemme löytäneet sieltä jokaiselle sopivan tasoista 
luettavaa. Mieleenpainuva hetki on, kun lukee itse kirjan kannesta kanteen. 

Olemme oppineet monenlaisia taitoja, mutta tärkein ja vaikein taito on koulussa yhdessä ole-
minen ja toisten huomioon ottaminen. Sitä olemme harjoitelleet monenlaisissa arkisissa ti-
lanteissa. Kummiopettajien kanssa rakensimme alkuvuodesta luokkamme oveen ystävyyden 
puun, johon kasvaa ystävällisten tekojen ja hyvän mielen lehtiä. Kun toimit ystävällisesti ja 
siitä tulee hyvä mieli toiselle, lisää kaveri puuhun yhden lehden, johon on kirjattu tuo huomio. 
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Alkuopetuksessa opiskelemme uusia asioita kokonaisuuksina, oppiainerajat ylittävinä tee-
moina. Esimerkiksi ympäristöopin asioita olemme opiskelleet yhdessä kuvataiteen, musiikin, 
liikunnan, lukemisen ja kirjoittamisen keinoin. Matematiikkaa olemme treenanneet tietenkin 
kovasti omana oppiaineenaan, mutta olemme lähestyneet sitä myös kuvatataiteen ja raken-
telun keinoin. Norssin tiedeviikolla tutkimme STEAM-pajassa matematiikan ja taiteen yh-
teyttä rakentaen 3D-muotoja Platonin kappaleita hyödyntäen.

Käsillä tekeminen, askartelu ja puuhastelu on meidän luokan juttu. Siinä samalla opimme 
vaikeitakin taitoja, mutta ennen kaikkea opimme toisistamme ja toisiltamme.
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1c-luokan kouluvuosi
1c-luokassa kouluvuosi sujui mukavasti. Syksyllä tutustuimme monin eri tavoin uusiin luok-
kakavereihin, opettajiin, luokkaan ja kouluun. Vuoden aikana opimme työskentelemään rau-
hallisesti, ja mikä tärkeintä, toisiamme auttaen ja opastaen sekä yhdessä kokeillen ja oppien. 
Teimme paljon asioita toiminnallisesti, käytännön kautta. Luokastamme muotoutui mukava 
paikka oppia ja toimia. Kun työtavat ja työrauha oli opittu, pääsimme itse suunnittelemaan 
luokkamme järjestyksen. Joka päivä ja joka tunti aloitimme luokan keskellä olevassa rahi- ja 
sohvaringissä yhdessä keskustellen ja tunnin teemaan perehtyen. Olemmekin paljon kes-
kusteleva luokka ja osaamme kertoa mielipiteemme sekä kuunnella luokkakavereita. Työs-
kentelypaikkamme saamme valita itse. On hienoa ottaa itse vastuuta ja toimia yhdessä kaik-
kien kanssa. 

Lukemista harjoittelimme paljon ja monin eri tavoin. Luokassamme on lukumato, joka auttoi 
meitä monissa lukujutuissa. Se innosti meitä myös lukemaan, ja kyllä me luimmekin valtavan 
kirjakasan eppuluokan aikana. Lukuintoa lisäsimme myös nelosluokan kummien kanssa. 
Osallistuimme kansainväliseen Lukupesä-hankkeeseen, jossa tämän vuoden teemana oli 
pelillistäminen. Hankkeessa ohjelmoimme pareittain sadun, jonka kummimme olivat valin-
neet. Tästä hankkeesta voi lukea lisää vuosikirjan TutKoKe-osuudesta. 

Matematiikan tunneilla opimme toiminnan kautta, mutta välillä myös hiljaa laskien ja parin 
kanssa pohtien. Meille matematiikka on ollut aina melko helppoa, ja tykkäämme kovasti eri-
laisista työskentelytavoista. Kauppaleikit, mittaustutkimukset ja matemaattiset pelit innos-
tivat kovasti. Ja jos omat sormet eivät enää riittäneet, kaveri tuli apuun.

Ohjelmointi on ollut luontevana osana oppimista koko eppuluokan ajan. Pääsimme osallis-
tumaan myös kansainväliseen monialaiseen ohjelmointikisaan, jossa pelastettiin saimaan-
norppa ja ilves. Meidät palkittiin yli 250 joukkueen joukosta erityisesti yhteistyötaitojen ja 
ohjelmoinnin yhdistämisen osalta. Tästä hankkeesta voi lukea lisää TutKoKe-osuudesta. 
Liikunta ja muut taito- ja taideaineet rikastuttivat eppuvuottamme. Olemme hyvin liikku-
vainen ja touhukas luokka ja liikuntatunneilla nautimme erilaisista liikuntalajeista. Käsityöt 
olivat innostavia koko vuoden ajan, ja teimme niitä huolella. Kaikkia näitä taitoaineiden ta-
voitteita yhdistimme ystävyysviikollamme helmikuussa koristellessamme luokkamme mah-
dollisimman ystävälliseksi. Viikon aikana tutustuimme muun muassa reseptiin tekstilajina, ja 
opitusta lukutaidosta oli apua ystävyysmuffinsseja leipoessa.

Tutkiva ote kaikessa oppimisessa ja tekemisessä on ollut meille tärkeä asia. Tutkimalla ja 
kokeilemalla kehittelimme esimerkiksi tipuille riittävän vahvat laskuvarjot, jotta niiden oli 
turvallista laskeutua alas orrelta. Teimme myös erilaisia vesitutkimuksia ja -kokeita, joiden 
avulla opimme sulamisesta ja haihtumisesta. Ympäristöopin teemoihin olemme yhdistäneet 
monia muitakin oppeja monialaisten kokonaisuuksien projekteissa. 

Eppuluokka on ollut hyvää ja turvallista aikaa oppia yhdessä!
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Esi- ja alkuopetuksen kummiharjoittelu

Esi- ja alkuopetuksen sivuaineopiskelijat saapuivat eppuluokkiin elokuussa heti syysluku-
kauden alussa. Opiskelijat saivat omat kummiryhmät, joiden kanssa he työskentelivät per-
jantaiaamuisin lähes koko lukuvuoden. Syyslukukaudella he tekivät töitä oppilaiden  kanssa 
lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan parissa. Kevätlukukaudella työstettiin taito- ja tai-
deaineprojektia, joka huipentui eppujuhlaan, jonka yleisöksi pääsivät myös perheet. Juhlan 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat kummiopettajat oppilaineen. Sekä esiintyjät että 
yleisö nauttivat suuresti kolmen vartin mittaisesta spektaakkelista.
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Toput
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2a-luokan muistoja 
kuluneesta lukuvuodesta
Meidän “Toppu A” tykkää asioista keskustella
ja kuulumisia luokkakavereiden kanssa 
vaihdella. 
Aiheista ei meillä tule koskaan loppu 
– joskus tarinan päättämisessä vain tulee 
hoppu!

Motivaatio opiskeluun meillä on suuri 
– kiinnostumme uusista asioista juuri!

Luemme, kirjoitamme ja laskemme yksin tai 
kaverin kanssa monella eri tavalla 
– välillä iPadin avulla myöskin sohvalla. 
Tutkiminen on myös meistä kiinnostavaa 
– sekä sisällä että taivasalla.

Syksystä jäi mieleen metsäretki bussikyy-
dillä Laajavuoreen. 
Kun yhdessä tutkimme metsää, löysimme 
myös mustikan, puolukan ja suppiksen tuo-
reen.
Joulukalenteriluukun teko koulun kalenteriin 
oli myös hauskaa puuhaa 
– kalenteria katsoessa ei voinut koskaan 
tietää, missä tonttu luuraa. 
Pikkujoulua monin esityksin oman luokan 
kanssa vietimme
ja joulujuhlapäivänä yhdessä lyhtykulkueena 
kampuksella hiivimme.
Hiihtoloman jälkeen “Talvikivapäivässä” lii-
kuntapisteitä meillä oli monta 

ja meno ihan hulvatonta! 
Luokassa sitten Unicefin filmin ääreen hiljenimme,
kun saimme tietää, miten liikkumisen ja sponsoroiden avulla lapsia kaukana autoimme.
Kevätlukukaudella avaruusprojekti oli ihan huippua! 
Kiinnostuksesta planeettoihin ei tahtonut tulla loppua! 
Parin kanssa tai kolmen ryhmässä Jamboard-alustalla suunnitelman avaruusmaailmasta 
teimme 
ja yhdessä sen sitten ryhmässä  kierrätysmateriaaleista valmistimme. 
Lopputuloksesta ja prosessista vielä koko luokalle slide show’n esitimme!
Press print -painanta myös tutuksi tuli, 
kun avaruustaustaan suolamaalauksella tehty planeetta kokonaisuudeksi suli.

Pääsiäislaatikon tekemisessä opimme uusia taitoja 
– sahaaminen, naulaaminen, hiominen ja maalaaminen on meistä hienoa! 
Laatikon saimme vielä koristella 
ja pääsiäisiloa kotiin kanniskella!

Äitien ja isien päivät ovat meille myös aina tärkeitä 
– paneudumme muistamisiin sydämellä! 

Tässä on meidän muistoja vuoden varrelta muutamia 
– ihan kaikista voisimme kirjoittaa innolla romaania!

Ennen koulun loppua 1.6. odottaa vielä maatilaretki 
– siitä jää varmasti vielä mieleen moni hetki!
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2b-luokan vuosi

2b-luokassa on touhuttu monenlaista lukuvuoden aikana. Tutuksi ovat tulleet kerto- ja jako-
laskut, aakkosjärjestys, yhdyssanat ja monet muut tärkeät taidot. Ehkäpä tärkeimpiä hetkiä 
ovat olleet ne, jolloin olemme porukalla opetelleet kaveri- ja tunnetaitoja. 2b-luokka tykkää 
kädentaidoista, tutkimisesta ja toiminnallisuudesta, liikunnasta, peleistä, iPad- ja tietokone-
tunneista sekä ulkoilusta. Lukuhetket ovat olleet kaikkien mieleen, kun lukemalla on voinut 
kerätä lukuhelmiä. Lukuhelmillä on saanut ostaa vaikkapa kaverin kanssa sisävälitunnin. 
Olemme retkeilleet Laajavuoressa ja vierailleet KeMu-museossa kahteen kertaan. 
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2c-luokka muisti sotiemme veteraaneja

2c-luokka osallistui itsenäisyyspäivän alla Postin ja Veteraaniliiton korttikampanjaan. Posti 
ja Veteraaniliitto järjestivät jo seitsemättä kertaa kaikille kansalaisille suunnatun korttikam-
panjan, jossa jokainen voi ilahduttaa sotiemme veteraaneja ja lottia postikortilla. Korttien 
teon lomassa tutustuttiin Suomen itsenäisyyden vaiheisiin ja kirjoitettiin kortteihin lämpimiä 
ajatuksia suomalaisuudesta.

2c-luokan sadonkorjuujakso

2c-luokan syksyn aloitus kului mieluisan sadonkorjuuteeman parissa. Luokka retkeili Laaja-
vuoren metsässä sieniä ja marjoja tutkien. Luokassa ahkeroitiin pehmovihannesten ompelu-
töissä ja sadonkorjuupelien jännittävissä hetkissä. Oppimisjakso huipentui sadonkorjuujuh-
liin, joissa päästiin maistelemaan kauden kasviksia ja vihanneksia. Ihanan päivän kruunasi 
sadonkorjuulaulujen ja yhteisen musisoinnin hetki.

2c-luokan viilipaja

Osana Norssin tiedeviikkoa 2c-luokka pääsi valmistamaan viiliä ja harjoittelemaan tieteel-
lisen tutkimuksen tekemistä. Oppilaat valmistivat yhden oikeaoppisen viilin ja toisen kokeel-
lisen viilin. Jälkeenpäin tutkittiin, mitkä tekijät vaikuttivat viilin onnistumiseen tai epäonnistu-
miseen. Oppilaat havainnoivat olosuhteita, joita maitohappobakteerit tarvitsevat toimiakseen. 
Viileissä eläviä maitohappobakteereita päästiin tarkastelemaan mikroskoopeilla. 
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Aika ja avaruus -opintojakso

2c-luokka aloitti kevätlukukauden monialaisen oppimisjakson “Aika ja avaruus” parissa. Op-
pilaiden itsensä toivoma ja odottama teema innosti heitä tutkimaan avaruutta ja mittaamaan 
aikaa. Ilmiötä lähestyttiin matematiikan, käden töiden, musiikin, kirjoittamisen, lukemisen 
ja luonnontieteiden kautta. Jaksolla työskenneltiin mm. monipuolisten ryhmätöiden ja toi-
minnallisten pajojen parissa. Luokkaa kaunistamaan saatiin virkaten tehty aurinkokunta, ja 
kotien iloksi askaroimme myös kauniit käkikellot.
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Kolkit
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Kolkkien kouluvuosi

Kolkkien kouluvuosi sujui innokkaasti uutta oppien ja ympäristöä tutkien. Lukuvuotta ryt-
mittivät ympäristöopin teemat, laskuharjoitukset, kielten opiskelu, käsillä tekeminen, liik-
kuminen, musisointi, luku- ja kirjoitushetket, retket sekä yhteiset juhlat ja tapahtumat. Pää-
osassa olivat yhdessä oppiminen ja iloinen arki.

Turvallisen liikkumisen harjoittelua

Alkusyksystä kolmansien luokkien ympäristöopin teemana oli turvallinen liikkuminen. Opis-
kelimme liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita: liikennesääntöjä ja tarkkaa havainnointia 
liikenteessä. Harjoittelimme myös turvallista liikkumista luonnossa ja teimme kolkkiluok-
kien yhteisen retken Kangasvuoren luontopolulle. 

Jakso huipentui kolmasluokkalaisten yhteiseen pyöräilypäivään syysliikuntapäivänä. Päivän 
aikana tutustuimme pyörän osiin ja turvavarusteisiin ja katsastimme omat pyörät turvava-
rusteiden osalta. Harjoittelimme pyörän hallitsemista taitoradan pisteillä sekä opettelimme 
oman pyörän huoltoa ja putsaamista. 

Päivän aikana teimme myös kolkkien yhteisen pyöräretken Jyväsjärven maisemiin. Ajelimme 
turvavälein peräkanaa Jyväsjärven rantaraitilla raikkaassa syyssäässä. Tauolla nautimme 
maukkaista retkieväistä ja leikimme yhdessä sataman viheriöllä. Matkantekoamme ilahdut-
tivat pyöräjonollemme vilkuttaneet vanhemmat reitin varrella. Retki sujui mallikkaasti, ja 
oppilaat osoittivat turvallisen liikkumisen taitojaan esimerkillisen hienosti.
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Kolkkiluokkien pikkujoulut 
Kolkkiluokkien pikkujoulut pidettiin esitysaulassa marraskuun lopulla. Yhteisessä juhlassa 
nähtiin joka luokalta upeita ja huolella harjoiteltuja esityksiä. Saimme nauttia mm. itse teh-
dyistä lauluista, näytelmistä ja yhteislauluista. Jokainen luokka esiintyi vuorollaan, ja juh-
lassa oli lämmin ja jouluinen tunnelma.

Luonnon eliöiden ja ilmiöiden ihmettelyä

Kevättalvella tarkastelimme talvista luontoa ja tutkimme ilmiötä vesi. Talvijakson aikana 
tutustuimme mm. ihmisten, eläinten ja kasvien tapoihin valmistautua talveen ja suojautua 
talven kylmyydeltä. Harjoittelimme lämpötilan mittaamista ja tutkimme eläinten jälkiä ja 
talvehtivia kasveja, mm. talventörröttäjien siemeniä. Selvitimme myös, millaista elämää on 
talvella jään alla. Talvijakson päätteeksi vierailimme luontomuseolla, missä kuulimme lisää 
eläinten talvesta. 

Vesijakson aikana opimme tutkimalla, millaisia olomuotoja ja ominaisuuksia vedellä on ja 
miten vesi kiertää luonnossa. Kirjoitimme mm. kertomuksen vesipisaran matkasta. Poh-
dimme yhdessä, missä olomuodossa vesi on pilvissä ja säilyykö veden määrä samana maa-
pallolla vai tuleeko sitä jostain lisää.

Keväällä tutustuimme kasvien kasvuun sekä rantoihin ja vesiin elinympäristönä. Ranta-
jakson päätteeksi toteutamme toukokuussa tutkimusretken Köyhälammelle. Rannalla har-
joittelemme tutkimusten tekemistä ja eliöiden tunnistamista: tutkimme mm. veden lämpö-
tilaa ja havainnoimme kevään merkkejä sekä harjoittelemme tunnistamaan vesikasveja ja 
vesilintuja. 

Ennen kesälaitumille kirmaamista teemme kolkkien yhteisen retken Ähtärin eläinpuistoon. 
Pääsemme tutustumaan Suomen luonnon eläinten lisäksi pandoihin.

Lukupiirityöskentelyä 
Lukutaito on tärkeä arjen taito, jonka avulla voi ymmärtää ympäröivää maailmaa ja saada 
elämyksiä. Lukutaidolla on tärkeä merkitys myös lasten tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen 
kehittymisessä. Satujen ja tarinoiden avulla voi turvallisesti tarkastella omia tunteita ja pel-
koja. Tarinoita lukiessa tai kuunnellessa lapsen mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus 
vahvistuvat. Lukuintoa voi herätellä mielenkiintoisilla kirjoilla ja hauskoilla tavoilla lukea 
kirjaa, esim. eri paikoissa, eri asennoissa ja erilaisilla äänillä eläytyen.

Kolmasluokkalaiset ovat innokkaita lukijoita, ja kaikissa kolkkiluokissa luetaan ja käydään 
koulun kirjastossa viikoittain. Oppilailla on oma pulpettikirja, jota luetaan usein ruokailun 
jälkeen. Kirjan ääreen rauhoitutaan muissakin sopivissa hetkissä. Kolmannella luokalla 
olemme lukeneet oman pulpettikirjan lisäksi kirjoja myös lukupiireissä. Lukupiiriryhmissä 
luimme kirjaa yhdessä ääneen vuorotellen, jaoimme lukukokemuksiamme sekä teimme yh-
dessä kirjaan liittyviä toiminnallisia ja kirjallisia tehtäviä. Luimme kirjaa myös lukuläksynä 
kotona. Lukupiirityöskentelyn lopuksi teimme kirjavinkkaukset lukemistamme kirjoista.
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Kansainväliset opiskelijat
Kansainväliset opiskelijat ovat vierailleet ahkerasti luokissamme havainnoimassa koulun-
käyntiämme syys- ja kevätlukukausien aikana. Tämän lisäksi he ovat esitelleet meille omia 
kotimaitaan ja niiden kulttuuria. Kolkkiluokkalaiset ovat päässeet tutustumaan mm. Yhdys-
valtojen, Puolan ja Itävallan luontoon, perinteisiin juhliin sekä ruokakulttuuriin. Olemme saa-
neet oppia myös muutaman sanan opiskelijoiden äidinkielillä.
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Nelkit
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4b:n Norssin päivä

Norssin päivän alkutanssien jälkeen suuntasimme pyöräilemään Jyväsjärvelle. Matkalla 
poikkesimme Äijälän Riemurannan leikkipuistossa nauttimassa eväitä ja ryhmäytymässä. 
Siitä jatkoimme matkaa kohti Survon omenapuita pikaiselle välipalalle. Ryhmäytymisen 
kruunasimme vielä kokkaushetkellä herkuttelemalla omenapaistosta. 

4b:n näyttely Teeleidissä

Teimme 4b:n kuvaamataidon tunneilla eri tekniikoita yhdistävän työn: teekannu ja -kuppi -ai-
heiset julisteet. Julisteisiin kirjoitettiin englannin tunnilla erilaisia lauseita, kuten “All you 
need is tea”, “A cup of tea will solve it” ja “Tea, a hug in a cup”. Olimme yhteydessä Teeleidin 
omistajaan, joka innostui heti ottamaan julisteet heille näyttelyyn. Julisteita viedessämme 
vietimme mukavan teehetken Teeleidissä kuunnellen tietoa teestä, sen historiasta ja vilje-
lystä ja nautimme teetä ja keksejä. 

Näyttelymme oli viikoilla 39–42. Näyttelystä tehtiin somejulkaisu Teeleidin Instagramiin. Op-
pilaille oli hienoa saada omat työt julkisesti esille näyttelyyn. Samalla tuimme paikallista 
yritystä, kun mainostimme näyttelyä ja saimme sen avulla Teeleidiin lisää asiakkaita. 
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4b-luokan pyöräretki omenatarhalle

4b-luokka teki elokuussa pyöräretken Survon omenatarhalle Kuokkalaan. Rantaraitti on 
helppo ja kaunis reitti pyöräilyyn, ja oppilaat odottivat retkeä innolla. Koko edellisen yön ja 
aamun kestänyt sade lakkasi juuri sopivasti, ja aurinko paistoi siniseltä taivaalta lähties-
sämme koulun pihasta pitkässä letkassa. 

Kiipeilimme puissa ja keräsimme reput täyteen kypsiä, mehukkaita omenoita. Matkan var-
rella kävimme myös leikkimässä Suuruspään liikunta- ja leikkipuistossa. Kerätyistä ome-
noista leivoimme koululla opetusharjoittelijoiden opastuksella omenapiirakkaa. Opetushar-
joittelijat saivat retkipäivästä erilaisen ohjauskokemuksen tavallisten luokkatuntien lisäksi.
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4c Ladun majalla

Lähdimme talviliikuntapäivänä hiihtelemään yhdessä eppujen kanssa Ladun majalle ja sa-
malla nauttimaan muista talven aktiviteeteistä. Matkaan otimme myös Rautasuden, joka on 
Vilnan kaupungin tunnuseläin. Saimme Pohjoismaat ja Baltia -projektin kautta ystävyys-
luokan Vilnasta ja lupasimme, että Rautasusi seikkailee kevätlukukauden meidän muka-
namme.
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Lukuhaaste
Tammikuussa aloitimme neljännen luokan lukuhaasteen. Tavoitteeksi asetimme 200 luettua 
kirjaa kesälomaan mennessä. Nyt olemme lukeneet jo yli 300 kirjaa, vaikka on vasta huh-
tikuun loppu. Aina kun sataset paukkuivat, palkintona oli lukubileet, joiden teeman oppilaat 
päättivät äänestämällä. Ohjelmassa on ollut mm. koko koulun piilonen, lautapelitunti ja elo-
kuva.

Macarenaa ja espanjaa
Saimme tutustua tarkemmin valtioon nimeltä Espanja. Luokan kv-harjoittelija Victor piti 
meille oppitunnin. Lopuksi tanssimme Macarena-tanssin tahdissa.

Tangram-pajassa tiedeviikolla
4b-luokan oppilaat vierailivat yliopiston Lähde-kirjastolla Tangram-pajassa. Paja oli Lu-
ma-keskuksen järjestämä ja kuului Norssin tiedeviikon monipuoliseen ohjelmaan. Oppilaat 
saivat tutkia, kokeilla ja oivaltaa, osallistua, rakentaa ja luoda. Aktiivinen osallistuminen ja 
ihmettely olivatkin tiedeviikon parasta antia. 
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Viikit
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5a:n joulun aika
5a:n pikkujoulut alkoivat keskiviikkoaamuna klo 9.50. Pelasimme lautapelejä, söimme pipa-
reita ja joimme glögiä.

5a:n harjoittelijat olivat myös tehneet pikkujouluihin Kahoot!-visan liittyen jouluun. Siinä kä-
vimme harjoittelijoiden kanssa opittuja asioita läpi jouluisella twistillä. Tunnin lopussa oli 
gaala, jossa harjoittelijat jakoivat jokaiselle diplomin. 

Myöhemmin joulukuussa 5a:n harjoittelijat olivat järjestäneet piparinleipomis- ja korttipajan. 
Korttien malleina olivat esim. lumiukko, joulupallot ja joulukuusi. Pipareita leipoessaan kaikki 
saivat ottaa omat piparimuotit. Lopuksi koristelimme pipareita kuorrutteilla.

Viimeisenä päivänä ennen joululomaa oli joulujuhlapäivä. Se alkoi, kun tulimme kouluun kes-
kiviikkona klo 8.10 ja lähdimme pihalle pitämään soihtukulkueen, jossa kiersimme yliopiston 
alueella. Sitten palasimme luokkaan katsomaan viimeiset joulukalenteriluukut ja puolet 
edellisenä päivänä aloitetusta Kadonnut joulupukki -elokuvasta. Katsoimme vielä Joulupukki 
ja noitarumpu -elokuvan, söimme joulupuuron ja lähdimme kotiin klo 11.00.

Kirjoittajat: Matias, Joose, Leevi, Onni K., Onni S. ja Arthur

Laskuvarjotyöt
Teimme ympäristöopin tunnilla laskuvarjotyöt, joiden tarkoituksena oli testata ilmanvastusta. 
Laskuvarjon tarkoituksena oli estää raa’an kananmunan rikkoutuminen, kun se pudotetaan 
yläkerrasta alakertaan.

Laskuvarjon rakentamiseen oli varattu kaikenlaisia materiaaleja, kuten pahvia, lankaa, silk-
kipaperia ja kangasta. Testasimme laskuvarjojen toimintaa rakentelun aikana tennispalloilla.

Lopuksi kananmunat pudotettiin laskuvarjon varassa kolmoskerroksesta kakkoskerrokseen. 
Kaksi munaa selvisi ehjänä, mutta neljä meni rikki. Paras laskuvarjo oli tehty silkkipaperista.

Kirjoittajat: Joona, Lassi ja Milo
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Syysliikuntapäivä
Päivä alkoi koko koulun yhteisellä Emmin ohjaamalla aamujumpalla. Tämän jälkeen jakau-
duimme ryhmiin ja otimme pyörät allemme. Niillä lähdimme huristelemaan kohti metsää.

Pyöräilimme noin 15 minuutin matkan Ylistönmäen metsään. Meillä meni pyöräily tosi hyvin. 
Kun olimme perillä, kiipesimme Ylistönmäen portaita ylös ja tulimme määränpäähän.

Kun pääsimme Ylistönmäen metsään, jakauduimme samoihin neljään ryhmään ja olimme 
aluksi siententunnistusleikkiä. Kun saimme leikkimme loppuun, lähdimme metsään etsi-
mään erilaisia sieniä. Meidän piti tunnistaa sieni ja miettiä, oliko se myrkyllinen. Löysimme 
paljon sieniä. Yksi ryhmä löysi ison kantarellin, ja myös yksi iso herkkutatti lähti syötäväksi 
kotiin. Sitten alkoi pieni saderopina, joka virkistytti meitä, mutta sen vuoksi myös pyörät 
olivat ihan märkinä, kun lähdimme takaisin koululle.

Kun olimme koululla, menimme suoraan syömään. Ruokana oli kalakeittoa. Maittavan keiton 
jälkeen keskustelimme retkestä luokassa.

Kirjoittajat: Alina Toivanen, Helmi Lähteenmäki, Mila Pasanen ja Tuua Vertamo.
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Kiehtova Kivikauden kylä
Aamulla koulussa menimme hakemaan ruokalasta eväitä. Menimme bussiin koulun vierei-
seltä kääntöpaikalta. Matka kesti 54 minuuttia. Matkalla näimme tien vieressä olevalla maa-
tilalla lehmiä, jotka olivat tosi söpöjä. Saavuimme perille Kivikauden kylään.

Ensimmäisenä kiertelimme pihaa ja sitten menimme katsomaan muinaisia asumuksia. Yh-
dessä teltassa oli shamaanihahmo, ja kaikki säikähtivät, kun näkivät nuken, joka esitti ruu-
mista! Lopulta menimme taloon, jossa oli lämmin tuli ja savustettuja kaloja. Talo oli suuri.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                 

Kun olimme tutkineet asumukset, lähdimme ansapolulle. Ansapolulla oli kivikauden aikaan 
käytettyjä ansoja, ja saimme tutkia joitakin niitä läheltä. Suurin osa niistä oli aika raakoja ja 
pelottavia. Joihinkin ansoihin oli laitettu täytetty eläin, jotta saisimme mielikuvan, miltä se 
näytti. Kun opas oli esitellyt kaikki ansat, lähdimme aktiviteettien luokse.

Kivikauden kylässä oli aktiviteetteja. Yhdessä niistä sai kaivaa entisajan esineitä ja leikkiä 
arkeologia. Löysimme sieltä esimerkiksi ruukunpalasia, pieniä puuruuhia ja eläinten luita. 
Jokainen löysi jotakin, ja palkinnoksi löytämisestä saimme valita kiven muistoksi. Saimme 
kokeilla myös jousiammuntaa ja tulentekoa. Tulenteko oli vaikeaa, eikä kukaan saanut tulta 
aikaiseksi. Jousiammunta oli puolestaan helpompaa, ja suurin osa sai osuman puiseen eläi-
meen.

Kun olimme syöneet herkulliset eväät, aloimme tehdä lähtöä historiapolulle. Se kiemurteli 
kauniin metsän halki, ja näimme vilauksen ihanasta Summasen järvestä. Polun varrella oli 
kiinnostavia kylttejä, joissa oli tietoa historiasta. Saimme selville, että melkein vieressämme 
oli ollut kivikaudella eläneiden ihmisten kylä. 

Kirjoittajat: Pihla Auvomaa, Frida Manninen, Sanni Peiponen, Oona Viinikainen ja Alma Waris 
5a-luokalta

Joulukortteja ikäihmisille

5b-luokka askarteli joulukortteja toimitettavaksi 
Siskot ja Simot -yhteisön kautta ikäihmisille.
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Tutkivaa oppimista
5b-luokan oppilaat tutkivat aistitoimintoja erilaisten kokeiden avulla. Tuntoaistia testattiin 
veden lämpötilan avulla. Makuaistitestissä oppilaat tunnistivat erilaisia perusmakuja. Ha-
juaistin varassa yritettiin tunnistaa erilaisia tuttuja ruoka-aineita.

Rapujen anatomiaan ja elämään oppilaat tutustuivat preparoimalla rapuja. Luokka oli myös 
yhteydessä Kotkan Maretariumiin, jonka asiantuntijalta kyseltiin sinisen ravun elämästä ja 
värimuunnoksen syistä.

Ilmanvastuksen hyödyntämistä luokka tutki ongelmanratkaisutehtävässä, jossa piti saada 
kananmuna pudotettua ehjänä kerroksesta toiseen.

Muinainen Egypti tutuksi
5c-luokka opiskeli muinaista Egyptiä perehtymällä elämään muinaisessa Egyptissä, tut-
kimalla, millaista tietoa on saatavilla pyramideista ja niiden rakentamisesta, kirjoittamalla 
muinaiseen Egyptiin sijoittuvat tarinat ja tekemällä kipsistä egyptiläiset kuolinnaamiot.

Matematiikassa pohdittiin murtolukuja pulpetinvaltauspelissä.
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Tiedeviikon tangram-paja
5c-luokka osallistui tiedeviikolla tangram-pajaan, jossa pääsi mm. kokeilemaan itse taiteen 
tekemistä ja tangram-kuvioiden kokoamista.

5c-luokka tutki arjen teknologiaa
5c tutki ilmanvastuksen vaikutusta pudottamalla esineen kerroksesta alaspäin ilman lasku-
varjoa ja laskuvarjon kanssa. 

Lisäksi tutkittiin tukipistettä ja sen merkitystä palikkatornin rakentamisessa.

5c:läiset tutkivat myös kitkan vaikutusta ja sitä, kuinka kitkaa voidaan vähentää pyörän avulla.
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Perusopetuksen lukuvuosi: alakoulu
Kuukit
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Kuukkien lukuvuosi
Iloksemme saimme aloittaa ja päättääkin alakoulun viimeisen lukuvuoden koulussa ollen, 
eikä etäopetukseen tarvinnut siirtyä koko luokuvuoden aikana. Toki poissaoloja oli koronan 
vuoksi melko paljon. Silti saavutimme kuudennen luokan tavoitteet. Edellisvuonna opitut 
käytänteet Google Meet -sovelluksen käytöstä ja muista etäopetusmahdollisuuksista aut-
toivat kotona koronassa oleviakin liittymään 
mukaan oppitunneille.

Käsien pesun rutiinit koulun isoimmilta op-
pilailta sujuivat hyvin, ja maskin käyttöönkin 
totuttiin. Rutiinit eivät kuudesluokkalaisilta 
vieneet enää paljon aikaa oppitunneista. 
Huhtikuussa oli kuitenkin mahtava saada 
vapautus maskin käytöstä sekä nähdä taas 
luokkakavereiden ja koulun henkilökunnan 
kasvoja. 

Syyslukukausi meni vielä koronan vuoksi 
hiukan rajoitetusti aika lailla koululla opis-
kellen. Joitakin mahdollisuuksia saimme 
koulun ulkopuoliseen toimintaan osallistumisestakin – ainakin taidemuseokäynteihin tar-
tuttiin.

Kevätlukukaudella kuudesluokkalaiset pääsivät Yrityskylään. Yrityskylässä jokainen oppilas 
sai harjoitella ja harjoittaa yhden päivän ajan jotakin ammattia. Oppilaat hoitivat työnsä tyy-
likkäästi. Yrityskylässä toiminta vaikutti motivoituneelta, ja koululaiset  olivat innoissaan päi-
västä.

6a- ja 6b-luokat kävivät Kannonkoskella Piispalassa leirikoulussa – tosin eri aikoina. Kum-
mankin luokan leirikoulu onnistui hyvin. Niin oppilaat kuin aikuisetkin olivat tyytyväisiä oh-
jelmaan. Lisäksi 6b- ja 6c-luokat  toteuttivat retkipäivän Särkänniemeen. Mikäs siellä oli 
hurvitellessa.

Monenlaisia tunnelmia ja monipuolista toimintaa on lukuvuoden aikana oppitunneilla, käy-
tävätilanteissa ja välitunneillakin näkynyt. Suurin osa kuudesluokkalaisista on osoittanut 
osaavansa kantaa vastuuta erilaisista tehtävistä ja tilanteista hienosti. Hyvä niin, sillä kesän 
jälkeen em. taitoa tarvitaan yläkoulussa. Yläkouluun olemme valmistautuneet todella hyvin. 
Huhti-toukokuun aikana kuudesluokkalaisille on järjestetty monia tilanteita pohjustamaan 
yläkouluun siirtymistä. 

Tämäpä oli sitten meidän viimeinen “esittäytymisemme” alakoulun vuosikertomuksessa. 
Seuraavaksi suuntaamme katseemme kohti tulevaa ja valmistaudumme uuteen elämänvai-
heeseen yläkoulun aloituksen myötä.
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Aineryhmät
Kielet
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Kielten opiskelua 
Vaikka kielten opetusta lukuvuonna 2021–2022 leimasivat yhä turvavälit, käsienpesut ja de-
sinfiointiaineet, pystyttiin kielitunneilla kuitenkin oppimaan uutta ja jopa matkaamaan maa-
ilman ääriin. Koulussamme opiskeltiin tänä vuonna englantia, espanjaa, ranskaa, saksaa ja 
ruotsia. Monipuoliset työtavat, kuten askartelut, keskustelut, esitelmät ja erilaiset pelit ja 
sovellukset, toivat väriä tunneille. Tunneilla hyödynnettiin tietotekniikan mahdollisuuksia, ja 
kieliä opiskeltiin pandemiarajoitusten puitteissa kaikilla luokka-asteilla perinteisiä mene-
telmiä unohtamatta. Eri juhlapyhät ja kulttuureihin liittyvät tapahtumat sekä koulun yhteiset 
teemapäivät, kuten ystävänpäivä, huomioitiin myös kieliluokissa. 

Ensimmäisen luokan oppilaat aloittivat kieliopintonsa kolmannen jakson alussa. Eput aloit-
tivat englannin ja espanjan opinnot innostuneesti, ja ¡Hola! ja Hello! -tervehdykset raikuivat 
pitkin koulua. Englannin tunneilla kielilaulut opittiin ulkoa, ja sen osoittaakseen lapset kek-
sivät laulaa laulut takaperin tauluun katsomatta.

5c-luokka osallistui englannin tunneilla 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auta lei-
pomalla- kampanjaan. Oppilaat leipoivat 
herkkuja englanniksi ja myivät niitä opettajain-
huoneessa. Tuotot lahjoitettiin MLL:n Lasten 
ja nuorten puhelimen ja chatin tueksi. 
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Kuudennen luokan englannin tunneilla tutkittiin huhtikuussa kierrätys-
teemaa ja askarreltiin äitienpäivälahjoja kierrätysmateriaaleista.

A2-kieliä valittiin jälleen monipuolisesti. 
Vaikka kielen opetusta oli suurimman osan 
vuodesta vain kerran viikossa, oppilaat 
saivat mukavan alun kieliopinnoilleen. Kie-
leen ja kulttuuriin tutustumisessa hyödyn-
nettiin kaikkia aisteja. Erilaiset pelit kuuluvat 
olennaisena osana kielituntien toimintaan.

Neljännen ja viidennen luokan A2-ranskan ryhmät saivat nauttia syntyperäisen ranskalaisen 
työkokeilijan Jeanne Bertolan läsnäolosta koulullamme, ja oppilaat pääsivät aidosti harjoit-
tamaan kielitaitoaan.

Myös tulevana lukuvuonna alkaa uusia A2-kielten ryhmiä. 

Kieliä voi oppia missä vain! Tässä otteita kielten ryhmien oppimisympäristöistä:
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Aineryhmät
Käsityöt
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Käsityön opiskelun kuulumisia
Käsityön opiskelu alkoi lukuvuoden alussa uudella innolla kesällä 2021 remontoiduissa kä-
sityön tiloissa. Teknisen tekniikoiden tilat koulun ensimmäisessä kerroksessa saivat uuden 
käytännöllisemmän kuumakäsittelytilan, jossa on mahdollista mm. ahjon käyttö ja piste-
hitsaus. Lisäksi oppilastyövarastoa uudistettiin ja konesalin koneita uusittiin. Myös toisen 
kerroksen käsityöluokkaa paranneltiin kevään 2022 aikana. Säilytyskalusteita uusittiin, ja 
luokka sai älytaulun.

Käsityön aineenopettajina alakoulussa toimivat Rami Sipilä ja Helena Nousiainen. Tämän li-
säksi luokanopettajat opettivat omia ryhmiään käsitöissä. Osalla tunneista mukana olivat 
luokanopettajaharjoittelijat, jotka toteuttivat omia opintojaksojaan.

Koulun tiedeviikon aikana käsityöluokassa toteutettiin omatoimipaja, jossa tutkittiin ja tun-
nistettiin tekstiilikuituja ja metalleja. 
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Aineryhmät
Liikunta
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Liikunta – monipuolista toimintaa erilaisissa 
oppimisympäristöissä
Lukuvuonna 2021–2022 norssilaiset saivat liikkua jälleen monipuolisesti erilaisissa oppimis-
ympäristöissä. 

Lukuvuoden sisällöissä otettiin huomioon kulloinkin voimassa olleet rajoitukset pandemiasta 
johtuen. Erityistä lähikontaktia vaativat liikuntamuodot jäivät vähemmälle, ja ulkona liikku-
mista hyödynnettiin entistäkin enemmän. Kuitenkin kokonaisuutta tarkasteltaessa liikun-
nanopetus sujui opettajien ja oppilaiden onneksi melko lailla normaalisti, koska opiskelua 
ja liikuntaa koskevat rajoitukset eivät onneksi kohdistuneet alakouluun niin merkittävästi. 
Yhteisopettajuutta toteutettiin kahden samanaikaisen opetusryhmän kohdalla 3.–6. luokkien 
ryhmissä useita kertoja vuoden aikana erityisesti ulkoliikuntatunneilla, mutta myös salissa 
pidetyillä tunneilla, kuten esimerkiksi musiikkiliikunnassa. Kuvassa näkyy 4.-luokkalaisten 
yhteistyötä ja rytmikykyä kehittävää harjoittelua leikkivarjon kanssa. Ryhmien ja opettajien 
välisellä yhteistyöllä pystyimme tarjoamaan laajemmin oppilaille sopivia vaihtoehtoja myös 
esimerkiksi erilaisilla peleillä, jolloin oppilaat motivoituivat yhteiseen toimintaan aktiivisesti 
ja innokkaasti. 

Talviliikunnan osalta kulunut lukuvuosi oli erinomainen. Pääsimme luistelemaan ja hiihtä-
mään koulun lähiympäristössä ja lisäksi teimme liikuntaryhmissä hiihtoreissut Ladun ma-
jalle.  Tämän lukuvuoden luistelutunnit pidettiin kampuksen kentällä, joka oli nyt jäädytettynä 
ensimmäistä kertaa tekonurmen asennuksen jälkeen. Pitkien pakkasjaksojen ansiosta jää 
oli hyvässä kunnossa usean viikon ajan. Runsaslumisen talven ansiosta ja edellisen vuoden 
kokeilusta rohkaistuneina kampuksen kentälle tehtiin tälläkin kertaa pienet ladut liikunta-
tuntikäyttöä varten. Saimme oman kivan hiihtomaan, jossa pystyimme harjoittelemaan suk-
sitaitoja kaikkien alakoulun ryhmien kanssa. Paavo Nurmen patsasta kohti tehty mäenlasku 
aurinkoisessa kevätsäässä jäi ainakin liikunnanopettajien mieleen mukavana talven yksi-
tyiskohtana.

Norssin oppilailla on upeaa osaamista monissa erilaisissa liikuntamuodoissa, ja oppilaat 
ovat olleet liikuntatunneilla innokkaita ja aktiivisia. Lisäksi on ollut ilo huomata, kuinka oppi-
laiden yhteistyötaidot ja työskentely toiset huomioiden kehittyvät vuosi vuodelta.

Liikunnanopettajat lukuvuonna 2021–2022: Mikko Lindeman ja Emmi-Riina Meriläinen (3.–6. 
luokat), Sami Myllymäki (2. luokka) sekä Irmeli Pietilä (1a-luokka), Minna Suikkari (1b-luokka) 
ja Susanne Roos (1c-luokka)
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Aineryhmät
Musiikki
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Musiikin opetusta 2021–2022
Musiikinopetus on tänä lukuvuonna toiminut normaalisti käsien pesun ja desinfioinnin lo-
massa, ja jopa joitakin live-esiintymisiä on jo pystytty järjestämään yleisölle. Tosin syyslu-
kukaudella vielä videoesitykset olivat näkyvin tapa tuoda esille norssilaisten musiikkiosaa-
mista.

6a kitaraa soittamassa 3b kuvittaa musavideon taustaa

3a musisoimassa

2b ja kanteleet
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Perusopetuksen lukuvuosi: yläkoulu
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Koronapandemian vaikutukset yläkoulun lukuvuoteen 

Lukuvuoden 2021–2022 aikana on koulun toiminnassa siirrytty vähitellen koronapandemian 
tiukoistakin rajoituksista kohti tavallisempaa arkea. Syyslukukauden alkaessa varautuminen 
koronapandemiaan oli monella tapaa koulun toimintaa määrittävä tekijä: Perusopetuslain 
väliaikainen pykälä 20 a § (voimassa 1.8.2021–31.7.2022) olisi mahdollistanut koko koulun 
siirtymisen etäopetukseen tarpeen niin vaatiessa. Laajamittaista etäopetukseen siirtymistä 
ei kuitenkaan ollut tarpeen toteuttaa. Koulun varautumiskäytänteitä koronapandemiaan kir-
jattiin myös osaksi koulun opetussuunnitelmaa (Jyväskylän normaalikoulun opetussuunni-
telma, Luku 1: Lukuvuosisuunnitelma). 

Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon yläkouluikäisille tarjoamat koronarokotukset to-
teutettiin syksyn aikana koululla. Ensimmäinen rokotusannos oli tarjolla 23.8.2021 ja toinen 
annos 7.10.2021. Koulun rooli on ollut tiedottaa rokotusmahdollisuudesta oppilaita ja huoltajia 
sekä organisoida toiminnan aikataulutus ja paikka. Koulun auditorioon järjestettiin kolme 
rokotuspistettä, joissa kaupungin terveydenhuollon hoitajat toteuttivat rokotukset.

Koronan kotitestejä on koulussa ollut oppilaille tarjolla 7.3.2022 alkaen 5 kpl/hlö. 

Syyslukukauden 2021 loppuun saakka kaupungin terveydenhuolto jäljitti koronalle altistu-
neita henkilöitä siten, että myös koululta pyydettiin tietoja mahdollisesti altistuneista henki-
löistä. Yläkoululla tuli tänä aikana tietoon kolme altistumistapausta, joiden yhteydessä altis-
tuneeksi todettiin yhteensä 15 henkilöä. Muualla kuin koulussa tapahtuneiden altistumisten 
johdosta oli syyslukukauden aikana karanteeniin tai eristykseen määrättyjä oppilaita kui-
tenkin huomattavasti suurempi määrä. Kaikille karanteeniin tai eristykseen määrätyille op-
pilaille on koulusta toteutettu etäopetus (hybridimallina muun luokan opiskellessa koulussa) 
sekä lounaan noutomahdollisuus Semma Oy:n ravintoloista. 

Tammikuusta 2022 alkaen terveysviranomaisen tekemiä karanteeni- tai eristyspäätöksiä 
ei koulun tietojen mukaan oppilaille ole enää tehty. Tällöin koronan aiheuttamat oppilaiden 
poissaolot koulusta ovat muuttuneet osaksi tavanomaisia sairauspoissaoloja. 

Oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta tärkeimmät käytännön toimet koronapandemian 
hillitsemiseksi ovat olleet vain terveenä kouluun tuleminen, käsihygieniasta huolehtiminen, 
oman opetusryhmän ulkopuolisten kontaktien välttäminen ja kasvomaskisuosituksen nou-
dattaminen. 

Maalis–huhtikuun aikana koronarajoituksia höllennettiin asteittain seuraten THL:n suo-
situksia sekä Jyväskylän kaupungin koronanyrkin ja Jyväskylän yliopiston koronaohjaus-
ryhmän linjauksia. Ohjeesta pitää oppilasryhmät toisistaan erillään luovuttiin maaliskuussa, 
ja yleisestä maskisuosituksesta koulussa luovuttiin 20.4.2022 alkaen. 
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet
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Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat olivat kuluneena 
lukuvuonna  “Työelämätaidot ja yrittäjyys” sekä “Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”

7b-luokalla monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisältöjä opis-
keltiin eri oppiaineissa lukuvuoden aikana
Historian ja yhteiskuntaopin  tunneilla  on opiskeltu teoriaa  liittyen yrittämiseen ja sitä kautta 
vaikuttamiseen ja on käyty läpi erilaisia yritysmuotoja ja niihin liittyviä asioita. Maantiedon 
tunneilla opiskeltiin, millaisia vaatimuksia teollisuudella on: tarvitaan esimerkiksi energiaa, 
raaka-aineita ja liikenneyhteyksiä. Kotitaloudessa vierailtiin Mustankorkean jäteasemalla.  
Mustankorkealla tutustuttiin sen toimintaan yrityksen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. 
Pohdittiin, mihin tuotteet viime kädessä päätyvät,  ja mietittiin kuluttamista ja tuotteen elin-
kaarta. Lisäksi opiskeltiin kotitalousjätteiden kierrätystä. Yritystoiminta  vaatii myös  ma-
temaattista osaamista: esimerkiksi prosenttilaskut on syytä olla hallinnassa, jotta lainojen 
korot, veroprosentit ja palkat tulevat oikein maksettua.

Tavoitteena oli myös vierailu Vaajakoskelle Foodiin, jossa vastuullisuus ja kestävä tulevai-
suus toteutuvat yritysmaailmassa. Valitettavasti korona teki vierailun mahdottomaksi. Yri-
timme myös löytää yrittäjävierailijaa käymään koululla, mutta sekään ei tässä tilanteessa 
onnistunut.

Oppilaat kuitenkin suunnittelivat pienissä ryhmissä oma yrityksen. He pohtivat seuraavia 
asioita: Mitä yrityksen perustaminen vaatii? Millaisia työntekijöitä  he haluavat omaan yrityk-
seensä? Miten yrityksessä olisi huomioitava kestävä tulevaisuus? Mistä saisi rahaa yrityksen 
perustamiseen ja millainen olisi yrityksen yhtiömuoto? Tuotoksena he tekivät oman yrityk-
sensä mainoksen. 

Oppilailla on myös ollut kaksi TET-päivää, toinen siistijöiden mukana ja toinen koulun ruo-
kalassa. Näiden päivien tarkoituksena on oppia tekemällä erilaisia taitoja, joita työelämässä 
tarvitaan. 

Tiimiin kuuluivat Jukka Jokinen, Tero Hirvi, Emmi Kalaniemi ja Jaana Ailinpieti.

7c:n yritysvierailu Toivolan vanhalle pihalle 
Joulukuun hämärässä aamussa 7c lähti kolmen opettajan kanssa vierailemaan Toivolan 
vanhalle pihalle. Yrityksen omistaja oli valmistautunut kertomaan siellä yritystoiminnastaan 
etukäteen toimitettujen kysymysten pohjalta. Oli mielenkiintoista kuulla hänen tarinansa pie-
nestä pojasta menestyksekkääksi yrittäjäksi. Jo nuorena hän oli innostunut säästämisestä, 
asuntosijoittamisesta ja yritystoimintaan tarvittavan pääoman kartuttamisesta. Palo yrittä-
jyyteen oli syttynyt jo yläkouluikäisenä.

Kertomukset uran kohokohdista Aasian eksoottisessa ravintolamaailmassa ja työkeikka 
kokkina Etelämantereelle herättivät kuulijoissa tunteita ja ajatuksia. Saimme myös tietää, 
kuinka kestävä kehitys on huomioitu Toivolan vanhalla pihalla mm. lähituotantoa tukemalla. 
Oppilaat saivat niin ikään konkreettisia vinkkejä siitä, mitä työnantaja nuoressa työnhaki-
jassa arvostaa, joten retkestä jäi käteen todella tärkeitä eväitä. Mieltä lämmittivät myös rii-
sipuuro ja glögi, joiden äärellä tarinoita kuunneltiin. 
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Retken jälkeen oppilaat työstivät työelämäteemaa musiikin tunnilla tehden Työlaulu-pro-
jektin opetusharjoittelijan ohjauksessa. Projektissa sävellettiin ja äänitettiin oma rap-tyy-
linen kappale. Oppilaat keksivät ensin työelämään ja yrittämiseen liittyviä sanoituksia. Sen 
jälkeen ryhdyttiin säveltämään kappaleen taustakomppia, jossa hyödynnettiin iPadien Ga-
rageBand-sovellusta. Kompin valmistuttua ryhmät rytmittivät tekemänsä sanoitukset mu-
siikkitaustaan, ja lopuksi äänitettiin räppiosuudet. Valmiit kappaleet kuunneltiin yhdessä ja 
pohdittiin yleisesti musiikin välittämien viestien vaikuttavuutta ja merkitystä.

7d:n monialaiset

Joulukuun alussa 7d sai vieraikseen Essi Rohulan ja Mika Huotarin Jyvässeudun 4H-yhdis-
tyksestä. Essi ja Mika olivat valmistelleen mielenkiintoisen ja interaktiivisen tunnin yhdis-
tyksen toiminnasta. 

Vuoden MONO-teema näkyi myös musiikissa. Yrittäjyys oli teemana mainosmusiikin tekemi-
sessä. Oppilaat miettivät alkusyksystä tuotteita ja tuotteille mainoslauseita, ja siltä pohjalta 
rakennettiin mainosmusiikki GarageBandin avulla. Tuotteet olivat paikoin hyvinkin mielikuvi-
tuksellisia, ja hyvin usein myös ympäristöystävällisyys näkyi tuotteissa ja mainoksissa. Viesti 
on siis mennyt perille. 

Joulukuun 15. päivänä Päivi Kosunen oli vierailemassa 7d:n tunnilla. Päivi on kiertotalous-
asiantuntija, ja oppilaiden kanssa käytiin läpi kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä 
asioita. Päivi Kosunen toimii tällä hetkellä POLKU 2.0 -hankkeessa, jossa ovat mukana Jy-
väskylän yliopisto, Jamk, Gradia ja POKE.
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8e-luokan mono-teemat eri oppiaineissa

Kouluvuoden teemoja lähdettiin tarkastelemaan 8e-luokan monialaisten oppimiskokonai-
suuksien osalta siten, että mietimme työryhmän kesken, miten teemat näkyvät kussakin 
oppiaineessa lukuvuoden aikana. Lisäksi 8e-luokan oppilailta kyseltiin ideoita teemoihin liit-
tyen.

Terveystiedon tunnilla käytiin läpi erilaisia työelämässä hyödyllisiä taitoja kuten tervehti-
mistä, kuuntelemista, minäviestintää ja rakentavaa ristiriitojen selvittelyä. Lisäksi käsiteltiin 
ensivaikutelman voimaa Kesäduuni-draamaharjoituksen avulla. Lukuvuoden alkaessa oppi-
laat pääsivät osallistumaan ja vaikuttamaan liikunnan sisältöihin suunnittelutunnilla. 

Kemiassa kestävän tulevaisuuden rakentaminen tuli esille eri tavoin. Pureuduttiin hiilen 
kiertoon luonnossa ja pohdittiin ilmastonmuutoksen syntyä ja seurauksia. Keskusteltiin eri 
energiantuotantotavoista ja opittiin niiden hyvistä ja huonoista puolista. Tehtiin ryhmissä 
elinkaarianalyysit. Fysiikassa käsiteltiin mm. liikettä ja sähköä ja tuotiin esille tieteen hyödyt 
tekniikan kehityksessä ja arjen ilmiöissä.
 
Osana kemian opintoja toteutettiin yritysvierailu Äänekosken biotuotetehtaan Pro Nemus 
-vierailukeskukseen. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuo-
liskon suurin puuta jalostava laitos. Tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se val-
mistaa sellun lisäksi paljon muitakin erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman tar-
peen eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Selluntuotannon sivuvirroista saatavia perinteisiä 
biotuotteita ovat mäntyöljy, tärpätti ja bioenergia. Mahdollisia uusia jalosteita biotuoteteh-
taalla ovat sellupohjaiset tekstiilikuidut, biokomposiitti ja ligniinijalosteet. Vierailukeskuk-
sella saimme tutustua tehtaan eri prosesseihin mm. virtuaalilasien avulla ja kokeilla, miltä 
tuntuisi ohjata puunkorjuukonetta simulaattorin avulla. 

Matka jatkuu englannissa 9. luokalla, sillä työelämätaidot ja kestävä kehitys kuuluvat 9. vuo-
siluokan opetussuunnitelman sisältöihin. Luvassa on esimerkiksi työelämän ja työnhaun 
sanaston ja ilmaisujen opiskelua, työhakemuksen laatimista englanniksi ja työhaastatte-
lutilanteiden harjoittelua englanniksi. Lisäksi opiskellaan kielellisiä vaikuttamisen keinoja 
esimerkiksi laatimalla ympäristöteemaan liittyvä posteri tai diaesitys ja harjoitellaan ympä-
ristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa.

Tiimi: Pia Välimaa (luokanohjaaja; terveystieto ja liikunta), Sanna Nevala (kemia ja fysiikka), 
Luvi Viertola (englanti) ja Sara Laitiolampi (kuvaamataito)
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9b-luokan monialaiset opinnot: työelämätaidot, osallistuminen, 
vaikuttaminen ja itseilmaisussa rohkaistuminen
Teemoja lähdettiin valitsemaan listaamalla luokanohjaajatuokiossa työelämätaitoja: jokainen 
oppilas listasi taitoja, joita uskoi työelämässä ja vaikkapa edessä olevassa tet-harjoittelussa 
tarvitsevansa. Niistä valittiin usein toistuvat ja kiinnostavat yhteisille tunneille. Teemoja käsi-
teltiin simulaatioharjoitusten, esiintymisharjoitusten ja palautteenantoharjoitusten keinoilla. 

Terveystiedon tunnilla mietittiin, millainen on hyvä ensivaikutelma ja millaisia asioita itsestä 
voisi kertoa työhaastatteluvideolla. Oppilaat suunnittelivat oman esittelyvideonsa, jollaisia 
pyydetään nykyään monesti esimerkiksi kesätyöpaikkaa haettaessa. Myöhemmin äidinkielen 
ja kirjallisuuden tunnilla videot kuvattiin ja tehtiin valmiiksi osin pienryhmissä, osin itsenäi-
sesti omassa rauhassa.

Englannin tunnilla opettajaharjoittelijat vetivät pienryhmille eri tiloissa työelämään liittyviä 
simulaatioharjoituksia. Ideat oli kehitelty oppilaiden seuraavan viikon tet-paikkojen perus-
teella: harjoitukset sijoittuivat esimerkiksi ruokakauppaan, ravintolaan ja toimistoon. Lisäksi 
niissä käsiteltiin monia työpaikalla vastaantulevia tilanteita. Kaikki tehtävät tehtiin muutaman 
oppilaan ryhmissä, joten niissä vahvistettiin myös yhteistyötaitoja.

Keskittymistä ja kärsivällisyyttä harjoiteltiin ongelmanratkaisutehtävässä, jossa oli käytet-
tävissä tietty, melko lyhyt aika: Oppilaiden piti ostaa tietyllä summalla työpaikan palaverin 
tarjoamiset annetuista leikkikaupan tuotteista. Heidän oli huomioitava erilaiset ruokatoi-
veet ja -tarpeet hintojen lisäksi. Toisessa ongelmanratkaisutehtävässä ratkottiin lyhyessä 
ajassa perinteisiä aivopähkinöitä. Kolmessa tehtävässä kohdattiin hankala ihminen työpai-
kalla: hankala asiakas, ikävä työkaveri ja vaativa, yhä uudenlaisia ohjeita antava työnantaja. 
Opettajaharjoittelijat olivat näissä rooleissa ansiokkaasti ja saivat oppilaat mukaan ja jopa 
ärsyyntymään roolissa olevalle hahmolle. Fiilikset vaihtelivat hienosti. Loistavia tunnetaito-
harjoituksia!

Tunnin lopuksi opettajaharjoittelijat kertoivat koko luokalle kokemuksistaan erilaisissa työ-
paikoissa ja muistoistaan tet-harjoitteluista. Oppilaat saivat kannustusta siihen, että työpai-
kalla kannattaa olla avoin ja aktiivinen. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilla kuvattiin pienissä ryhmissä jokaiselle oma työhaastat-
teluvideo, jossa esiteltiin itseä. Video sai olla vain minuutin mittainen, sillä se on tyypillinen 
vaatimus oikeissa työpaikkahakemusten esittelyvideoissa. Pienryhmissä katsottiin toisen 
ryhmän videot ja annettiin niistä palautetta hyvään keskittyen. Kommenteissa keskityttiin 
nonverbaaliseen viestintään ja videon sisältövalintoihin. 

9d-luokka yhdisti lukuvuoden monialaisiin opintoihin keväällä 
2021 suunnittelemansa projektin “Ruoka yhdistää”, johon myös 
saatiin Nuorten Akatemialta 500 euron projektirahoitus

Teemassa “Työelämätaidot ja yrittäjyys” päätimme keskittyä erityisesti yhteistyön ja neuvot-
telutaitojen kehittämiseen. Yhdistimme tämän “Ruoka yhdistää” -projektiin, joka toteutettiin 
kahtena teemapäivänä. Ensimmäisenä päivänä kävimme kiipeilemässä Laajavuoren Seik-
kailupuistossa, ja tämän jälkeen siirryimme laavulle paistamaan makkaraa ja vihiksiä sekä 
vaahtokarkkeja ja pullia. Tämän toteutimme 2.9.2021. Retkeä varten päätimme koko luokan 
kesken, mitä otamme mukaan evääksi. Päädyimme hotdogeihin, vaahtokarkkeihin ja toki 
myös kasvissyöjille omiin vaihtoehtoihin. Saimme myös koululta mukaan retkieväät, jotka 
ennätimme syödä jo ennen kiipeilemään lähtemistä. Parin tunnin kiipeilyjen jälkeen siirryim-
mekin kodalle, jossa viihdyimme yhdessä loppujen lopuksi paljon pidempään kuin olimme 
aluksi suunnitelleet.
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Toinen teemapäivä toteutettiin 30.11.2021. Alun perin tarkoituksena oli kokkailla itse ruokaa 
koulun ulkopuolisen ohjaajan kanssa. Korona kuitenkin sotki suunnitelmamme, ja lopulta 
päädyimme tutustumaan kaupunkimme pizzerioihin. Valitsimme niistä yhden, neuvottelimme 
yhdessä täytteet kymmeneen pizzaan ja tilasimme ne koululle. Pizzat olivat hyviä, ja niitä oli 
riittävästi kaikille. 

Syyslukukaudella vierailimme monialaisten teemaan sopivasti myös Yrityskylässä, jossa 
tutustuimme yrittäjyyteen ja sen vaatimaan yhteistyöhön. Ennen Yrityskyläkäyntiä pereh-
dyimme yrittäjyyteen ja yritysten toimintaan niin markkinoinnin, tuotesuunnittelun kuin yri-
tyksen tilinpidonkin kautta.

Kevätlukukaudella 2022 monialaisten opintojen teemana oli “Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen”. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 mietimme, 
miten voisimme auttaa Ukrainan siviilejä. Päädyimme keräämään rahaa Suomen Punaisen 
Ristin lipaskeräyksellä. Toteutimme keräyksen koulullamme 21.3. Keräystuottomme oli 
636,95 euroa, joilla SPR hankkii apua Ukrainassa sitä tarvitseville. 

Terveystiedossa edistimme kestävää tulevaisuutta omaa psyykkistä terveyttä pohtien. Kä-
vimme läpi mielen hyvinvointia vahvistavia ja kuormittavia tekijöitä. Pohdimme, miten jo-
kainen voi omassa arjessaan vaikuttaa psyykkiseen terveyteen positiivisesti. Kirjoitimme 
aiheesta myös esseet. 

Kävimme läpi myös suomalaisia kansantauteja ryhmätöissä, jotka esitettiin kurssin lopuksi. 
Pohdimme etenkin kansantautien yhteiskunnallista vaikutusta sekä niiden vaikutusta yksilön 
terveyteen ja tulevaisuuteen. Jokaisen osallistuminen ja vaikuttaminen kansantautien eh-
käisyyn on yhteiskunnan etu,  ja se luo terveyspalveluille kestävämpää tulevaisuutta.
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Aineryhmät
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Biologian ja maantieteen valinnaiset kurssit

Yläkoulun valinnaisella eläinkurssilla tutustuimme erilaisiin lemmikki- ja kotieläimiin. 
Saimme silitellä mm. poneja, lampaita ja alpakoita Puuhapuisto Veijarin alueella Saarijär-
vellä. Siellä saimme myös tutustua yrittäjyyteen eläinten kanssa ja kuulla alaa opiskelevien 
kertomuksia eläinhoitajan työstä ja siihen kouluttautumisesta. Lisää pehmoista paijattavaa 
oli tarjolla Ysitien lemmikissä, jossa saimme ruokkia ja pitää sylissä pupuja niiden omalla 
pikku saarella. Muita ihasteltavia eläimiä siellä olivat mm. porot , lampaat, laamat ja villasiat. 
Kurssilla saimme kuulla enemmänkin työskentelystä eläinten parissa, kun vieraanamme 
kävi asiantuntija Jyväskylän Mustista ja Mirristä sekä koirankouluttaja ja yksityisyrittäjä koi-
rakoulu Vauhtimoposta. Kurssilla oppilaat saivat perehtyä itseään kiinnostaviin eläinlajeihin 
ja kertoa omista kokemuksistaan ja havainnoistaan omien lemmikkiensä kanssa. Mieleen 
jäivät aiemmin tuntemattomat koirarodut ominaispiirteineen sekä kuuron koiran koulut-
tamisen haasteet. Ongelmakoiria seurasimme turvalliselta etäisyydeltä TV-ruudun kautta, 
jossa Yle Areenan mukaansatempaava sarja Koiraperheet käytöskoulussa tarjosi neuvoja 
siihen, miten koiralle tarttuneista huonoista tavoista voi hyvällä koulutuksella päästä eroon. 
Muutaman koira-aiheisen minitutkimuksen teimme Jyväskylän Harjulla, ja niiden tuloksena 
totesimme paikallisten koirien olevan hyvin koulutettuja ja omistajien tunnollisesti siivoavan 
koiriensa jätökset lenkeillä. 

Yläkoulun maantieteen Uhkat ja riskit -kurssilla perehdyimme moniin erilaisiin maantieteel-
lisiin hasardeihin maailmassa. Pohdimme avaruuden uhkia meteoriiteista maan ulkopuoli-
seen elämään ja saimme katsella Yle Areenasta asiantuntijoiden havainnollisia pohdintoja 
myös avaruutemme kummallisimpien kolkkien uhkakuvista. Maapallon pinnalla väijyvistä 
uhkista pureuduimme mm. maan sisäisiin laattatektonisiin uhkiin, maanjäristyksiin, tulivuo-
riin ja tsunameihin. Pääsimme Ylen kiinnostavien dokumenttien avulla Islantiin purkautuvan 
tulivuoren kraatterin luo, kuuman lähteen kylpylään pulikoimaan ja ihailemaan suihkuavaa 
geysiriä. Ihmettelimme Fukushiman alueen ydinonnettomuuden ja Aasian tsunamin jälkiä. 
Oppilaat saivat etsiä tietoa myös sekä luonnon- että kulttuurimaantieteellisistä uhkista, niihin 
varautumisesta, syistä ja seurauksista. Kurssilla opiskelijat myös keräsivät ajankohtaisia 
maantieteellisiä hasardiuutisia teemoittain, ja ne sijoiteltiin itse piirretylle maailmankartalle. 
Hasardiaiheista taidettakin tehtiin sekä piirtäen että savesta muovaten. Omakohtaisia koke-
muksia uhkista ja niihin varautumisesta juttelimme hiihtoloman jälkeen ja havainnoimme 
koulumme omia varautumisjärjestelmiä ja niiden sijaintia. Saimmepa sattumalta osallistua 
palohälytykseenkin, kurssin teemaan sopien! Loppukurssista kuuntelimme asiantuntija-
vierailijoiden kertomuksia maailmalta – Etiopiasta, Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Pohjois-Ko-
reasta –  ja kriisiradion toiminnasta eri katastrofialueilla.

Käsityön ja  biologian integroidulla vaappukurssilla opiskelijat saivat tutustua erilaisten 
vaappujen ja muiden kalastusvälineiden toimintaperiaatteisiin ja rakenteisiin sekä kalas-
tustekniikoihin. Asiantuntija-apunamme oli mm. Peltsi Peltola, joka tiivisti TV-ruudun kautta  
kalastuksen perustarvikkeiston ja tarvikkeiden merkityksen. Jokainen opiskelija suunnit-
teli itselleen saalistoivetta vastaavan vaapun lempivärityksellään  ja toteutti sen kurssin ai-
kana. Kalojakin saimme ihailla sekä livenä mato-ongintaretkellä Mattilanniemessä että etä-
versiona. Yle Areenan Vonkaleita jahtaamassa -ohjelma vei meidät eksoottisiin paikkohiin 
haiden ja piraijoiden asuma-alueille turvallisesti koulun pehmeältä penkiltä! Kaloja saimme 
kurkistella myös hajuttomasti lähietäisyydeltä Luontomuseon vitriineissä.
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Englannin opetuksen lukuvuosi

Perusopetus (luokat 7–9)

Englannin lukuvuoteen kuuluu perinteisesti erilaisia teemapäiviä, jotka näkyvät oppitunneilla 
mutta myös koulun käytävillä. Jos bongasi syyslukukaudella kalkkunahattuisia opettajia, 
kyse oli Thanksgiving-teemasta. 

Halloweenin aikaan kolmannen kerroksen käytävillä vaelteli varsin erikoisia hahmoja, ja 
Halloween-Kahootissa oppilaat ja opiskelijat kokeilivat innokkaasti tietämystään Hallo-
ween-perinteestä. Apple bobbing -kisailu ei tänäkään vuonna onnistunut koronarajoitusten 
vuoksi, mutta toivottavasti pääsemme tulevina vuosina jälleen sukeltelemaan veteen ja nap-
pailemaan omenoita palkkion toivossa.

ENV3-kurssin pikkujoulumeiningit muuttuivat melko viileiksi, kun kesken kaiken hälytysääni 
ohjasi kaikki ulos – takeissa tai ilman. Tonttuhatut lämmittivät ainakin mieltä takaisin pala-
tessa. 

Helmikuussa meitä kaikkia ilahduttivat käytävälle ripustetut Valentine’s Day -teeman mu-
kaiset sydämet. Seinälle kiinnitettyyn isoon sydämeen sai jättää mukavia viestejä post it -la-
puille kirjoitettuina. Oppilaat osallistuivat myös Valentine’s Kahoot -visaan. Parhaille tietäjille 
visailusta irtosi makoisat palkinnot. 

Kevään teemapäivät jatkuivat maaliskuussa St Patrick’s Dayn myötä, jolloin opettajien kutrien 
koristeena saattoi nähdä teeman mukaisia vihreitä hattuja. Pyhän Patrikin tahteja kuultiin 
17.3. muun muassa 9c:n body percussion -lämppärissä: “clap, clap, pat, pat, stomp, stomp…”

Seiskojen A2-englannin ryhmä pääsi puhumaan englantia sveitsiläisvieras Laure-Elien 
kanssa, joka kertoi omasta kotimaastaan englanniksi. Iivari (7a) piirsi Sveitsin kartan tau-
lulle, johon Selma (7b) sai kiinnittää tekstiteippejä ryhmän ohjeiden mukaisesti. Vaikka ke-
nenkään äidinkieli ei ollut englanti, kaikki tulivat hyvin ymmärretyiksi ja kaikilla kasvoilla 
väreili hymy. 

7e-ryhmän kanssa opiskelimme kevään viimeisillä englannin tunneilla englantilaista ilta-
päiväteeperinnettä, “Five O’clock Tea”. Selvitimme etukäteen, mitä kaikkea kello viiden tee-
hetkeen kuuluukaan teen juonnin lisäksi: Millaisia ovat skonssit, ja miksi sandwich-sanassa 
on hiekkaa? Miksi ja kuka tällaisen teenjuontiperinteen on Britteinsaarilla aloittanut? Miten 
Jyväskylässä toiminut vaneritehdas liittyy englantilaisten teenjuontiin, ja millainen yritys on 
paikallinen Teeleidi? Kulttuuriperinteen tutkimiseen liittyi myös mieleenpainuva vierailu ilta-
päiväteehetkeen Teeleidissä.  

Iltapäiväteet on yleensä nautittu – tosin itse leivottujen skonssien ja muiden herkkujen 
kera – myös Cooking in English/On cuisine en français -valinnaiskurssilla (ENV5), joka tänä 
lukuvuonna toteutui peräti neljänä kurssina. Kurssin tehtävänä on perehdyttää oppilaita 
englannin- ja ranskankielisen maailman ruokiin ja resepteihin ja innostaa heitä rohkeasti 
kokkaamaan eri kielillä koulun ulkopuolellakin. Kestosuosikkien kuten amerikkalaisten suk-
laakeksien ja browniesien lisäksi kurssilla valmistui mm. Ranskan herkkuja macarons-lei-
vonnaisia ja croque monsieur -leipiä, brittien lempiruokaa Chicken tikka masalaa sekä 
joulun alla makeita, kuivattuja hedelmiä sisältäviä brittiläisiä ‘joulutorttuja’ eli mince pie -lei-
vonnaisia.
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Tauko kirjoitustyöstä äidinkielen tunnilla kului 
kuntopyörän selässä. Kuvassa 8e-luokalta Rafael 
Pihlman, Morten Mehtälä ja Jonatan Laakso.

norssi taito kopio.indd   142-143norssi taito kopio.indd   142-143 20.5.2022   4.31.4020.5.2022   4.31.40



145144

FyKe-aineryhmän toimintaa lukuvuonna 2021–2022
Luonnontieteiden pedagogiikka perustuu koulussamme kokeellisuuteen, vaihtelevuuteen ja 
monipuolisuuteen sekä työtavoissa että oppimisympäristöissä. Ihminen oppii kokemuksista 
ja niiden reflektoinnista. Lukuvuoden aikana olemme investoineet lisää opetusvälineistöön, 
muun muassa langattomaan sensoriteknologiaan, jonka avulla voimme laajentaa oppimis-
ympäristöjä myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Oppilaiden kokemusten mukaan opetukseen 
tulee lisää kiinnostavuutta, kun esimerkiksi fysiikkaan liittyviä suureita kuten nopeus, kiihty-
vyys, voima, impulssi, työ ja teho voidaan mitata esimerkiksi oppilaan liikuntasuorituksesta. 
Näin abstrakti fysiikan käsite konkretisoituu,  ja parhaimmillaan oppilas voi soveltaa opittua 
tietoa arkielämässä, esimerkiksi omien harrastustensa parissa. 

Fysiikan  ja kemian valinnaiskurssit ovat olleet koulussamme perinteisesti suosittuja. Tänä 
lukuvuonna erityisen suosituksi yläkoululaisten keskuudessa nousi Myytinmurtajat-kurssi, 
jossa selvitettiin kokeellisesti eri myyttien paikkansapitävyyttä. Oppilaat selvittivät muun 
muassa, voiko viinilasin rikkoa laulamalla, voiko heliumilmapalloilla nostaa oppilaan ilmaan, 
voiko kananmunan pudottaa viidestä metristä ilman, että se menee rikki, voiko puolentoista 
litran muovipullon saada lentämään 100 metrin matkan, voiko lämpö- ja liikesensoreita hui-
jata, voiko kännykän säteilyllä valmistaa popkornia ja nouseeko vai laskeeko saunan läm-
pötila vettä heitettäessä. Kemian myyteistä testatuksi tuli muun muassa, onko olemassa 
kylmää valoa ja kuumaa jäätä ja voiko perunasta saada sähköä. Valmistimme myös laava-
lamppuja ja tutkimme Coca-Cola-myyttejä sekä erilaisia salakirjoituksia. 

Myytinmurtajat-kurssi on hyvä esimerkki modernista luonnontieteiden opetuksesta, jossa 
fysiikan ja kemian ilmiöiden oppimisen lisäksi oppilaat oppivat yhteistoiminnallisia taitoja, eri 
teknologioiden haltuunottoa ja käyttöä, kriittistä ajattelua, luovuutta sekä oleellisen tiedon 
etsimistä internetistä. 

Yläkoulun kemian laboratoriokurssilaiset pitivät kokeellisen kemian työpajan alakoulun tie-
deviikolla. Tässä yläkoululaiset oppivat ohjaamista ja vastuunkantoa sekä olemaan turval-
lisia esikuvia nuoremmille oppilaille. Piipahdus alakoululla oli varsin onnistunut, ja elämys 
jäi varmasti monen ison ja pienen oppilaan mieleen. 

“luonnonvärit” Punakaalista, kurkumasta ja neili-
kasta valmistettuja värejä.

“Laavalamppu” Laavalampun avulla voimme ha-
vainnoida monia kemian ilmiöitä. Ja mitä parasta 
-jokainen voi valmistaa sellaisen kotikeittiöstä 
löytyvistä aineksista.

“Taidetta näkymättömällä musteella”  Teimme 
ensin salakirjoituksia tai salapiirroksia värittö-
millä liuoksilla. Piirrokset paljastuivat, kun käsit-
telimme paperin toisella reagenssilla.

Kuinka suuren kuorman voi nostaa heliumtäyttei-
sellä pallolla? Testaamassa ensimmäiset Myytin-
murtajat-kurssilaiset.

Vesirakettien pituusennätyksiä Myytinmurta-
jat-kurssilla.

“Kasvien väriaineiden eristys” -työ on peräisin 20-
luvun kemiallisten kokeiluiden kirjasta. Eristimme 
lehtivihreää sekä muita kasvin väriaineita lukio-
laisten laboratoriokurssilla.   
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Vesirakettien korkeusennätyksiä Myytinmurta-
jat-kurssilla. Rakettia lähettämässä Elmeri Abbey.
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Kotitalouden kuulumisia kuluneelta vuodelta

Kulunut lukuvuosi on kulunut kiireisesti myös kotitalouden luokissa. 
7.-luokkalaiset ovat oppineet kotitalouden perustaitoja, ja 8.- ja 9.-luokka-
laiset ovat syventäneet oppimaansa valinnaiskursseilla. 

7.-luokkalaisten syksy käynnistyi perinteisellä vierailulla Mustankorkean jäteasemalle. 
Bussin kyydissä pääsimme katsomaan aseman toimintaa, ja asiantuntevat oppaat kertoivat 
meille Mustankorkeasta ja jätteiden käsittelystä. Vierailu liitettiin osaksi monialaisia opin-
toja, ja muissa oppiaineissa kierrätystaitoja syvennettiin entisestään.

Tänä lukuvuonna hygieniapassikursseja järjestettiin viisi, ja uusia hygieniapassin haltijoita 
kursseilta tuli yhteensä 70.

Syksyllä Sarin valinnaisryhmä sai vieraakseen kalastaja Arto Tuomaisen, ja ryhmä pääsi 
käsittelemään erilaisia tuoreita kaloja. Preparoiduista kaloista ryhmä valmisti maistuvia an-
noksia. Lähiruokaa parhaimmillaan! Kalastusteema oli yhteinen projekti maa- ja kotitalous-
naisten kanssa.

Vihdoin koronatauon jälkeen päästiin jatkamaan yhteistyötä kemian laitoksen kanssa. Ke-
mian laitoksen opetusharjoittelijat ja vaihto-opiskelijat kävivät pitämässä Sarin leivontava-
linnaisryhmälle tunnin leivonnan kemiasta.

Keväällä Emmin pataysien valinnaisryhmä nappasi loppukilpailupaikan kahden muun koulun 
kanssa Ruokavisa 2022 -kilpailusta.
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Yläkoulun kuvataide 2021–22 
  
 
Seiskaluokkalaisten osalta aloitimme syksyllä luontoa ja ihmistä havainnoimalla ja havain-
noinnin pohjalta piirtämällä. Jotta oppii piirtämään, täytyy oppia näkemään ja rekisteröimään 
havaintoaan. Ulkomaailman havainnoimisen lisäksi (tai sen sijaan) voi toki opetella näke-
mään myös omaan mielikuvitukseensa. Myös sellaisia harjoituksia tehtiin, joissa pääpaino 
on kuvittelemisessa, keksimisessä tai tunteen kuvaamisessa. Seiskaluokkalaisten kuvis-
tunneilla kokeiltiin monipuolisesti kuvantekemisen tekniikoita: maalattiin, tutustuttiin värien 
sekoittumiseen ja maalaustekniikoihin. Savesta tehtiin sekä pieniä veistoksia että käyttöesi-
neitä. 
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Kasiluokkalaisten kanssa aloitimme kuviksen saven ja kuvanveiston parissa. Pienistä muo-
tokuvapäistä tuli ilmeikkäitä ja inhimillisiä. Perinteisesti kasit kunnostautuivat myös perin-
teisesti piirtäen tilailluusion kuvaamisessa. Harjoittelimme kahden pakopisteen perspektiiviä 
pitkään ja hartaasti rakennettua ympäristöä kuvaavan piirustustehtävän avulla. Piirustuk-
sista tulikin tosi hienoja ja kolmiulotteisia valööreineen, valovaikutemineen ja varjoineen. 
Kevätpuolella keskityimme valokuvauksen ja elokuvan keinoihin, kun kokeilimme muun 
muassa animaatioiden tekoa. 
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Valinnaiskursseilla on piirretty ja maalattu, tehty käyttökeramiikkaa ja veistoksia, valokuvattu ja 
tehty elokuvaa. Koko koulun yhteistyönä tehtiin Norssin päivänä omista, lyijykynällä piirretyistä 
katseista koostuva yhteistaideteos, josta tulikin varsin vaikuttava. Keväällä sekä lukiolaiset että 
seiskat osallistuivat maailmatilanteen inspiroimana rauhankyyhkyistä ja ihmiskasvoista koos-
tuvan yhteistaideteoksen kokoamiseen yhdyskäytävään. 
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Tukioppilastoiminta
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Tukioppilastoiminta 2021–2022
Tukioppilastoiminnan kulmakiviä ovat vertaistuki, auttaminen ja vapaaehtoisuus. Tukioppi-
laskurssit ovat koulussamme hyvin suosittuja valinnaisainekursseja, ja tukioppilastoiminta 
herättää oppilaissa laajaa kiinnostusta. Tästä osoituksena on 8.-luokkalaisten tämän lu-
kuvuoden kaksi tukioppilaskurssin ryhmää ja 9. luokkien kaksi erillistä tukioppilaskurssin 
ryhmää. 

Tukioppilastoiminta on ensiarvoisen tärkeää kouluyhteisössä. Se on havaittu myös meidän 
koulussamme lukuvuonna 2021–2022, jolloin erityisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta, perin-
teiden vaalimista ja yhteisöllisyyttä on haastettu pandemian johdosta. Toisten tukemiselle, 
auttamiselle ja yhteisölliselle toiminnalle oli tarvetta enemmän kuin koskaan. Tukioppilas-
toiminta tarjosi mahdollisuuden tälle toiminnalle.

Kasiluokkien tukioppilastoiminta painottui syksyllä voimakkaasti “pitää oppia, jotta voi antaa” 
-periaatteeseen. Omia, tukioppilastoiminnalle tyypillisiä taitoja harjoiteltiin ja harjaannutet-
tiin osana valinnaiskurssia. Tukioppilaiden, tuttavallisemmin “tukareiden”, omaa käsitystä 
tukioppilastoiminnan periaatteista vahvistettiin, jotta he pystyisivät tukemaan ensi syksynä 
yläkoulupolkuaan aloittavia seiskaluokkalaisia. Näitä taitoja olivat muun muassa ryhmäyt-
täminen, kiusaamistilanteiden ehkäisy, empatiakyky sekä erilaiset vuorovaikutus- ja tunne-
taidot. Lisäksi kasiluokkien tukarit pääsivät syyslukukauden lopulla kokeilemaan kaikkea 
oppimaansa käytäntöön, kun suunnittelimme yhdessä Huomaa hyvä! -viikon. Viikon aikana 
oli hyvän mielen aamunavauksia, äänestettiin luokkatason ilopilleriä ja koottiin abiaulaan 
yläkoululaisten näkemyksiä siitä, kuinka olla kohtelias. Kevätlukukauden loppupuolella kasi-
luokkien tukarit pääsivät suunnittelemaan tutustumiskäyntiä alakoulun kutosluokkalaisille, 
jotka ensi syksynä aloittavat oman yläkoulutaipaleensa. Esittäytymisen lisäksi he pääsivät 
raottamaan yläkoulun arkea kertomalla uusista oppiaineista, oppimisympäristöistä, opetta-
jista sekä kaikesta siitä, mikä muuttuu alakoulusta yläkouluun siirryttäessä. Tukarit antoivat 
rohkeasti myös vinkkejä tuleville yläkoululaisille koulunkäyntiin liittyen.

Ysiluokan tukioppilastoiminta sai jo alkusyksystä reippaan sysäyksen, kun tukarit ottivat 
uudet seiskaluokkalaiset vastaan. Heti alkusyksystä tukareiden hartioita somistivat upo-
uudet tukarihupparit! Perinteiset Kiviniemen leikittämisiltamat palasivat myös lukuvuoden 
ohjelmaan vuoden tauon jälkeen, ja se koettiin tukioppilaiden mielestä erityisen tärkeäksi. 
Oppilaat olivat ryhmissä suunnitelleet yhteistoiminnallista ja ryhmäyttävää ohjelmaa illan 
ohjelmistoon. Siihen kuului tutustumisleikkien ja -pelien lisäksi myös rentoa ja lämminhen-
kistä yhdessäoloa uuden luokan kanssa. Tukarit vierailivat syksyn aikana myös opinto-oh-
jaajien tunneilla kertomassa muun muassa kaverisuhteista, opiskelumetodeista ja yläkoulun 
käytänteistä. Lisäksi he pääsivät vastailemaan seiskaluokkalaisia askarruttaviin kysymyksiin 
koulunkäyntiin liittyen. Yhteisiä leikkihetkiä ja toisiin tutustumista pyrittiin myös vaalimaan. 
Tämän lisäksi tukarit pitivät syksyn aikana uusille seiskoille koulumme auditoriossa tervetu-
liaisjuhlan, joka huipentui kasteeseen ja munkkitarjoiluun. Ennen joululomalle lähtöä tukarit 
järjestivät seiskaluokkalaisille toiminnallisen oppitunnin, jossa suoritettiin erilaisia jouluisia 
haasteita. Tunneilla oli muun muassa piparkakkutalon koristelukilpailu. Ystävänpäiväviikolla 
oli ohjelmaa esimerkiksi aamunavauksien ja kouluun kiinnitettyjen positiivisten viestien 
muodossa. Kaikille yläkoululaisille jaettiin myös kaveripassit, joiden avulla oli mahdollista 
suorittaa positiivisten tekojen to do -listaa ja osallistua ystävänpäiväviikon arvontaan.
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Kasvatusohjaaja Norssille
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Kasvatusohjaaja Norssille

Kasvatusohjaaja Lilli Härmä-Leinonen aloitti työskentelyn koululla lokakuussa 2021, aluksi 
yhden päivän viikossa ja keväällä 2022 neljä päivää viikossa.

Kasvatusohjaajan työnkuvaan kuului esimerkiksi kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisää-
minen. Kasvatusohjaaja on koulun arjessa lisäaikuinen, jolla on aikaa nuorille ja joka on 
hyvän mielen ja hyvien käytöstapojen lähettiläs. Hän luo koululle uusia innovatiivisia ideoita 
ja pyrkii saamaan nuoret mukaan suunnittelemaan koulun arkea.

Tässä kaikessa onnistuttiin hienosti kevään 2022 aikana. Nuoret ottivat välituntiohjelmat 
omakseen, ja toiminnasta tuli hyvin suosittua. Tästä on hyvä jatkaa syksyllä 2022.
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Yläkoulun oppilaskunnan
hallituksen vuosi
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Oppilaskunnan hallituksen vuosi
Oppilaskunnan hallituksen vuosi alkoi järjestäytymiskokouksen merkeissä kokoushuone 
Pöllönpiilossa, ja pian alkoikin jo tulevan vuoden suunnittelu. Koronaviruksen ja -rajoituk-
sien värittämien edellisten yläkouluvuosien jälkeen oli kaikkien toiveissa päästä järjestä-
mään tapahtumia ja muuta jännittävää oppilaiden ja opiskelijoiden päänmenoksi. Lisäksi yksi 
tämän vuoden selkeistä teemoista oli yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden luominen uudelleen 
kouluarkeen. Koronarajoitukset olivat kuitenkin yhä voimassa, ja ne oli otettava huomioon 
kaikessa suunnittelussa ja järjestämisessä, kuten ohjaava opettaja Sara meille jaksoi muis-
tutella.

Oppilaskunnan hallitus on koko koulun oppilaiden ja opiskelijoiden asioita edistävä pienempi 
porukka, joka pyrkii luomaan viihtyvyyttä koululle ja tuomaan oppilaiden näkökulmat esiin 
vaikuttamalla koulun asioihin. Yläkoululla ja lukiolla on omat hallituksensa, jotka toimivat 
aina välillä myös tiiviimmin yhteistyössä. Halloweenin kauhukäytävää ja kaikkia muita vuoden 
aktiviteetteja tuskin olisikaan saatu pystyyn ilman yhteistyötä ja lukion puolelta lainattuja 
tiloja. Yläkoulun oppilaskunnan hallitus kokousti vuoden aikana useita kertoja, ja toisinaan 
järjestelyä riitti vielä koulupäivien jälkeenkin. Silti halu vaikuttaa koulumme asioihin yhdisti 
kaikkia, ja yhteishenki oli hyvä ja tiivis läpi kauden.

Oppilaskunnan hallituksen vuoteen kuului jo totuttuun tapaan edustustehtäviä. Ruokalatoimi-
kuntaan, oppilashuoltotyöryhmään ja johtokunnan kokouksiin valittiin kaikkiin oppilasjäsen 
yläkoulun oppilaita edustamaan. Lähetimme edustajan myös Jyväskylän nuorisovaltuustoon, 
jonka kauden pääteemoihin kuului muun muassa nuorten mielenterveyden parantaminen, ja 
kauden aikana Nuvaan liittyi myös toinen yläkoululainen Norssista. Oppilaskunnan hallitus 
edusti jälleen siis sekä koulutasolla että laajemmin Jyväskylässä nuorten hyvinvoinnin ja 
näkyvyyden parantamiseksi.

Oppilaskunnan hallitus halusi heti vuoden alussa ottaa kantaa epätasa-arvoon, rohkaista 
olemaan oma itsensä ja vähentää ennakko-oletuksia ja loukkaavia kommentteja muista ih-
misistä. Suunnittelimme ja kuvasimme syksyllä videon, jolla halusimme herättää ajatuksia 
näistä teemoista. Videosta tuli erinomainen, kiitos loistavien näyttelijöiden ja editoijan taus-
tatiimeineen. Seuraava yhteinen ponnistus koitti Halloweenin merkeissä, kun toteutimme 
koulun kellariin kauhukäytävän, jota valmistelimme jo etukäteen pitkään. Koulun tiloissa pi-
dettiin myös teemaan kuuluvaa kasvomaalausta sekä tietysti perinteinen pukukilpailu, jossa 
palkittiin parhaiten Halloween-teeman mukaisesti pukeutunut luokka.

Kun pihalla alkoivat vesilätäköt jäätyä ja jalkapallokenttäkin oli peittynyt lumeen, alkoivat 
joulun tapahtumien järjestelyt. Pian syntyi idea joulukalenterista, jonka jokainen yläkoulun 
luokka tai ryhmä saisi avata vuorollaan. Se toteutuikin, ja lopulta makealla joulukalenterilla 
päätettiin yllättää yläkoulun oppilaiden lisäksi myös muiden muassa rehtoreita, abeja sekä 
keittiöhenkilökuntaa ja siistijöitä. Joulun alla kaikki odottivat jo loman alkua, ja sen kunniaksi 
viimeisillä viikoilla oli koulun pihassa glögi- ja piparitarjoilu. Purevasta pakkasesta huoli-
matta oli tarjoilupöytien edessä jono vuoroaan odottavista yläkoululaista ja lukiolaisista, 
jotka höyryävät glögimukilliset saatuaan palasivat sisälle lämmittelemään ennen oppituntien 
alkua.

Lomilta palattiin takaisin kouluun ja opiskelun pariin, ja oppilaskunnan hallitus viritteli sekin 
itsensä uudella innolla suunnittelemaan tulevaa kevätlukukautta. Koronarajoitukset eivät 
hellittäneet, päinvastoin, siitä kertoi Aapo-rehtorin lähettämä Wilma-viesti vuoden aluksi. 
Tapahtumien suunnittelussa edettiin silti varovaisen toiveikkaasti – ehkä tilanne olisi ke-
väällä parempi. Koulun eri kerroksiin hankittiin uusia lautapelejä tuomaan viihtyisyyttä ja 
mukavaa tekemistä kavereiden kanssa. Halusimme muistaa oppilaita, jotka sateisesta 
säästä, lumikinoksista ja pimeistä aamuista huolimatta raahautuivat kouluun opiskelemaan. 
Sen vuoksi toteutimme myös Tavallisen torstain tikkarit -idean, jolloin veimme luokkiin tik-
kareita kouluun tulleille. Siitä jäivät mieleen yläkoululaisten yllättyneet ilmeet, kun yhtäkkiä 
pölähdimme luokkaan.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksessa helmi–maaliskuussa muistettiin äkisti muuttunutta 
maailmantilannetta. Yhteinen auttamishalu oli korkealla, jolloin tehtiinkin päätös projektista 
yhteistyössä 9d- ja 9e-luokkien sekä lehtori Anna Veijolan kanssa. Rahankeräys Ukrainan 
hyväksi toteutettiin 21. maaliskuuta, ja sen tuotot välitettiin Suomen Punaisen Ristin kautta 
kriisialueen hyväksi. Lipaskerääjät olivat liikkeellä myös aikaisemmin syksyllä. Lämmin 
kiitos kaikille keräyksiin osallistuneille!

Norssin perinteiset yhdeksäsluokkalaisten Toukotyöt itsenäisesti toteutettavana projektina 
jäivät pois jo pari vuotta sitten vastuukysymysten vuoksi. Oppilaskunnan hallitus halusi pa-
lauttaa Toukotyöt yhdeksännen luokan viimeisen viikon ohjelmaksi ja laati asiasta vetoo-
muksen, joka lähetettiin niin luokanvalvojille kuin myös koulun rehtoreille. Asia herätti kes-
kustelua myös luokissa oppilaiden kesken.

Maskisuosituksen poistuminen antoi huhtikuun alkupuolella uutta toivoa jo hallituskauden 
alussa suunnitelluille tanssiaisille, jotka viimein toteutuivat lukiolaisten kanssa yhteistyössä 
toukokuun alussa. Onnistunut tapahtuma osoitti, että Norssilla on kaivattu yhteistä aikaa 
muidenkin kuin vain oman luokan oppilaiden kesken. Onneksi tanssiaiset pystyttiin lopulta 
järjestämään ajan haasteista huolimatta.

Lopulta keväälle oli suunnitelmissa niin paljon ohjelmaa, että aikataulu piti tehdä tarkasti. 
Kevään kalenteriin saatiin kuitenkin lopulta mahdutettua kaikenlaista. Päätimme piristää en-
nestään opettajien arkea ja järjestimme Opettajat vaihtoon -päivän, jolloin opettajat saivat 
näyttää taitonsa ja piilevät kykynsä myös niissä oppiaineissa, joiden tunneilta heitä ei yleensä 
koulussa tapaa. Osasi siis ruotsia hyvin tai ei, saattoi se osua arvonnassa kohdallesi tänä päi-
vänä. Lukuvuoden loppupuolella ehdittiin vielä muun muassa pelata kuplafutista ja osallistua 
Ysien gaalaan, tapahtumaan, jossa palkittiin viimeistä peruskouluvuottaan käyviä muustakin 
kuin onnistuneista urheilusuorituksista. Loppujen lopuksi lukuvuoden tapahtumista jäi ai-
nakin järjestäjille hyvä mieli, vaikkeivät kaikki syksyn suunnitelmat toteutuneetkaan.

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus kokoontui siis viimeisen kerran tänä lukuvuonna rennoissa 
ja tyytyväisissä merkeissä.

Kiitos kuluneesta kaudesta koko hallitukselle ja ohjaavalle opettajalle Sara Laitiolammelle!

Annastiina Pihlajamaa 9e

norssi taito kopio.indd   166-167norssi taito kopio.indd   166-167 20.5.2022   4.31.4920.5.2022   4.31.49



169168

Yrityskylä
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Yrityskylä Yläkoulu
Yrityskylä Yläkoulu on Talous ja nuoret TATin oppimisympäristö, jossa harjoitellaan talous- 
ja työelämätaitoja ja ysiluokkalaiset johtavat kilpaa kansainvälisiä yrityksiä digitaalisessa 
peliympäristössä. Norssin ysiluokkalaiset vierailivat luokka kerrallaan Jyväskylän Kauppa-
kadulla sijaitsevassa Yrityskylässä marraskuun 2021 aikana. Kukin luokka oli valmistautunut 
omaan pelipäiväänsä noin kolmen yhteiskuntaopin tunnin verran. Valmistautuminen käsitti 
tutustumista yritystoiminnan perusteisiin, ja lisäksi oppilaille jaettiin etukäteen roolit var-
sinaista pelipäivää silmällä pitäen. Kaikki valmistautuminen huipentui varsinaiseen pelipäi-
vään, jossa luokan tiimit kilpailivat toisiaan vastaan ja tunneilla opittuja tietoja ja taitoja pääsi 
soveltamaan pelissä.
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Kerhot
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Yläkoulun kerhot

Yläkoulun kerhotoiminta on jäänyt toisen vuoden peräkkäin koronan varjoon. Lukuvuoden 
aikana olemme ajoittain voineet järjestää liikunnan ruokavälituntikerhoa ja kilpaurheilu-
kerhoa. Ruokavälituntikerho onnistui parhaiten syyslukukauden alkupuolella ulkona. Syksyn 
aikana onnistuimme pitämään yhteensä yli 50 välituntikerhoa. Kävijämäärä oli keskimäärin 
noin 40 oppilasta. Kaveriporukoissa ja itsenäisesti tapahtunut harjoittelu oli monipuolista. 
Ulkona suosittuja sisältöjä olivat jalka- ja koripallo, frisbeegolf, parkour ja street workout 
-harjoittelu. Sisällä innostivat esimerkiksi koripallo, salibandy,  kuntosali, parkour, cheerlea-
ding ja trampoliini.  

Kilpaurheilukerhossa koulun koripallojoukkue osallistui Koululiikuntaliiton sarjaan saavut-
taen kolmannen sijan lopputurnauksessa. Joukkueessa pelasivat Elmeri  Abbey, Rasmus 
Danska, Sisu Filtness, Aaron Hollins, Hugo Kierros, Kalle Koskinen, Pekka Könkkölä, Eeti 
Laine, Iivari Mäki, Roni Tiainen, Kaapo Uiskamo, Alex Vrielink ja Jia Fu Zhong.

Koulumme kerhotoiminnan tavoite on edistää oppilaiden harrastuksia ja antaa mahdolli-
suus virkistykseen ja tavanomaisesta poikkeavaan koulutyöhön turvallisessa ympäristössä. 
Kerhot tukevat ja täydentävät koulun muuta toimintaa ja tavoitteita. Kerhoja pyritään toteut-
tamaan oppilaiden toiveiden mukaisesti.
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Konneveden kenttäkoulu
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Konnevedellä kenttäkoulussa
Konneveden kenttäkouluun osallistuvat kaikki koulumme 8. luokan oppilaat. Retki Konne-
vedelle tehdään viikolla 19 toukokuussa, ja perillä on luvassa yön yli tapahtuvaa luonnon-
tieteiden ja matematiikan “kenttäopiskelua”. Kahdeksasluokkalaiset lähtevät kenttäkouluun 
kolmessa erässä eri lähtöpäivinä. Perillä ryhmät jaetaan vielä pienempiin lähtöryhmiin, 
joissa ohjaajina toimivat sekä ohjaavat opettajat että harjoittelijat. 

Leirikoulun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat biologian, matematiikan, fysiikan ja 
kemian opettajat yhdessä harjoittelijoiden kanssa. Tänä vuonna kaikkiaan yhdeksän kemian 
ja matematiikan pääaineharjoittelijaa on mukana tekemässä kenttäkoulua. Aineenopettaja-
opiskelijoille kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus ovat osa soveltavia aineenopettajaopin-
toja (OPEA535, 3 op). Lopputulos onkin ainerajat ylittävää yhteistyötä, jossa yhdessä teke-
minen ja luokkatilan ulkopuolella oppiminen ryhmissä ovat keskiössä. 

Osassa leirikoulun rasteista käytetään Action Track -sovellusta. Action Track -suunnistus on 
liikettä lisäävä opetusmenetelmä, jonka avulla tekemistä saadaan myös pelillistettyä. Pelin 
ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä kännykkään ladattavan sovelluksen 
avulla. Rastit sijoitetaan sopiville kohdille paikkatietoja hyödyntämällä. Parhaiten tehtävä-
radan suorittaneet ryhmät palkitaan kenttäkoulun päätteeksi.

Osa paikalla tehtävistä rasteista on suunniteltu aidoksi kenttätutkimukseksi – pidetäänhän 
leirikoulu korkeatasoisen biologisen tutkimuksen kehdossa, Jyväskylän yliopiston tutkimus-
asemalla Konnevedellä. Tutkimusasema toimii kirkkaan Konnevesi-järven ja sen laskujoen, 
Siikakosken, välisellä niemekkeellä. Työskentelyn, liikkumisen ja oppimisen yhteydessä tut-
kimusaseman maasto ja tarkoitus tulevat tutuiksi niin oppilaille, opettajille kuin harjoitteli-
joillekin. 

Toteutuksen suunnitelleita harjoittelijoita tutustumassa etukäteen 
Konneveden tutkimusaseman maastoon
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Lukion lukuvuosi
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Tikkakosken turvallisuus- ja ryhmäytymisretki 19.–20.8.2022
Astuimme oman ryhmämme kanssa bussiin tietäen toisistamme juuri ja juuri etunimen. Jo-
kaista jännitti ja hieman pelottikin, mitä edessä olisi ja millainen lukioajastamme tulisi. Läh-
dimme kuitenkin innolla tutustumaan uusiin ihmisiin. 

Bussi johdatti meidät Tikkakosken metsämaisemiin. Mukaan oli varattu paljon sadevaatteita, 
ainakin toivottavasti. Sadetta nimittäin reissusta ei ainakaan puuttunut.  

Perille päästyämme purimme tavarat katokseen, pukeuduimme sadeviittoihin, -vaatteisiin ja 
kumisaappaisiin. Armeijan henkilöiden pitämä alustuspuhe jouduttiin katkaisemaan sateen 
takia vain kerran. Saimme tietää säännöt ja opimme uutta ilmasotavoimista.  

Jonotimme, jonotimme ja jonotimme. Lopulta söimme ruokaa kauniissa maisemissa. 
Opimme, että kuuma ruoka maistuu erityisen hyvältä keskellä kylmää ja sateista luontoa ja 
että jonottaminen tuntuu erityisen pitkältä sateessa.  

Tutorit vetivät meille kaikenlaisia ryhmäytymisleikkejä. Oli mm. speed datingia, ponileikkiä ja 
hae minulle -leikkiä. Opimme lisää uusista luokkakavereista, huusimme ja nauroimme.  

Saimme sissitelttojen pystytysvälineet, kaminat ja puita. Pystytimme yhteisvoimin teltat ja 
saimme kuin saimmekin ne pystyyn. Kannoimme tavarat sisään ja sovimme makuupaikoista. 
Makuupussijoogaa tuli myös kokeiltua, saimme alaspäin katsovat koirat ja aurinkoterveh-
dykset kuntoon. 

Illan edetessä lähdimme grillauspaikalle. Laulettiin yhdessä nuotion ääressä, leikittiin lisää 
ja paistettiin makkaraa. Nuotiolla aloimme tutustua myös rinnakkaisluokkalaisiin paremmin.  
Osa meni rohkeina uimaan, ja osa lähti sienimetsälle. Ilta pimeni, ja saimme kömpiä tasku-
lamppujen valossa kohti pientä telttakyläämme.  

Sytyttelimme kaminoitamme. Ei onnistunut, eikä vieläkään, noh ehkä se siitä vielä. Osa oli jo 
saanut kaminansa lämpimiksi. Yritimme ja yritimme, pyysimme tutoreita ja lopulta opettajia 
apuun. Kaminaa ei saatu syttymään, ei millään. Teltassa oli kylmä. Lisäsimme vaatekerroksia 
ja menimme vierailemaan lämpimiin telttoihin.  

Teltoissa ja niiden ulkopuolella oli pieniä piirejä, joissa tutustuttiin, supateltiin ja nauret-
tiin.  Taivas oli täynnä tähtiä.  Oli nukkumaanmenon aika, osa meni aikaisemmin ja osa myö-
hemmin. Uudet luokkakaverit tulivat tutummiksi, vaikka pimeässä yössä ei nähnyt enää, 
kuuli vain äänen. Aamulla piti yhdistää ääni kasvoihin.

Aamu valkeni. Telttoja koottiin väsyneissä mutta kiinnostuneissa tunnelmissa. Aamupala 
meni makeisiin suihin, ja saadut suklaat piristivät. Yhdessä koetusta retkestä tuli osa meitä 
ja yhteistä matkaamme. Oma luokka tuntui turvalliselta ja ihmiset ympärillä ihanilta. Lukion 
alku näytti hyvin lupaavalta.  

Eva Hiiemäe 21C
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Kuvia Norssin olympialaisista

Muumi-visa

Eppuluokkalaiset OPS ja MAI
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Ylioppilaskirjoitukset 

Ylioppilaskirjoitusten toimintaohjeet ja koejärjestelyt noudattivat THL:n ja Jyväskylän kau-
pungin terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksiä. Koetilanteessa altistumisaika ei käy-
tännössä voi olla missään tapauksessa pitkä: salissa istutaan turvavälien päässä omalla 
paikallaan koko päivän ajan. Kokeeseen tullessa ja sieltä poistuessa jokainen huolehtii suo-
jautumisesta ja turvaväleistä. Varauduimme koronaviruksen pikatestaukseenkin sekä tar-
vittaessa joustaviin erityisjärjestelyihin. Jokaisella kokelaalla oli mahdollisuus osallistua, 
ja pyrimme varmistamaan myös täyden keskittymisrauhan. Abit lähtivät lukulomalle helmi-
kuussa mukanaan kertauskurssien aikainen lukusuunnitelma ja riittävä määrä kotitestejä.
 
Aikataulua ja tilankäyttöä väljennettiin entisestään. Ilmanvaihto säädettiin riittäväksi, ja ti-
lojen desinfiointia lisättiin. Kaikkeen varauduttiin. Pandemia-ajan osallistujamäärältään 
isoimmat kirjoitukset sujuivat kuitenkin tartuntojen kannalta rauhallisissa merkeissä. 

Edellisen koepäivän jälkeen teimme valmistelut seuraavaa kirjoituskertaa varten.

FyKe-toimintaa lukiossa

HARPPI2022

Lukion matematiikan ja luonnontieteen LUKEMA-verkosto järjestää jo toista vuotta peräk-
käin Harppi-kisan. Ensimmäisenä vuonna kilpailuun osallistui yli 150 joukkuetta. Kilpailussa 
on tehtäviä biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Kaikki ilmoittautuneet jouk-
kueet osallistuvat alkukilpailuun, jossa ratkotaan etänä samanaikaisesti monivalintatehtäviä 
kaikista aineista. 

Kilpailu on suunnattu kaikille lukiolaisille, ja se on maksimissaan viiden hengen joukkuekisa. 
Alkukilpailu järjestettiin 13.4.2022, ja koulustamme osallistui neljä joukkuetta. Yksi jouk-
kueistamme ylsi kuuden muun joukkueen kanssa finaaliin. Joukkueeseen kuuluivat abeis-
tamme Onni-Aapeli Pihlajamaa, Ville Pohjonen (capitan) ja Jaakko Vuori.

Neljän tieteen kisat

Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry:n kilpailutoimikunta järjestää kansalliset mate-
matiikan, tietotekniikan, fysiikan ja kemian kilpailut sekä peruskoululaisille että lukiolaisille. 
Kisat ovat Neljän tieteen kisat. Peruskoululaiset kilpailevat matematiikassa ja tietoteknii-
kassa. Tietotekniikkakilpailu on yhteinen lukiolaisten kanssa. Kilpailutoiminta kannustaa 
opiskelijoita matemaattisten aineiden opiskeluun ja tuo niistä kiinnostuneet opiskelijat yh-
teen. 

Kilpailun kautta oppilaan on mahdollista päästä edustamaan Suomea kansainvälisissä tiede-
olympialaisissa. Lopullinen valinta ja valmistautuminen tapahtuvat annettujen ennakkoteh-
tävien välityksellä. Kilpailua rahoittaa Opetushallitus. Koulustamme osallistui tänäkin vuonna 
kilpailuun oppilaita. Jatkovalmennukseen tietotekniikassa ylsi Kirill Akimov ja kemiassa Ville 
Pohjonen. Lopulliset olympiajoukkueet nimetään kesään mennessä.

Olympiavalmennukseen kuuluu myös kokeellisia tehtäviä, joita tehdään valmennusleireillä.
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Modernin fysiikan kurssilla kävimme vierailulla fysiikan laitoksella tutustumassa eri tutki-
musmenetelmiin ja -laitteisiin. 

Alfa-, beeta- ja gammasäteilyn ominaisuuksia demoavat yliopistonlehtori 
Jan Sarén ja opiskelija Aarni Ala-Ruona.

Hiukkaskiihdyttimeen tutustumassa, kasvot vas. Aarni Ala-Ruona, Siiri Kannela ja Elmeri Suominen

Fysiikan ensimmäisen opintojakson teemoihin kuuluvat maailmankaikkeuden pienimmät ja 
suurimmat rakenteet. Kävimme osana kurssia tutustumassa fysiikan laitoksella kiihdytinla-
boratorioon ja siellä tehtävään tutkimukseen. 

Yliopistonlehtori Jan Sarén esittelemässä
hiukkaskiihdytintä

Opiskelijaryhmä tutustumassa
kiihdytinlaboratorioon
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Englannin opiskelua lukiossa
Syyskuussa 2021 muutama lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelija osallistui Finn-
brit-organisaation kirjoituskilpailuun, josta valtakunnan parhaalle kynäniekalle oli luvassa 
lentolippu Britteinsaarille ja seuraaville kymmenelle kirjallisuuspalkintoja. Kisan aiheet 
haastoivat tänä vuonna pohtimaan monenlaisia asioita koronapandemiasta lemmikkien 
vaikutuksiin elämässämme. 21A:n Jaakko Lindholm menestyi korkeatasoisessa englannin 
kielen kirjotuskilpailussa erinomaisesti ja saikin kirjapalkinnon kirjoitelmastaan otsikolla 
“The colour green”. Onnea menestyksestä, Jaakko! 

Syksyn YO-kirjoitusten alla järjestetyn englannin preliminäärikokeen avulla koeponnistettiin 
samalla sähköisten ylioppilaskirjoitusten uusinta tekniikkaa. Ennätysmäärä abeja osallistui 
prelikokeeseen liikuntasalissa lähes autenttisissa YO-tunnelmissa eväsrasioita myöten. 
Enkun opet ylpeilivät paitsi kokelaitten taidoilla myös omilla roudarin kyvyillään.  

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tekivät uuden opetussuunnitelman myötä töitä 
kurssien sijaan moduuleissa. Ensimmäisen moduulin merkittävänä osana on nyt pohtia en-
tistä syvällisemin omia oppimaan oppimisen taitoja ja aloittaa oman kieliprofiilin laatiminen. 
Uudet, koulun tarjoamat materiaalit olivat tässä mainiona apuna. Monilta oppilailta ja myös 
vanhemmilta saimme positiivista palautetta siitä, että ruutuajan lisäämisen sijaan tilasimme 
ykkösille ihan paperiset oppikirjat. Digiloikassa mukana pysyminen varmistuu toki päivit-
täin oppitunneilla erilaisten sähköisten työkalujen avulla. Esim. suulliset kokeet ja useimmat 
muut arvoitavat tehtävät tehdään tietokoneita apuna käyttäen.

Syksyn ehkä mieleenpainuvin enkun tunti oli 20D:n mielestä kuitenkin sinä päivänä, kun op-
pikirjat kannettiin kouluun jossain erikoisessa “laukussa”. Mikroaaltouunin syövereistä kai-
vettu ENA1+2-kirja sai tilalleen pussukallisen maissinsiemeniä, ja harjoittelijan tunti kes-
keytyi mukavasti, kun ping-äänen kuultuamme saimme herkutella uunituoreilla popcorneilla. 
Opiskelijakunnan tempaus sai monen lukiolaisen luovuuden valloilleen.    

ENA3-opintojakson teemana oli kulttuuri eri näkökulmista. Opiskelijat valmistivat mie-
lenkiintoisia suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista aina englantilaisista teehetkistä ja 
suomalaisista kalakukoista erilaisten koulukulttuurien kautta Banksyn kuvataiteeseen, elo-
kuva- ja musiikkikulttuuriin. Nuoriso tarttui rohkeasti myös runonkirjoitushaasteeseen, ja 
luovuuden hedelminä saimmekin nauttia japanilaisvaikutteisista haiku-runoista. 

The sun is setting
The moon appears to the sky
Light in the darkness

Milja ja Nea, ENA03.1

Like petals they fell,
like leaves of an oak they flew,
the thoughts of beauty.

Jaakko, ENA03.4

The smell of porridge
Tempts me to run down the stairs
And fill my stomach

Martha, ENA03.4
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Ruotsin kielen opiskelua  
Tandem-opiskelu jatkui tänä vuonna sekä lukiossa että yläkoulussa yhteistyössä Vasa Öv-
ningskolanin kanssa. Tandem-opiskelu tapahtuu siis kahden koulun välillä kahdella kielellä 
samaan aikaan oppituntien aikana.
 
Kurssin alussa on aina jännittävää tutustua uuteen tandem-pariin, ja liikkeelle lähdetään 
tutustumispeleillä ja kysymyksillä. Pääperiaatteena on, että tunnin aikana osa tehtävistä 
tehdään ruotsiksi ja osa suomeksi. Usein on myös niin, että saman tehtävän aikana kieli 
vaihtuu sen mukaan, kumpi on opiskelijan opittava kieli. Tavoitteena on lisäksi, että opiske-
lijat pystyvät auttamaan ja neuvomaan tehtävissä toisiaan oman äidinkielensä avulla, joten 
oppimista ja opettamista tapahtuu tunneilla koko ajan. 

Kurssien teemat pyritään nivomaan myös yhteen tandem-tehtävien kanssa. Syksyllä FINA8/
FINB6- ja RUB4-kursseilla aihepiireinä olivat jaksaminen ja hyvinvointi ja oma kotipaikka-
kunta, joten opiskelijat keskustelivat stressistä, tunteista ja oman paikkakunnan nähtävyyk-
sistä. Lisäksi tunneilla opittiin arkipäivän kielenkäyttötilanteita ja harjoiteltiin keskustelua 
rahan käyttämisestä ja kestävistä kulutustottumuksista.
 
Syksyllä Tandem-opintoihin osallistui myös opiskelijoita RUA4-kurssilta. Keskusteluaiheet 
olivat jo hieman haasteellisempia, sillä kurssin teemana oli yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
Molemmilla kotimaisilla keskusteltiin esimerkiksi  ostopäätöksillä vaikuttamisesta, mainon-
nasta ja politiikasta. Mielipiteitä ilmaistiin myös vapaaehtoistyön merkityksestä ja siitä, mikä 
olisi kenties oma tapa vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.  
 
Keväällä Tandem-opetukseen osallistui Vaasasta FINA3-kurssi ja Jyväskylästä RUB3-kurssi. 
Aihepiireinä olivat muun muassa musiikki, kulttuuri, mediat, kuluttaminen ja kestävä kehitys. 
Osa aiheista oli yhteisiä molemmilla kursseilla, osa taas liittyi vain toisen kurssin sisältöihin. 
 
Tänä vuonna Tandem-yhteistyö jatkui myös yläkoulussa. Yksi ysiluokka (tällä kertaa 9c) oli 
mukana jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja tandem-kokemuksia tarjottiin ensimmäistä kertaa 
myös yhdelle kasiluokalle (8d). Tandem-tunneille osallistui meiltä kaikkiaan 42 yläkoulun 
oppilasta. Alkuun uusi tilanne jännitti ja tuntui joistakuista jopa hieman pelottavalta, mutta 
muutaman kerran jälkeen tunnelmat olivat jo hyvinkin positiivisia. 

Tutustumistehtävien lisäksi ysien kanssa puhuttiin peruskoulun jälkeisistä suunnitelmista 
ja kerrattiin muun muassa perhe- ja vaatesanastoa. Kielioppiakin voi opiskella vastavuoroi-
sesti: jyväskyläläiset harjoittelivat adjektiivin vertailua ja vaasalaiset esimerkiksi passiivin 
preesensiä. Kasien kanssa harjoiteltiin muun muassa kahvilassa asiointia, sairauksista ker-
tomista ja käskymuodon käyttöä.
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Kuvataidetta lukiossa
Lukion kouluvuosi sujui kuvataiteen osalta aktiivisissa merkeissä. Pakollisten kurssien KU1 
ja KU2 lisäksi toteutui ilahduttavan useita valinnaisia: mediakurssi, taiteen monet maailmat 
-kurssi, valokuvaus, grafiikka ja keramiikka. Kuvataideluokassa työskenneltiin ahkerasti niin 
oppitunneilla kuin niiden ulkopuolella – välillä kuvataideluokan alakerta muistutti tunnel-
mallista nuorten taiteilijoiden työhuonetta! Myös lukiodiplomeja suoritettiin kuviksessa tänä 
vuonna useampia – hienoa!

Myös lukiolaiset osallistuivat syksyllä Norssin päivänä koko koulun yhteisen taideteoksen 
toteuttamiseen koulun portaikoihin. Opiskelijoiden lyijykynäpiirustukset omista katseista ja 
niitä siivittävät sanat mieltä koskettavista asioista olivat vaikuttava näky. Keväällä koottiin 
yhteinen, maailmantilanteen siivittämä rauhankyyhkyteos koulun yhdyskäytävään. Seiska-
luokkalaiset lisäsivät lukiolaisten kyyhkyseinän kehykseksi akvarellimaalauksia ihmisten 
kasvoista. Teoksen keskiössä ohikulkijaa katsoo kysyvästi silmiin sotaa pakeneva lapsi.

Lukiolaisia aktivoitiin myös kuvataiteessa pohtimaan omaa oppimisympäristöä. KU2-kurs-
silla opiskelijat ideoivat mahdollisia lisärakennuksia ja laajennusosia Norssin rakennuk-
seen. Niistä tuli innovatiivisia, hauskoja, mahdottomia ja – mahdollisia.

Alina Ruuttunen ”Hiutale”, Norssin lisäsiipi
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Opintoretki Banksyn näyttelyyn
Vaikuttaminen on keskeinen teema monilla kursseilla. Tämä teema yhdisti myös kuvataiteen 
(KU03, Osallisena mediassa) ja maantiedon (GE04, Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta) 
kursseja sekä lukion oppilaskunnan hallitusta. Koulu mahdollisti näille ryhmille opintoretken 
Banksyn “A Visual Protest” -näyttelyyn Serlachius-museoon Mänttään. 

Banksy on maailman tunnetuin katutaiteilija, joka pyrkii taiteellaan kritisoimaan yhteiskun-
nallisia ilmiöitä. Teosten aiheet ovat usein poliittisesti kantaa ottavia, sodanvastaisia ja in-
himillisiä, vaikka toteutuksessa on mukana myös huumoria. Mäntän näyttelyssä oli esillä 
taiteilijan varhaistuotantoon kuuluvia tunnettuja teoksia sekä postikortteja, julisteita ja le-
vynkansia. Erityisesti opastettu kierros sekä museossa esitetty dokumentti avasivat näyt-
telyn ja teosten sisältöä. Näyttely oli ajatuksia herättävä, ja se sai aikaan paljon keskustelua 
oppilaiden keskuudessa.

Näyttelyyn tutustumisen jälkeen oppilaat valitsivat mielestään kiinnostavimmat teokset ja 
perehtyivät vielä tarkemmin niiden taustaan ja siihen, mihin teoksilla yritetään vaikuttaa. 
Oppilaiden pohdinnoista ja itse ottamista kuvista koottiin yhteinen näyttely koulun käytävälle, 
jolloin myös muut koulun opiskelijat saivat tutustua Banksyn teoksiin.

Banksyn näyttelyn lisäksi oppilaat saivat tutustua Mäntässä Kartanon klassikoihin, jossa 
esillä oli perinteisempää kuvataidetta. 

Helmi Laitiolampi 20A
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Musiikissa tapahtui 

Vähiin ääniin -monitaiteellinen konsertti

Lukion ykkösille tarjoutui mahdollisuus päästä hieman erilaiseen konserttiin 2. jakson 
alussa. Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä olimme kuuntelemassa, katsomassa ja ko-
kemassa hyvin poikkeuksellista esitystä VÄHIN ÄÄNIN. Kyseessä oli Jyväskylän yliopiston 
Katoava luonto -hankkeen, Tanssiryhmä Off/Balancen ja Jyväskylän kaupunginteatterin yh-
teistuotanto, joka toteutettiin yhteistyössä Ruamjai-kuoron kanssa. 

Vähin äänin käsitteli vahvasti luonnon monimuotoisuuskriisiä, maapallon
historian kuudetta sukupuuttoaaltoa. Lavalla nähtiin voimakasta liikekieltä, luonnonsuoje-
lubiologian dosentin puhe, räppäri Soul Valpiota, Ruamjain herkkää, vahvaa ja taidokasta 
laulua. Kaikki nämä eri elementit kietoutuivat taitavasti yhdeksi tasapainoiseksi ja tasaveroi-
seksi kokonaisuudeksi. Säveltäjäniminä kuultiin mm. Eero Koivistoista ja Piia Viitasta, päät-
tyen Kassu Halosen vaikuttavaan Maailma on kaunis. 

Konsertin jälkeen oli vielä mahdollisuus tavata esiintyjiä ja keskustella heidän kanssaan 
aiheesta. Vilkasta keskustelua syntyikin erityisesti biologian dosentti Panu Halmeen kanssa. 

Kaiken tämän kruunasi se, että saimme syödä ravintolassa hyvän aterian ennen esitystä. 
Kiitos tästä kuuluu koululle ja Kirstille.

Vähin äänin-projekti  jatkui vielä muutaman viikon kuluttua koululla. Esityksen esiintyjiä tuli 
pitämään samoja teemoja käsitteleviä työpajoja heille, jotka olivat nähneet esityksen. Tämä 
syvensi vielä entisestään aiheen tärkeää teemaa – hienoa ja laadukasta yhteistyötä. 

Alla otteita oppilaiden kirjoituksista konsertista.

”Mielestäni tämä esitys oli erittäin silmiä avaava ja vaikuttava kokemus. Siitä näki aiheen 
merkittävyyden esiintyjille, mikä teki teoksesta vielä paremman. Kiinnostavaa oli se, että 
konsertissa oli yhdistetty tiedettä ja taidetta, jota niin harvoin näkee yhdessä. Ymmärrän 
sen, että näytöksestä voisi olla hankala nauttia, jos ei nappaa aihe, ei ymmärrä tanssijoiden 
tarkoitusta tai ei pidä tanssi- tai laulutyylistä. Tästä huolimatta uskon, että tällaisesta esi-
tyksestä on hyötyä monelle katsojalle, jos vain antaa itsensä uppoutua teoksen aiheeseen. 
En pitkään aikaan olekaan kokenut koulun kautta näin positiivista ja innoittavaa kulttuurielä-
mystä.”

”Konsertti yllätti minut, kun kuoro alkoikin jo laulamaan aulassa. Olin paljon kiinnostuneempi, 
kuin mitä olisin ollut perinteisemmästä soittamisesta tai laulamisesta. Esityksessä tulvivat 
erilaiset tunteet, mutta suurimpana tunsin ahdistuksen ja pelon. Koko esityksen voimak-
kaimman kohdan aikana hurjat väreet hiipivät niskaani pitkin ja jokunen kyynelkin taisi pu-
dota silmäkulmastani. Olin tyytyväinen kuitenkin siihen, ettei ahdistus ollut se tunne, joka jäi 
päällimmäiseksi heti näytöksen jälkeen, vaan teos oli saanut minulle myös toiveikkaan olon. 
Ylipäätään teoksen tunnelma oli vakava ja vaikuttava.”

”Sain taas yllättyä täysin, kun astuessani kaupunginteatterin pienelle näyttämölle näin kolme 
tanssijaa ja kuulin lajien listaa enkä musiikkia. Nappasin melko nopeasti teoksen tarinan 
ja merkityksen. Mielestäni tanssijat olivat muodollistaneet eliöitä liikkein erinomaisesti, ja 

Juhlatunnelmaan päästiin jo ravintolassa ennen esitystä.

Esityksen jälkeen oli mahdollisuus tavata taiteilijoita, ja heillä oli meille myös pieniä tehtäviä.

kaikki esiintyjät saivat minut ajattelemaan itseni kuolevaan metsään. Vaikuttava puhe, yli-
voimainen melu ja kaunis laulu sekä tanssi loivat teoksesta ehyen kokonaisuuden, jonka 
katsomisesta nautin.”
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Suurkuoro itsenäisyysjuhlassa

Muutaman vuoden tauon jälkeen oli taas mahdollisuus tarjota lukion ykkösille kuorolaula-
misen hyvää tekevä kokemus. Tämä on hieno tapa saada edes kerran elämässään kokea, 
miltä tuntuu laulaa samaa laulua yhdessä sadan muun laulajan kanssa. Laulajia on monen-
laisia ja varmasti kokemuksiakin, mutta iloisia ilmeitä ja innostuneisuuttakin oli ilmassa. 
Bändi hoiti tehtävänsä myös mallikkaasti.

Neljä musiikin harjoittelijaa teki kolmiäänisen version sekä bändisovituksen Liisa X Linnean 
Eteenpäin-kappaleesta osana harjoitteluaan. Laulun opettelu tapahtui osana musiikin kurs-
seja. 

Tämä toi jokaiselle kuorolaiselle kokemuksen siitä, mitä on olla osana juhlaohjelmaa. Se 
vaatii harjoittelua etukäteen, soundcheckiä, odottelua ja lopulta itse esiintymisen uusille 
syksyn ylioppilaille ja heidän läheisilleen sekä striimin kautta koko koululle. Lopuksi kuoro 
tietenkin palkitaan runsain aplodein.  

Suurkuoro bändeineen sai esiintyä koulun itsenäisyysjuhlassa. 

Norssilaiset esiintymässä yliopiston kuusijuhlassa

Yliopiston perinteistä kuusijuhlaa vietettiin 17.12. Siellä oli Norssista kaksi eri musiikkiesi-
tystä. Jia Fu Zhong (9b) esitti pianosoolon, ja lukiolaisten laulu- ja soittoryhmä esitti jou-
luisen potpurin. Tapahtuma striimattiin koko yliopiston väelle.

Norssi soi

Norssin opiskelijoiden oma perinteinen Norssi Soi -konsertti soi jälleen elävän yleisön 
edessä muutaman vuoden koronatauon jälkeen. Oli hienoa kokoontua yhteen kuuntelemaan 
oppilaiden esityksiä – ja olihan siellä opettajienkin bändi. Kaksi samanlaista konserttia täy-
delle salille kuultiin juuri vapun alla 29.4. 
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20D-liikuntaryhmän leirikoulu Vuokattiin

Tiistai 22.2
.
Eksoduksemme Vuokattiin käynnistyi odotetun vauhdikkaasti koulumme takapihalta, vaikka 
iso-J yrittikin lähtöämme hidastaa tajunnanräjäyttävillä lumipenkoilla rakkaan opinahjomme 
pihassa. Onneksi vapahtajamme Nevis saapui hätiin kuin Mooses aikoinaan ja pidätteli Jy-
väskylän pahamaineista aamuruuhkaa vain yhdellä kädellään, jotta saimme rauhassa tais-
tella tiemme läpi tuon lumisen Tuonelan.
 
Tätä lilujen jokavuotista toiviomatkaa vauhdittivat jo klassikoiksi muodostuneet renkutukset, 
kuten Hittiputki ja Levikset Repee. Nopeuttaaksemme kohteeseen päätymistä käytimme 
myös toista modernia klassikkoa: yhden pysähdyksen taktiikkaa. Kaikista matkanteon jou-
duttamisen yrityksistä huolimatta saavuimme kohteeseen hiukan suunniteltua myöhemmin, 
mutta sitäkin tyylikkäämmin. 
 
Ensimmäinen ateriamme muistutti luokkaamme siitä, että kasvissyöjänä kannattaa ottaa 
omat eväät mukaan, mikäli haluaa syödä hyvin. Kaikkia kuitenkin jossain määrin ravinneen 
lounaan jälkeen lähdimme majoittumisen kautta suorinta tietä kohti hiihto-opetusta. Meille 
(suku)nimettömiksi jääneet opettajat Antti ja Onni tykittivät alle tunnin aikana lihasmuis-
tiimme kaiken tarpeellisen hiihdon tekniikasta. 
 
Täyttävän aterioinnin jälkeen lähdimme ei-niin-suorinta tietä luokan sisäisen suosikkilajin 
eli lentopallon pariin. Kevyet höntsäilyt virittivät itseään rääkänneet urheilijat lepoa kohti, ja 
iltapalan jälkeen joka ikinen tästä rohkeasta seurueesta olikin unten mailla jo ennen aamua.

Keskiviikko 23.2. 

Aamu alkoi  lyhyiden yöunien seurauksena hieman tuskallisella herätyksellä. Siitä huoli-
matta kaikki selvisivät Vuokatti Sportin aamupalapöytään. Erittäin runsas ja maukas aamu-
pala herätti väsyneimmätkin henkiin. Aamupalan jälkeen suuntasimme huoneisiin varus-
tautumaan laskettelupäivään. Pukeutuminen kuitenkin vähän venähti haastavan -20 asteen 
pakkasen takia. Lopputuloksena kaikki taisivatkin olla myöhässä sovitusta ajasta. Rinteille 
päästyämme meitä odottikin jo hiihto-opettajamme, aurinkoinen Jupe. Jupen jaettua meidät 
kuumaan ja yberkuumaan ryhmään lähdimme vihdoin nousemaan rinteen huipulle. 
Aamupäivä kului Jupen tekniikkavinkkejä kuunnellessa sekä Satun yksityisohjauksessa. 
Alun haasteiden jälkeen lasku alkoi sujua hyvin aurinkoisessa ja kirpsakassa säässä. 
 
Keittolounas lämmitti mieltä mukavasti, ja sen jälkeen suunnattiin vielä uudestaan rintee-
seen. Tompan huomautukset menivät aamulla perille, koska tällä kertaa kaikki olivat sovit-
tuna aikana lähtövalmiina. Rinteessä yberkuuma ryhmä vaihtoi Satun opetukseen ja kuuma 
ryhmä Jupelle. Mäkien laskettelun ja ruokailun jälkeen suuntasimme Katinkultaan. Etelän 
hiihtolomalaisia kylpylässä oli paljon, mutta siellä oli aikaa olla omissa pienissä ryhmissä ja 
viettää aikaa altaassa tai saunassa. Kylpemisen jälkeen ruoka kyllä maistui.

Torstai 24.2.

Aamu lähti taas käyntiin runsaan aamupalan merkeissä, minkä jälkeen matkamme kävi kohti 
Vuokatti Areenaa. Vuokatti Areenalla pääsimme pelaamaan padelia jo tutuksi tulleen Jupen 

johdolla sekä tekemään rentouttavaa kehonhuoltoa. Jakauduimme kahteen ryhmään, jolloin 
toiset pelasivat ensin padelia ja toiset tekivät kehonhuoltoa ja puolivälissä puolet vaihtuivat. 
Jupe opetti meille padelin salat, joita päästiin sitten hyödyntämään myös pelatessa. Padel 
oli hauskaa, vaikka edellispäivien aktiviteetit näkyivätkin ketteryydessä. Hyvien padel-pelien 
jälkeen suuntasimme kohti todella lämmintä huonetta, jossa Satu veti meille kehonhuoltoa. 
Venyttelyt ja rullailut tepsivät mainiosti, eikä jaloissa painanut enää. 
 
Klassiseksi muodostuneen keittolounaan jälkeen matkasimme jylhien laskettelurinteiden 
puolelle reissun viimeistä kertaa. Innostuneina lähdettiin laskettelemaan, koska luvassa oli 
vähemmän ohjattua laskua ja enemmän vapaata. Keli ei kuitenkaan suosinut edellispäivistä 
poiketen. Lämpötila ei ollut liian kylmä, mutta märkä lumi hieman häiritsi muuten täydellistä 
päivää. Sukset eivät juuri luistaneet, ja vaatteet kastuivat nopeasti. Vain parin tunnin jäl-
keen oli valtaosa porukasta löytänyt tiensä rinneravintoloihin. Viiden tunnin sovittu laskuaika 
vaihtuikin kolmeen ja puoleen tuntiin, mutta kivaa oli silti.

Illalla matkamme kävi kohti rantasaunaa runsaan iltapalan merkeissä. Sauna oli tilava ja hy-
väksi lämmitetty. Lisäksi JBL Xtreme -kaiutin loi mieleenpainuvan tunnelman. Saunatiloista 
pääsimme terassin kautta pulahtamaan hyytävään avantoon – toiset pääsivät ja toiset eivät 
uskaltaneet. Kuitenkin vilpoinen keli ja pulahdus lumihangessa toimivat loistavana vilvok-
keena. 
 
Saunan jälkeen vietimme yhdessä iltaa kirjoittamalla sydämenmuotoisille lapuille kehuja ja 
positiivisia asioita luokkakavereista. Sen jälkeen oli hauska leikkimielinen kisa, jossa pojat 
saivat vapaat kädet muotoilla yhden tytön hiukset niin kuin halusivat. Loppuillasta oli Kahoot, 
jossa kilpailuhenkisyys näkyi vahvasti. Kello alkoi lähennellä puoltayötä mutta silti oli aikaa 
pelata vielä änäriä. Hupi päättyi, kun luokanvalvojamme Tom tuli hätyyttelemään omiin huo-
neisiin. 
 
Perjantai 25.2.

Aamupalalle saapuessamme huomasimme olotilan olevan käsin kosketeltavan rapea, kuten 
viimeisenä aamuna kuuluukin. Aamiaisen jälkeen pikainen sonnustautuminen oman elämän 
IIvoiksi ja Kertuiksi ja sitten kohti latuja Jupen, Tompan ja Satun johdolla. Ladut olivat kun-
nossa, ja suksi luisti kuin Geogebra maanantaiaamuna. Ylivoimaiseksi hiihtokuninkaaksi 
kruunattiin oikeutetusti Hiekka! Lapin energia oli vahvasti läsnä.
 
Hiihdon jälkeen siirryttiin suihkuttelun kautta pakkaamaan omaisuutemme Vuokatin resortin 
alueelta. Pakkaamisen jälkeen oli viimeisen ehtoollisen aika, joka tarjoili meille jumalallista 
nakkikeittoa. Tämä sytytti vihlovan kaipuun Norssin emäntien hellään huomaan. Jälkiruoaksi 
nautittiin hartaudella puolisulannutta suklaajäätelöä.
 
Tämän kaiken jälkeen otimme ja lähdimme Robinin tahtiin suksien kohti Jyväskylää. Norssin 
lilut vuosimallia 2020 kiittää, kuittaa ja pyytää anteeksi sekä siirtyy hiihtolomalaitumille. Oli 
bängeri reissu!

20D-ryhmän oppilaat ja ryhmänohjaaja Tom Nevanpää
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21D-liikuntaryhmän luokkaretki Vuokattiin
Tiistai 25.1.

Odotettu päivä koitti eli lukion liikuntaluokan leirikoulu Vuokatissa. Matka alkoi Lähitapiolan 
lähellä olevalta areenalta. Pimeä aamu muuttui ajan kulkiessa kauniiksi auringonnousuksi. 
Alkumatkaa piristivät mukavat luokkalaiset pelikorttien kera. Matkan edetessä ja hyvän mu-
siikin soidessa saavutimme kauniit Pohjois-Suomen maisemat. Maisemien muuttuessa tie-
dostimme paremmin, että olemme todellakin Jyväskylän ulkopuolella. 
 
Päästyämme vihdoin Vuokatin urheiluopistolle saimme avaimet huoneitamme varten. Mo-
dernit ja uudenkarheat huoneet olivat positiivinen yllätys jokaiselle. Emme ehtineet olemaan 
kauan huoneissa, kun ensimmäisen aktiviteetin vuoro koitti. Ensimmäisenä aktiviteettina 
meillä oli hiihdon tekniikkaklinikka, jossa perehdyttiin hiihtämisen saloihin sekä perinteisellä 
että vapaalla tekniikalla. Tämän jälkeen oli vuorossa kevyt hiihtolenkki oman tuntemuksen 
mukaan. Hiihdon jälkeen söimme päivällisen ja lähdimme Katinkullan kylpylään uimaan ja 
saunomaan.
 
Keskiviikko 26.1.

Ensimmäiselle aamupalalle herättiin hieman tokkurassa, mutta hyvillä eväillä ja energisin 
mielin jatkettiin päivän ensimmäisen aktiviteetin pariin. Jakauduimme kahteen ryhmään, 
joista toinen puolisko pelasi padelia ja pingistä ja toinen huolsi kehoa hierontarullien avulla. 
Puolivälissä vaihdoimme ryhmät päikseen. Tiukkojen padel-pelien jälkeen suuntasimme 
lounaalle.
 
Iltapäivän vietimme laskettelurinteillä, jossa perehdyimme laskettelutekniikkaan ja pää-
simme opettelemaan leikkaavaa käännöstä. Myös vapaata laskuaikaa oli riittävästi, jotta jo-
kainen sai omalla tahdillaan tutustua kattavaan rinnevalikoimaan. Rinteestä selvittyämme 
nautimme taas runsaasta salaattipöydästä ja lepäsimme vähän ennen illan koitosta, yhteis-
tansseja. Osa jaksoi kuitenkin raahautua vielä päivällisen jälkeen uudestaan rinteeseen. Yh-
teistanssit olivat mukavia, ja niiden opettelukin onnistui oikein mallikkaasti. Illalla syötiin 
iltapala omissa huoneissa, ja kaikki kävivätkin reippaasti aikaisin nukkumaan. ;)
 
Torstai 27.1.

Torstaiaamuna suuntasimme aamupalan jälkeen hiihtämään. Vuorossa oli matkahiihtoa, joka 
oli pituudeltaan tällä kertaa joko 6 km tai 12 km. Reitti kulki Vuokatin opistolta kohti Heikkilää. 
Hiihto tuntui kevyeltä, ja kaikilla oli suupielet hymyssä. Pääsimme lenkin aikana antamaan 
kiriapua myös Kiinan maajoukkuehiihtäjille. Maailman terävin kärki ei siis ole suunnattoman 
kaukana meiltäkään! Hiihdon jälkeen suoritettiin tarvittavat huoltotoimenpiteet ja lounas 
maistui jokaiselle reippailijalle.
 
Iltapäivällä lähdimme jälleen kohti laskettelurinteitä. Tällä kertaa vuorossa oli kisailua kelloa 
vastaan pujotteluradalla, joka oli meitä varten rakennettu. Edeltävänä päivänä opittua tek-
niikkaa saatiin viedä siis käytäntöön oikein urakalla. Ryhmähenki oli kohdillaan, ja toisia 
kannustettiin esimerkillisesti. Ennätykset paukkuivat, ja jokainen ylitti itsensä, minkä jäl-
keen saimme jälleen nauttia omatoimisesti laskettelusta lähes koskemattomilla laskettelu-
rinteillä. Päivällisen jälkeen pääsimme loppuillaksi viettämään aikaa opiston rantasaunalle. 
Avannossa käytiin useasti ja porukalla saunottiin monta tuntia. Myös lumisodan syttyminen 

oli jossain vaiheessa väistämätöntä, ja siitä sai osakseen jokainen avantoon pyrkinyt sankari. 
Saunomisen ohessa paistoimme myös makkaraa takkatulen ääressä ja pelasimme korttipe-
lejä.

Perjantai 28.1.

Perjantai eli viimeinen päivä Vuokatissa alkoi väsynein mielin. Yö vietettiin muun muassa 
NBA-ottelun katsomisen merkeissä. Leirikoulun päätöksessä saatiin selville pujottelukisan 
voittajat: Mikael, Felix ja Elsa. Tämän jälkeen liikuttiin jälleen paritanssien merkeissä. Tans-
sahtelun jälkeen mentiin pakkaamaan ja syömään, minkä jälkeen olikin jo aika lähteä koti-
matkalle. Bussimatka oli rauhallinen, hyvä musiikki soi ja osa yritti nukkua. Matkalla pysäh-
dyttiin Kuopiossa. Saavuimme Jyväskylään puoli seitsemän aikaan ja palasimme kotiin reput 
täynnä hyviä sekä lämpimiä muistoja ja uusia kokemuksia.
 
21D:n oppilaat ja ryhmänohjaaja Sami Myllymäki
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Yhteiskuntaopin valtakunnalliset kilpailut kiinnostivat jälleen
 
Yhteiskunnallista osaamista mittaavien valtakunnallisten kilpailujen suosio Norssilla jatkui 
myös tänä lukuvuonna. Lokakuussa järjestettiin turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturval-
lisuuden kilpailu Turpotietäjä, josta vastaavat Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeri-
liitto yhdessä Kadettikunta ry:n sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n 
kanssa. Matias Ratinen (20C) sai alkukilpailussa koulun parhaat pisteet.
 
Lakitiedon kilpailu Oikeusguru järjestettiin nyt kolmannen kerran, ja edellisvuosien menestys 
innosti norssilaisia ottamaan osaa kilpailuun. Koulun ensimmäiseksi alkukilpailussa sijoittui 
Valtteri Vänttinen (21B). Juhani Pennanen (19B) sai tammikuussa järjestetyssä Talousgurun 
alkukilpailussa koulun parhaat pisteet.
 
Pääpalkintoina Oikeusgurussa ja Talousgurussa on opiskelupaikka yliopistossa, mikä hou-
kuttelee opiskelijoita osallistumaan. Toisaalta kilpailuihin voi osallistua myös uteliaisuu-
desta. Jokainen voi haastaa itseään juuri sen verran, mihin riman haluaa asettaa. Kilpailut 
tarjoavat mainion tilaisuuden testata osaamista kokeessa, jonka on laatinut joku muu kuin 
oma tuttu opettaja. Kilpailutilanteet valmistavat siten myös ylioppilaskirjoituksiin.
 
Matias Ratinen osallistui tänä lukuvuonna kaikkiin kolmeen valtakunnalliseen alkukilpailuun. 
Erityisesti häntä kiinnosti kilpailuissa aiheiden ajankohtaisuus. Ratista haastateltiin mar-
raskuussa 2021 HYOL ry:n Kleio-lehteen, jossa hän kannusti osallistumaan kilpailuihin roh-
keasti. ”Tehtävät eivät olleet mahdottomia. Osasin vastata jokaiseen kysymykseen, minkä 
vuoksi kokonaisuutena kokemus oli onnistunut”, Ratinen arvioi. Haastattelussa Ratinen antoi 
muutamia vinkkejä kilpailuihin valmistautuville: ”Ensinnäkin kannattaa kerrata kyseiset yh-
teiskuntaopin ja siihen läheisesti liittyvät historian kurssit, kuten Turpotietäjän kohdalla HI2 
ja HI3. Kannattaa myös tutkia vanhoja kilpailukysymyksiä, koska siten voi valmistautua eri-
laisiin tehtävätyyppeihin ja aiheisiin.”
 

Matias Ratinen sijoittui Norssin ensimmäiseksi Turpotietäjä-alkukilpailussa. 
Matias teki “kolmen suoran” eli osallistui kaikkiin yhteiskuntaopin valtakunnallisiin kilpailuihin.
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Verna ja Tuovi haastattelijoina kirjamessuilla
Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin kirjamessut 20.–21.11. Iloiseen messutunnelmaan ko-
koontui runsaasti kotimaisia kirjailijoita esittelemään tuoreita teoksiaan.

Messuhallin sydämeen oli rakennettu viihtyisä Kirjaharju-piste, jolla koululaiset haastatte-
livat kirjailijoita. Norssista haastattelijoiksi olivat lupautuneet innokkaina lukijoina kunnos-
tautuneet lukion toisen vuosikurssin opiskelijat Verna Moisander ja Tuovi Salo.

Verna haastatteli lauantaina asiantuntevasti Ville Nummenpäätä ja Pete Niemistä, joiden 
käsialaa on kirja “Entistä hölmömpiä iltasatuja”. Lisäksi Vernan kysymyksiin vastaili Hanna 
Niittymäki, joka on kirjoittanut kirjan “Ihmisiksi elämisen taito”. Tuovi oli tutustunut Amanda 
Pasasen, Silja Uusikankaan ja Sanni Lehtisen kirjoittamaan teokseen “Huijareiden vallanku-
mous”. Tuovin haastateltavaksi Kirjaharjulle saapui Amanda Pasanen.

Amanda Pasanen avasi huijarisyndrooman saloja Tuovin osuvien kysymysten pohjalta.

Puheviestintätaidot puntarissa!
Puheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen 
asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen perus-
koulutuksen opiskelijoille. Kokeeseen kuuluu kaksi osaa: esiintymistehtävä, jossa opiskelija 
pitää etukäteen suunnittelemansa noin viiden minuutin mittaisen puheenvuoron yleisölle, ja 
ryhmäkeskustelutehtävä, jossa opiskelijat keskustelevat lyhyen valmistautumisen jälkeen 
annetusta aiheesta noin 15 minuutin ajan annettuun tavoitteeseen pyrkien.   

Tänä lukuvuonna kokeeseen osallistui kahdeksan toisen ja kolmannen vuosikurssin opiske-
lijaa. Yleisö ja arvioijat pääsivät nauttimaan osuvista ja oivaltavista puheenvuoroista. Ryhmä-
keskustelussa osallistujat pohtivat ansiokkaasti yhdessä asumisen pelisääntöjä. 

Keskusteluun valmistautumassa Eljas Härmälä, Onni Sillanpää, Elisa Heikkilä ja Jimi Mahonen

norssi taito kopio.indd   210-211norssi taito kopio.indd   210-211 20.5.2022   4.32.0320.5.2022   4.32.03



213212

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työhön tutustumassa 
Schildtin lukiossa ensimmäistä vuottaan opiskeleva Verneri Kerttula tuli huhtikuun lopussa 
kahdeksi päiväksi tutustumaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työhön. Harjoittelu oli 
osa Schildtin lukion työelämäviikon ohjelmaa.

Kahden päivän aikana Verneri pääsi ohjaajansa Päivi Soinisen kanssa suunnittelemaan oppi-
tunteja, osallistumaan erilaisiin opetusharjoittelijoiden ohjauspalavereihin ja tietysti seuraa-
maan yläkoulun ja lukion oppitunteja. Lisäksi harjoitteluun kuului ohjaavan opettajan haas-
tattelu ja vapaamuotoista keskustelua opettajan työn eri osa-alueista.

Verneri Kerttula pääsi työelämään tutustumisensa aikana muun muassa suunnittelemaan 7.-luokka-
laisten uutistuntia opetusharjoitteluaan suorittaneen Senja-Maria Kamppilan kanssa.

Äikkäpajalta tukea kirjoittamiseen
Tänä lukuvuonna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat aloittivat jokaviikkoisen äikkäpajan 
pitämisen. Torstai-iltapäivisin kenen tahansa lukiolaisen oli mahdollista tulla luokkaan 4016 
hakemaan apua erilaisiin kirjoittamisen ongelmiin tai vain rauhoittumaan tekstien äärelle. 
Pajalla esimerkiksi hiottiiin esseiden kieliasua, tulkittiin yhdessä tekstejä lukutaidon vas-
tausten pohjaksi ja käytiin abien kanssa läpi viime hetken vinkkejä ennen ylioppilaskoetta. 
Sekä opettajalta saatu apu että vertaistuki koettiin pajalla arvokkaaksi.

Äikkäpajan mainos
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Tutorit
Lukion tutorit opastavat uusia opiskelijoita lukio-opinnoissa ja tutustuttavat heitä kouluun. 
Tutoreilla on tärkeä rooli yhteishengen luomisessa. Tänä lukuvuonna Norssin mainioita tuto-
reita olivat Nooa Eerikäinen-Bulzan, Jesse Hirvonen, Eljas Härmälä, Helmi Jyväkorpi, Peppi 
Kari, Helmi Laitiolampi, Ansa Lamminen, Anette Lehtinen, Emil Lensu, Sanna Leppänen, 
Nana Lyyra, Annika Marjoniemi, Helli Mehtälä, Saana Niskavaara, Aliina Ruuttunen, Tuovi 
Salo, Aino Savolainen ja Neo Siitonen.

Tutortoiminta aloitettiin jo edellisen lukuvuoden toukokuussa tutustumalla tutorryhmän jä-
seniin ja ryhmäytymällä esimerkiksi erilaisten leikkien ja harjoitusten kautta. Samalla kehi-
teltiin jo ideoita uusien lukion opiskelijoiden ryhmäyttämiseksi. 

Syksyn alussa tutorit järjestivät ykkösille ryhmäytymisiltapäivän ja kierrättivät opiskelijoita 
koulussa. Lukio-opintoja, esimerkiksi kurssivalintoja ja opiskelutaitoja sekä koulun perin-
teitä, käsiteltiin tutortunneilla ensimmäisen jakson aikana. Perinteinen Tikkakosken ryhmäy-
tymisretki on monille opiskelijoille yksi lukion mieleenpainuvimmista tapahtumista. Tikka-
koski on myös tutortoiminnan yksi huippuhetkistä. 

Lukuvuoden aikana tutortoimintaa kehitettiin edistämällä tutoreiden osallistumista koulun 
toimintaan. Norssin päivän vohvelikahvila ei olisi onnistunut ilman tutoreita! Vaikka tutor-
toiminta painottuu lukuvuoden alkuun, tutoreiden tarjoamalle tuelle on tarvetta läpi vuoden. 
Tutorit esittivätkin ideoita, miten tutorit voisivat olla enemmän mukana koulun arjessa. Toi-
mintaa kehitetään yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa.
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Lukion opiskelijakunta – se toimii!
Opiskelijakunnan hallitus on aktiivisesti pyrkinyt edistämään opiskelijoiden vaikutusmah-
dollisuuksia ja koulun toimintaa. Opiskelijakunnan toiminnassa puhalsivat uudet tuulet, sillä 
viime keväänä hyväksytty sääntöuudistus muutti OPKH:n toimintakauden lukuvuodesta ka-
lenterivuodeksi. Vanha hallitus vastasi toiminnasta syyslukukauden ajan. Puheenjohtajana 
toimi Maria Nieminen, sihteerinä Elisa Heikkilä ja rahastonhoitajana Verna Moisander. Muut 
hallituksen jäsenet olivat Aarni Ala-Ruona, Iiris Harjula, Jesse Hirvonen, Sini Hyvärinen, 
Eljas Härmälä, Helmi Jyväkorpi, Siiri Kannela, Helmi Laitiolampi, Ansa Lamminen, Linda Lil-
javirta, Annika Marjoniemi, Arttu Pitenius, Aliina Ruuttunen ja Aini Ruuskanen. 

Kuluneena vuotena OPKH järjesti tapahtumia koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Norssin 
päivänä lokakuussa järjestettiin yhdessä lukion tutoreiden kanssa vohvelikahvila, jolle on 
jo suunniteltu jatkoa. Vohveleiden paistaminen oli hauskaa puuhaa! Halloweenin alla hal-
litus piti jälleen asukilpailun koko koululle. Tapahtuman yhteydessä palautettiin henkiin myös 
reivivessaperinne. Nälkäpäiväkeräys toteutettiin ensimmäistä kertaa sekä perinteisenä li-
paskeräyksenä että digitaalisena nettikeräyksenä. Joulun alla hallituslaiset jakoivat opiske-
lijoille glögiä ja pipareita Muonatuvassa sekä koristelivat abiaulan tj100-teemaan abiturient-
tien kunniaksi. Suunniteltu jouludisko jouduttiin perumaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

Syksyllä 2021 hallitus valmisteli opiskelijakunnan vaaleja ja piti esittelyt opiskelijakuntatoi-
minnasta jokaiselle 1. ja 2. vuosikurssin ryhmälle ryhmänohjaustuokioissa. Kevätlukukau-
della remmiin astui uusi hallitus, joka valittiin ensimmäistä kertaa vaaleilla. Koko koulun 
äänestysaktiivisuus oli 51,6 %, mutta on huomioitava, että vaalit toteutettiin abien jo jäätyä 
lukulomalle. Aktiivisimmin vaaleissa äänesti luokka 21C, josta yli 80 % kävi vaaliuurnilla. 
Hienoa, 21C! 

Uuteen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Eljas Härmälä, Aliina Ruuttunen (puheen-
johtaja), Maiju Sipilä, Viivi Sandelin, Nooa Eerikäinen-Bulzan, Roosa Kaari, Petra Kannela 
(sihteeri), Valtteri Vänttinen, Anna Mäkinen, Jaakko Lindholm (rahastonhoitaja), Elli Äijälä, 
Nana Lyyra, Eva Hiiemäe, Emil Lensu, Verna Valli ja Oskari Luukkonen. Hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa valittiin henkilöt vastuutehtäviin some-, tapahtuma-, info- ja hyvinvoin-
tiryhmissä. Opiskelijakunnan toiminnan mahdollistaa rekisteröity opiskelijayhdistys, jonka 
hallitukseen helmikuussa 2022 valittiin Jaakko Lindholm, Petra Kannela, Aliina Ruuttunen ja 
Valtteri Vänttinen.

Kevään aikana OPKH kehitti Instagram-tiliään, jonne julkaistiin sisältöä kouluarjesta. Muo-
natuvassa järjestettiin toiveruokaviikko, jota varten hallitus keräsi tietoa opiskelijoiden 
lempiruoista. Ystävänpäivänä OPKH myi suklaapusuja, joiden mukana toimitettiin vastaan-
ottajille salaisia viestejä, ja yhteistyössä yläkoulun tukioppilaiden kanssa pidettiin kaveripas-
sitempaus, jossa osallistujien kesken arvottiin mm. leffalippuja. Talviloman alkamisen juh-
listamiseksi OPKH järjesti ruokavälkällä luokassa reivit, joissa nähtiin huimia tanssimuuveja 
diskovalojen loisteessa! Lisäksi lukiolaisille tarjottiin Muonatuvassa jäätelöt. OPKH teki joh-
dolle aloitteen muovinkeräyksen järjestämisestä koulussa ja kartoitti kyselyllä lukiolaisten 
halukkuutta osallistua kerhotoimintaan. Kauan odotettu yläkoulun ja lukion yhteinen disko 
järjestettiin toukokuussa.

Opiskelijoiden edunvalvontaa hallitus hoiti pitämällä yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liit-
toon. OPKH:n edustajia osallistui syksyllä 2021 Suomen Lukiolaisten liiton koulutustapah-
tumaan Water-festivaaleille Mikkelissä sekä ja SLL:n liittokokoukseen. Lukiolaisten liiton 

Järvi-Suomen piirin edustajat vierailivat koululla joulukuussa 2021.  Johtokunnassa lukion 
opiskelijakuntaa edustivat Elisa Heikkilä ja Maria Nieminen (varaedustajina toimivat Annika 
Marjoniemi ja Aini Ruuskanen). Ruokalatoimikunnan jäsenenä oli Siiri Kannela (varaedus-
tajana Iiris Harjula) ja koko koulun oppilashuoltoryhmässä Linda Liljavirta (varaedustajana 
Arttu Pitenius).

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimi Marjo Sassali, ja hänen varahenkilönään toimi 
Olli-Pekka Salo.
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Jaksovaihto
Elettiin viime vuoden kevättä, me kakkoset etäkoulussa ja ykköset lähinä. Koronan pitkityttyä 
jo toiselle vuodelle aloimme kaikki ymmärtää, ettei lukioon kuuluvista ulkomaanmatkoista 
tai monista muistakaan odotetuista tapahtumista tulisi yhtään mitään. Halusimme kuitenkin 
tehdä jotain mieleenpainuvaa lukioaikanamme, ja kun törmäsimme uutisissa juttuun jakso-
vaihdosta, kiinnostuimme oitis. Kun nyt ulkomaille ei voinut lähteä, oli maan sisäinen vaihto 
houkutteleva mahdollisuus.

Projektimme toteutus alkoi siis jo keväällä 2021 suunnittelulla. Ideanamme oli toteuttaa yhden 
jakson kestävä vaihto toiseen lukioon Helsinkiin. Aloitimme jaksovaihdon toteuttamisen jut-
telemalla ensin opojen ja Kirstin kanssa. Kuulemma jaksovaihdon kaltaisia järjestelyjä oli 
tapahtunut ennenkin, mutta meitä varoiteltiin silti etukäteen siitä, että koulut saattaisivat 
olla täynnä eikä vaihto välttämättä tulisi onnistumaan. Vaihto kuitenkin Norssin puolesta 
onnistui, koulu ei vain osallistuisi järjestelyihin, vaan meidän tulisi tehdä ne itse. 

Norssin näytettyä vaihdolle vihreää valoa aloimme tehdä listaa mahdollisista kouluista. 
Otimme yhteyttä lähes kaikkiin Helsingin lukioihin, sillä emme olleet varmoja, kuinka täysiä 
ne olivat, ja se olikin hyvä, sillä lopulta vain muutamista paikoista vastattiin myöntävästi 
(tai ylipäätään edes vastattiin). Keskustelimme myönteisesti vastanneiden rehtorien kanssa 
ja päädyimme lopulta valitsemaan Alppilan lukion, sillä se oli sijainnin ja kurssitarjottimen 
kannalta meille paras. Saimme postitse Wilma-tunnukset sekä sähköpostit koulun organi-
saatioon.

Koulupaikan saatuamme alkoi kiivas etsintä asunnon suhteen. Täysin kalustettuja meidän 
hintaluokkaan sopivia asuntoja ei ollut paljoa, joten törmättyämme ilmoitukseen Ta-
ka-Töölössä vuokralla olevasta asunnosta otimme oitis yhteyttä vuokranantajiin. Laitoimme 
myös sähköpostia useampaan muuhun paikkaan varmuuden varalta. Kesällä matkustimme 
Helsinkiin, kävimme muutamassa asuntonäytössä ja päädyimme lopulta kirjoittamaan vuok-
rasopimuksen edellä mainittuun Taka-Töölön kämppään.

Ennen jaksovaihtoa meidän täytyi vielä hakea Kelalta tukia sekä selvittää käytännön asioita, 
kuten julkisen liikenteen kausikortteja ja kouluruokamahdollisuutta. Päätimme myös ex tem-
pore hakea rahoitusta Nuorten Akatemialta, sillä ryhmänohjaajamme Maarit sattui esittele-
mään hanketta yhdellä ro-tuokioista. Tukien kanssa oli vaikka minkälaista säätöä (selvitys 
siviilisäädystä maistraatista yms.), mutta lopulta kaikki meni hyvin ja saimme opintotuen ja 
asumistuen lisäksi Nuorten Akatemialtakin rahoitusta projektiin.

Syksy koitti, kirjoituksista selvittiin, ja syyskuun lopun koittaessa pakkasimme matkalauk-
kumme autoon ja reissasimme Helsinkiin. Koulu alkoi jo heti toisena kokonaisena päivänä, 
ja ensimmäiset päivät ja viikot kuluivat nopeasti uuteen kouluun tutustuessa. Mukavaa vaih-
telua Norssiin olivat etenkin toimivat vessan lukot sekä tilavampi ruokala ja toimiva ruo-
kailun porrastus. Vaihtoaika sai meidät kuitenkin myös arvostamaan erityisen paljon oman 
koulumme opettajia ja opetusta. Alppila suurempana kouluna ei tuntunut myöskään yhtä 
yhteisölliseltä kuin Norssi, vaikka tietysti tähän kuvaan saattoi vaikuttaa myös omituinen 
saapumisajankohtamme kouluun sekä lyhyt ajanjakso, jonka vietimme siellä. 

Kahden kuukauden sisään mahtui paljon kaikkea. Koulun lisäksi meillä oli paljon vapaa-aikaa, 
sillä olimme ottaneet vain muutaman palkin kursseja kyseiseen jaksoon. Vapaa-ajalla kä-
vimme museoissa, teattereissa ja esimerkiksi Huuhkajien MM-karsintaotteluissa. Lisäksi 

kokeilimme uusia harrastuksia Helsinki Liikkuu -kortin avulla. Koulussa pääsimme osallis-
tumaan Alppilan järjestämiin tapahtumiin, esimerkiksi kirpputoriin ja musiikinkurssin väli-
tuntikonserttiin. Lisäksi koulu tarjosi meille konserttikäyntejä sekä kirjamessuliput.

Myös haasteita ehti kuukausien aikana olla. Suurimpana niistä oli todennäköisesti säätö 
paikallisliikenteen kausikorttien kanssa, sillä emme olleet helsinkiläisiä ja opiskelija-alen-
nuksen saanti vaikeutui. Myös omillaan asumisesta ja asuintalomme kesken olevasta re-
montista aiheutui paikoittain haasteita, mutta avuliaiden vuokranantajiemme ansiosta niis-
täkin selvittiin. 

Kokonaisuudessaan vaihto oli onnistunut ja todella antoisa kokemus, josta jäi monia muis-
toja käteen. Opimme paljon uutta vaihdossa, ja projekti herätti mielenkiintoa niin Norssissa 
kuin Alppilassakin. Koostimme tämän tekstin Kirstin toiveesta, jotta tietoisuus jaksovaih-
dosta leviäisi vielä laajemmalle yleisölle ja kenties joku muukin innostuisi vaihtoon lähdöstä. 
Suosittelemme jaksovaihtoa todella paljon kaikille!

Kun haluat jaksovaihtoon: 

1. Päätä ajankohta ja kaupunki: tarkista, ettei ole kirjoituksia (huom. ne voi tehdä vain 
omassa koulussa) tai muita koulun tapahtumia, esim. vanhat tai joulunäytelmä.

2. Hanki koulupaikka: kannattaa laittaa useampaan paikkaan viestiä, sillä kaikkiin kouluihin 
ei mahdu ja jaksot eivät välttämättä osu yhteen oman koulun kanssa + kurssitarjotti-
mesta täytyy löytyä tarvittavat kurssit.

3. Hommaa vuokra-asunto tai muu asuinpaikka: esim. Oikotiestä voi hakea nimenomaan 
kalustettuja asuntoja. 

4. Hoida tukiasiat: tukia kannattaa hakea Kelalta ajoissa, viimeistään paria kuukautta ennen 
muuttoa.

5. Selvitä käytännön asiat: paikallinen julkinen liikenne, vakuutukset, kouluruoka yms. 
6. Nauti vaihdosta!

Kämppisasumista vaihdossa
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Studia-messut ja nykysirkusta Tutustumassa Alppilan opkh:n toimintaan
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Itsenäisyysjuhla ja syksyn lakkiaiset
Juhlan valmistelut etenivät jo suunnitteluvaiheessa kohti hybridimallia, jossa osa juhlasta 
tapahtuu salissa ja osa ohjelmasta on tallenteena ja koko juhla striimattiin koululla luokkiin. 
Sali täyttyi lukiolaisista ja lakitettavien läheisistä. Saimme vihdoin kokoontua yhteen, tosin 
maskit kasvoilla. 

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vastasivat juhlasta. Nautimme Jaakko Rika-
laisen esityksistä pianolla ja liikuntaluokkalaisten ilakoivasta esityksestä. Johtava rehtori 
Antero Hietamäki piti juhlapuheen aiheesta Lotta Svärd 100 vuotta, ja lakituksen jälkeen 
uudet ylioppilaat Elli Hård ja Peppi Palokangas toivat oman tervehdyksensä. Salin tunnelmaa 
kohottivat sekä ykkösten kuoroesitys että tilaisuuden päättänyt Maamme-laulu.

Syksyn 2021 uudet ylioppilaat

”Me merirosvot
me ollaan koviksii
me ollaan cool
ja keski-ikäisii”
Lokakuussa liikuntasalin lavalle kokoontui jännittynyt joukko lukion kakkosia. Tällöin pol-
kaistiin käyntiin vuoden 2021 joulunäytelmä Petra Luukkaisen johdolla.

Aihe saatiin lopulta päätettyä yllättävän kivuttomasti äänestämällä muutamasta vaihtoeh-
dosta. Peter Pan voitti reilusti, ja nekin, jotka eivät sen puolesta äänestäneet, innostuivat 
Mikä-Mikä-Maasta joulukuuta kohti kulkiessa. Vasta myöhemmin tosin huomasimme, että 
keijupölyn voimalla oli lennelty myös vuoden 2003 joulunäytelmässä, mutta tuskin uusinta-
kierros oli pahitteeksi.

Aiheen päättämisen jälkeen jakauduimme erilaisiin vastuuryhmiin, joita olivat käsikirjoitus, 
puvustus, maskeeraus, lavastus, koreografia, musiikin sovitus ja bändi. Käsikirjoitustiimi 
hakkasi reilussa viikossa kohtaukset kasaan, ja näyttelijät aloittivat harjoitukset ilmaisu-
taito- ja improvisaatioleikeillä. 

Kohtaustreenien alkaessa totuimme viimeistään pitkiin koulupäiviin ja treeneihin, joita oli 
myös viikonloppuisin. Monille työtunteja kurssin parissa kertyi kymmenittäin. Mukaan mahtui 
luokkien avainten etsimistä milloin mistäkin, enemmän tai vähemmän hukassa olevan rek-
visiitan metsästystä ja lavasteiden kokoon teippausta uudelleen ja uudelleen. Tutuksi tulivat 
myös Google Forms -kyselyt, joilla selvitettiin niin palaverien aikatauluja kuin pitsatoivei-
takin.

Oman jännityksensä projektiin toi koronatilanne, jonka pahentuessa ehdittiin jo pelätä, ettei 
näytelmää päästäisi esittämään ollenkaan liveyleisölle. Lopulta esityspäivänä aamun näytös 
toteutettiin striimattuna ala- ja yläkoululaisille ja lukiolaiset saatiin paikan päälle. Illalla näy-
telmä esitettiin perheenjäsenille ja muille läheisille koronapassia hyödyntäen. Toinen lisä-
haaste oli ainakin viimeisimpiin vuosiin verrattuna pienempi työryhmä. Vähän yli kolmes-
takymmenestä henkilöstä lähes kaikki olivat lopulta lavalla näyttelemässä, osa tupla- tai 
jopa triplaroolein. Bändi raavittiin kasaan myös osin näyttelijöistä, joten juoksua verhoissa ja 
vaatteiden vaihtoa noin minuutissa tuli hiottua.

Ykkösvuonna ryhmäytyminen koko vuosikurssin kesken jäi uupumaan etäopetuksen takia, 
joten näytelmäkurssi lähensi projektissa mukana olleita. Uusia ystävyyssuhteita jäi voimaan, 
vaikka kurssi saatiinkin päätökseen, ja onpahan kevään aikana ehditty järjestää abiaulassa 
muutamat yhteislauluhetket näytelmän kappaleista.

Tuulipuvut kiinni ja vamos a la playa, kakkoset kiittävät ja kuittaavat!
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Arkiturvallisuuden teemapäivä
Lukion yhteiskuntaopin YH06-kurssin ja soveltavan harjoittelun OPEA535 opiskelijoita osal-
listui Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin järjestämään Arkiturvallisuuden tee-
mapäivään Normaalikoululla. Opetusharjoittelijat laativat teemaan orientoivia ennakkoteh-
täviä lukiolaisille.

Päivän ohjelma:
09.00-09.15  Avaus
09.15-10.00  Varautuminen ja väestönsuojelu (Keski-Suomen Pelastuslaitos)
10.15-11.00  Kuinka Suomea puolustetaan? (Puolustusvoimat)
11.15-12.00  Digitaaliset uhat ja niiltä suojautuminen (Maanpuolustuskoulutus MPK)
12.00-13.00  Lounastauko ja esittelypisteet
13.00-13.45  Henkilökohtainen varautuminen – Osa I (Naisten valmiusliitto)
13.45-14.15  Kahvitauko
14.15-15.00  Henkilökohtainen varautuminen – Osa II (Naisten valmiusliitto)
15.00-15.30  Päätös ja jatkokoulutusmahdollisuudet

YH06-kurssin opiskelija Matleena Vesasen ajatuksia teemapäivästä:

Turvallisuuskurssilla osallistuttiin lauantaina 7.5. MPK:n eli Maanpuolustuskoulutuksen jär-
jestämään Arkiturvallisuus, varautuminen ja maanpuolustus-teemapäivän, joka järjestet-
tiin täällä meille tutussa Norssin yläkoulussa/lukiossa. Päivän aikana päästiin kuulemaan 
Puolustusvoimien esitelmän maanpuolustuksesta sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta 
meille kerrottiin varautumisesta ja väestönsuojelusta. 

Päivän aikana kuultiin esitykset myös kyberuhista sekä Naisten valmiusliitolta 72 tunnin ko-
tivarasta ja pidempiaikaisista sähkökatkoksista ja siitä, miten niiden aikana tulisi toimia.

Saimme nauttia hyvästä ruuasta ja Luonetjärven sotilaskotiauton munkkikahveista. Päivä oli 
kokonaisuudessaan mielenkiintoinen, eikä haitannut edes tulla kouluun lauantaina. :)

Kuvassa sotilaskotiyhdistyksen Elisa-
beth-autolla tarjotulla kahvilla ja mun-
killa lukion turvakurssin vetäjä lehtori 
Jukka Jokinen ja kurssilainen Matleena 
Vesanen
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Potkiaiset
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Lukion perinteet ja korona

Edelllisvuoden kokemuksista viisastuneina teimme tarkat suunnitelmat potkiais- ja penkka-
ripäivää varten. Lopulta pystyimme järjestämään yhteiset hetket hybridimallilla. Osa lukio-
laisista osallistui livetilaisuuksiin, ja osa katsoi striimauksia. Varsinaisena penkkaripäivänä 
abimme kävivät kulkueena tervehtimässä alakoululaisiamme. Satuolentojen karkkisade ja 
yhteiset leikit olivat heille mieluisa yllätys! Penkkaripäivän aamuna abilaulujen jälkeen abien 
vanhemmat tarjosivat perinteiset abikahvit, ja lähtölounaaksi koulu tarjosi normaalia juhla-
vamman aterian – ja niin lukuloma lähti käyntiin.   

Ainoastaan abiajot siirtyivät ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen perjantaihin. Pandemia rajoitti 
vielä helmikuussa ulkona kokoontumista, ja katujen varsille olisi kerääntynyt liikaa väkeä. 
Tämä kaksivaiheisuus tarkoitti abeille uusien karkkierien tilaamista ja penkkariasun uudel-
leen käyttämistä, mutta ehkä pieni hinta siitä riemusta, joka koettiin kaupungin kaduilla. Ap-
rillipäivä oli tähän karnevaalihetkeen erittäin sopiva, eivätkä edes sääolosuhteet juurikaan 
poikenneet helmikuun perinteisestä pakkaskelistä.
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9b:n Kerttu, Helmi ja Jessica abiajeluiden herkkusaaliin äärellä
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Minä suojelen sinua kaikelta 

(Abilaulu, sävel Kerkko Koskinen / Ultra 
Bra)

Olen kiivennyt portaita neloseen
Olen jäätynyt lasiaulassa talvisena aamuna
Olen seissyt ruokajonos tunnin
Ja nähnyt lilujen menevän ohi.
Olen mokannut valssatessa,
Ajanut muuttoautolla näytellen lelua.
Olen laulanut laulajaisissa kilpaa
Ja räjäyttänyt kamiinan Tikkiksen.
Olen hajonnut kuviksessa,
Itkenyt portfolion parissa.
Luulin musisoivani,
Mut’ vaan Garagebändillä taiteilin.
Ensin ulkomaanvaihdot peruttiin
Ja wanhatkin siirrettiin,
Mutta olympialaiset pilasi sää.
Minä suojaan abiaulaa seiskoilta,
Kun iWallii tahtovat pelata.
Ei ole kauheempaa melua,
Edes ruokalas tai Annen lukusalissa.
Minä pelaan bilistä tauoilla
Aina riitelen lyöntivuoroista
Ei ole sellaista pelaajaa,
Jota minun tarkka käteni ei voittaisi.
Olen pelaillut kirjastossa,
Hävinnyt kaikille Kittenissä.
Muistin ulos poistua,
kuitenkin ennen Salen huutoja.
Mentiin nukkuu kamarikonserttiin
Sit kuorossa laulettiin,
Kyllä kaikki osataan se “kahviloissa”
Norssi suojeli minua kaikelta,
Mitä kaupunki keksi linjata.
Ei ole sellaista asiaa,
Jota Gradia ois saanut meidän sijasta.
Minä kiitän Norssia kaikesta,
Mitä lukios saanut oon kokea.
Vuosikurssin yhteishenkeä.
Ja kaikkia meidän kokemuksia 

Minä suojelen sinua kaikelta,
Mitä ikinä keksitkin pelätä.
Ei ole sellaista pimeää,
Jota minun hento käteni ei torjuisi.
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Vanhojen tanssit
Vanhojen tansseja päästiin tanssimaan omalla koululla perjantaina 4.2., ja päivä oli mie-
leenpainuva kokemus sekä 2. vuosikurssin opiskelijoille että koko koulun väelle. Ilmassa oli 
juhlan tuntua!

“Norssin oman tanssin teemaksi valittiin oman ikäluokkamme kasvutarina. Idea teemaan 
lähti lilujen omiksilla bussimatkalla Buugiin. Tanssi myös valmistui pääasiassa omiksien ai-
kana. Tanssin suunnittelu oli erittäin hauskaa ja antoisaa, kehitti kommunikaatiokykyä ja vä-
ritti kylmiä aamuja. Parasta oli nähdä lopputulos upeana Wanhojen päivänä!”

“Oli superhauska ja jännittävä päivä! Syöminen yhdessä Scandicissa toi juhlapäivään hienon 
lopetuksen!”

Kaikkien lukioiden yhteiset Vanhojen tanssit järjestettiin Hippoksella 20.5., ja myös Norssi 
osallistui päivään.
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Musadiplomi-konsertti
Idea musadiplomin teosta ja yhteisestä konsertista lähti jo viime keväänä, kun saimme tietää, 
että MU5-bändikurssi toteutuisi. Kun siis bändikurssi nyt keväällä alkoi, kerroimme heti ide-
asta opettajallemme Elinalle. Elina oli alusta alkaen tukemassa meitä ja apuna käytännön 
asioissa sekä vastaamassa kysymyksiimme. Ajatuksena oli, että konsertti tulisi toimimaan 
musadiplomin musikaalisena näyttönä. Lisäksi diplomiin kuuluisi kirjallinen tehtävä liittyen 
omaan musiikkihistoriaan sekä projektin reflektioon. Konsertin ja tekstin arvioisi useampi 
opettaja, ja diplomista saisi kirjallisen palautteen sekä todistuksen ja  arvosanan. 

Diplomin näyttötyö toteutui lopulta alkuperäisen ideamme tavoin iltakonserttina koululla. 
Konsertin suunnittelu ja kappaleiden harjoittelu alkoivat jo kurssilla, mutta suurin osa harjoi-
tuksista tapahtui lukuloman jälkeen päivisin musiikkiluokan ollessa vapaana sekä viikonlop-
puisin. Biisit valikoituivat konsertin soittajien ideoiden pohjalta, joskin lista muuttui useaan 
kertaan, viimeisimpänä vielä muutama päivä ennen esitystä. Bändimme koostui abeista sekä 
yläkouluvahvistuksesta, ja me diplomintekijät olimme lisäksi vastuussa kaikista käytännön 
järjestelyistä. 

Koska lukuloma ja kirjoitukset hieman sotkivat harjoitusaikataulujamme, jäi konsertin kap-
paleiden harjoitteluun lopulta aikaa vain noin kuukausi. Kenraalina meillä toimi Norssi Soi, 
jossa esitimme muutaman kappaleen esityslistaltamme. Viime hetken sairastumiset lyhen-
sivät jo lähtökohtaisesti lyhyttä harjoitusaikaa, ja ensimmäinen läpimeno koko konserttipo-
rukalla olikin vasta konserttipäivänä. Kaikista viime hetken muutoksista huolimatta saimme 
kuitenkin konsertin järjestettyä onnistuneesti. 

Kiitos kaikille projektissa mukana olleille, erityisesti kanssasoittajille sekä projektia tuke-
neille musaopeille Elinalle ja Sampolle!

Aini, Elisa, Iivo 19A ja Onni-Aapeli 19B
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Kirjalahjoitus lukiolaisille

Lähi-Tapiola-ryhmä, Metsänomistajat-ketju sekä MTK-säätiö lahjoittivat Suomen lukioihin 
ilmastonmuutosta käsittelevää Petteri Taalaksen Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin 
-kirjaa toukokuun 2021 aikana. Normaalikoulun saamat 70 kirjaa jaettiin biologian ylioppilas-
kokeeseen osallistuville opiskelijoille. Luovuttajina olivat Elina Saari Päijänteen metsänhoi-
toyhdistyksestä ja Tuuli Laajalahti LähiTapiola Keski-Suomesta.

Vastaanottajina lukion rehtorin apuna olivat lukiolaiset Elisa Heikkilä ja Aini Ruuskanen.
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Kevään 2021 yo-kuvat
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Johtokunta
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Johtokunta     
    Jäsenet   Varajäsenet

Oppilaiden huoltajien  Tero Heikkilä (pj)  Minna Ranta
edustajat   Sari Vertanen (vpj)  Kaisa Leino 
    Mikko Tuomi   Sara Robinson-Moncada
    Hanna Jämsä   Katri Autere

Opettajankoulutusyksikön Eija Pakarinen   Josephine Moate
edustaja

Jyväskylän kaupungin  Juha Paananen   Leena Lyytinen
edustaja

Opettajakunnan   Heikki Luumi   Mari Kalaja
edustajat   Niina Rekiö-Viinikainen  Sampo Hankama
    Olli-Pekka Salo   Maarit Ilola

Muun henkilökunnan  Tuomo Suontamo  Tuija Kilpeläinen
edustaja

Opettajaksi opiskelevien  Jani Laaksonen   Janne Knuuttila
edustaja     

Oppilaiden edustajat  Daniil Jounolainen  Moona Salmijärvi 
 
    Elisa Heikkilä   Annika Marjoniemi 
    Maria Nieminen   Aini Ruuskanen

Johtokunnan huoltajien edustajista puheenjohtajana on toiminut professori Tero Heikkilä ja 
varapuheenjohtajana HR Manager Sari Vertanen. Sihteerinä ja esittelijänä koko koulua kos-
kevissa asioissa on toiminut johtava rehtori Antero Hietamäki ja muina esittelijöinä ovat toi-
mineet rehtorit Markus Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski. Johtokunta piti lukuvuoden 
aikana kolme varsinaista kokousta: 14.9.2021, 14.12.2021 ja 10.5.2022.

Syyskuun kokouksessa tarkasteltiin Normaalikoulun lukuvuosisuunnitelmia ja valmistel-
tiin koulun johtosääntömuutoksia. Johtokunta ohjeisti tekstiin tarkennuksia yliopiston hal-
lituksen päätöksentekoa varten. Joulukuun kokouksessa päätettiin tulevan lukuvuoden 
koulutyöpäivät ja lisäksi keskusteltiin leirikoulujen ja opintoretkien mahdollistamisesta 
kevätlukukaudella koronarajoitusten helpottaessa. Toukokuun kokouksen teemana oli eri-
tyisesti kouluyhteisön hyvinvointi. Asteen rehtorit esittelivät THL:n kouluterveyskyselyiden 
tuloksia ja lukuvuoden etenemistä koronan vielä vaikuttaessa työyhteisön toimintaan mer-
kittävästi. 

Johtokunnan toimikauden päättyessä kiitämme lämpimästi johtokunnan jäseniä heidän te-
kemästään arvokkaasta työstä kouluyhteisömme hyväksi.
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Hetkiä lukuvuoden varrelta
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Teetä ja taidetta

Vastapainona lukiolaisten arjen kiireelle ja stressaavuudelle kokeilimme lukuvuoden aikana 
Teetä ja taidetta -työpajoja. Työpajat olivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja koulu-
päivän jälkeen, ja niitä toteutettiin yhteensä neljä kertaa. Pajoihin ei tarvinnut ilmoittautua 
etukäteen – riitti, kun ilmestyi paikalle. Tarjolla oli teetä, pientä välipalaa ja luovaa toimintaa. 
Tavoitteena oli nauttia taiteesta terapeuttisena ja rentona tekemisenä, ilman suorituspai-
neita. Osa teki pajassa savitöitä, osa valitsi maalaamisen tai piirtämisen sen mukaan, mikä 
sillä hetkellä tuntui omimmalta. Kuvataiteen materiaalit olivat vapaasti käytettävissä, ja pai-
kalla oli kuvisope Saran lisäksi aina joko psykologi Tuija tai kuraattori Kaisa. Luovan teke-
misen ohella sai jutella kuulumisia ja halutessaan kysyä vinkkejä jaksamiseen tai muihin 
mieltä askarruttaviin asioihin. Erityisesti syksyn kirjoitusten jälkeisessä pajassa tunteita tuli 
purettua niin sanallisesti kuin kuvallisestikin. Tilausta leppoisalle yhdessäololle, vapaille 
keskusteluille ja omaehtoiselle tekemiselle oli selvästi. Kuluneen vuoden Teetä ja taidetta 
-työpajat järjestettiin kokeiluperiaatteella. Tilaisuudet olivat kuitenkin niin suosittuja, että 
ensi lukuvuonna suunnitelmissa on tehdä niistä säännöllistä toimintaa.

Koulun disko

9b riisui maskit ja hymyt näkyivät taas!

21B:n pikkujouluja vietettiin kotitalousluokassa.
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Energiaa ja työhyvinvointia liikunnasta
Työhyvinvoinnin merkeissä jumpattiin maanantai-iltapäivisin yläkoulun salissa noin 3–10 
hengen voimin. Vetäjänä toimi Laitilasta kotoisin oleva Veera-Maria Mattila, joka opiskelee 
Jyväskylässä ensimmäistä vuotta liikuntapedagogiikkaa. Mahtavasti ryhmää tsempanneen ja 
iloisen Veera-Marian johdolla hikoiltiin mm. hiitin, pumpin, kuminauhatreenin, bodyattackin, 
pelikorttitreenin ja circuitin merkeissä.

Veera-Maria Mattila Iloiset jumpparit Niina Rekiö-Viinikainen, Susanne Roos, Maria Rautio ja Leena Mäenpää
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Toinen päivä lokakuuta vuonna 2021 Norssin päivän jälkimainingeissa opetusneuvosten 
kruunausten jälkeen sai alkunsa Norssin lenkki -ryhmä. Kyseessä ei nimestä huolimatta 
ollut mikään makkaranpaistoryhmä, vaan siinä opettajat ja muu yliopiston väki harjoittivat 
kuntoliikuntaa aamulenkin muodossa. Joka torstai Norssin päivästä lähtien oli kello 7.00 
ryhmällä lähtö alakoululta. Juoksumatkaksi ryhmälle vakioitui puolikkaan Jyväsjärven mit-
tainen huikonen eli noin 8 kilometriä. Lenkillä väki vaihteli, ja parhammillaan lenkillä oli kah-
deksan aamuvirkkua. Lenkillä käytiin kelillä kuin kelillä, ja jouluna tietysti lenkkeilivät tontut 
jouluntoivotuksia jyväskyläläisille toivottaen.

Norssin lenkki-tontut

Aamuvirkut lenkkeilijät

Joulun jälkeen lenkkiryhmä sai myös kansainvälistä vahvistusta eräästä tutkimusta Jyväs-
kylän yliopistossa tekevästä alaskalaisesta opettajasta. Keväällä lumien sulaessa lenkki-
ryhmä laajeni myös yliopiston puolelle, kun lenkille liittyi eräs opettaja yliopiston puolelta. 
Lenkit jatkunevat vielä loppukevään ja myös ensi vuonna, koska mikä olisi parempi keino 
saada ekstravirtaa oppilaiden viihdyttämiseen kuin raikas aamulenkki. Lenkille olivat ja ovat 
edelleenkin tervetulleita kaikki Norssin henkilökuntaan kuuluvat ja tietysti myös muu yliopis-
tonväki. Riittää kun saa itsensä sängystä ylös ja raahaa itsensä alakoululle torstaisin aamu-
seitsemältä. Tarkemmat aikataulut kannattaa vielä varmistaa alakoulun puolelta Susannelta 
ja yläkoulun puolelta esimerkiksi Ramilta. Kaikki vain tästä eteenpäin rohkeasti mukaan ha-
kemaan reipas lähtö päivään! Vauhti lenkeillä säädetään aina osallistujien mukaan.
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Koulun henkilökunta
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Rehtorit

Johtava rehtori
Hietamäki Antero, johtava rehtori

Asteiden rehtorit
Leppiniemi Markus, alakoulun rehtori
Halonen Aapo, yläkoulun rehtori
Koski Kirsti, lukion rehtori

Keinonen Sari, alakoulun vararehtori
Ailinpieti Jaana, yläkoulun vararehtori

Antola Mika, lukion vararehtori

Koulun henkilölunta lv. 2021–2022

Alakoulu 

Hannula Tiina, 3a:n luokanopettaja
Harjula Riitta, 5b:n luokanopettaja
Hilpinen Markku, 5a:n luokanopettaja
Hyttinen Inka, liikunta, tv. 1.8.2021–31.7.2022
Jokinen Satu, erityisopetus
Kalaja Mari, englanti, ranska
Kallio Anni, espanja, elämänkatsomustieto
Keinonen Sari, erityisopetus, alakoulun vararehtori
Kuosmanen Merja, luokanopettaja, tv. 1.8.2021–31.7.2022
Kyyrä Anna-Mari, 2b:n luokanopettaja
Laukkarinen Anna, englanti, saksa
Lindeman Mikko, liikunta, terveystieto, tv. 4.4.2022–23.5.2022
Luumi Heikki, 4a:n luokanopettaja
Meriläinen Emmi-Riina, liikunta, terveystieto
Mikkonen Henna, musiikki
Mouhu Heidi, 5c:n luokanopettaja
Oksanen Sari, 2c:n luokanopettaja
Ollikainen Ilpo, 6c:n luokanopettaja
Pakarinen Sanna, 4b:n luokanopettaja, tv. 1.1.2022–31.3.2022
Pietilä Irmeli, 1a:n luokanopettaja
Piipponen Sari, erityisopetus
Pohjola Maiju, liikunta 4.4.2022–23.5.2022
Pulli Sari, resurssiopettaja
Rainerma Hannu, 6a:n luokanopettaja
Rasinmäki Vesa, 4c:n luokanopettaja
Reini Taina, 6b:n luokanopettaja
Roos Susanne, 1c:n luokanopettaja

Saariaho Juha, 3b:n luokanopettaja
Salmela Marko 4b:n luokanopettaja 1.1.2022–31.3.2022 
Suikkari Minna, 1b:n luokanopettaja
Taskinen Anna-Elina, 3c:n luokanopettaja 
Törmä Elina, 2a:n luokanopettaja

Sivutoimiset tuntiopettajat alakoulu

Conti Luna, kerho-ohjaaja
Häkkinen Jorma, ortodoksiuskonto
Kurkikangas Karoliina
Kääriäinen Emmi, espanja
Medjadji Sari, islamin uskonto
Nejlik Janette, kerho-ohjaaja
Salmela Marko
Saloheimo Niko

Yhteiset opettajat

Hankama Sampo, musiikki
Kallio Elina, musiikki 
Melander-Ilomäki Nina, englanti ja ranska
Myllymäki Sami, liikunta ja terveystieto
Nousiainen Helena, käsityö
Pihko Rebekka, ruotsi 
Sipilä Rami, käsityö TN
Vaaherkumpu Kaisa, ruotsi
Viitanen Johanna, ruotsi

Yläkoulu ja lukio

Aalto Inka, äidinkieli ja kirjallisuus, 8c:n luokanohjaaja
Ailinpieti Jaana, biologia, maantieto, yläkoulun vararehtori, 7b:n luokanohjaaja
Antola Mika, matematiikka, lukion vararehtori
Blick Leena, biologia, maantieto, 9e:n luokanohjaaja
Eskelinen Satu, liikunta, terveystieto, 8d:n luokanohjaaja
Halonen Aapo, yläkoulun rehtori, musiikki
Hankama Sampo, musiikki, 9a:n luokanohjaaja
Hassinen Elisa, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto tv. 17.12.2021–
4.6.2022
Hella Jukka, uskonto, psykologia, 7e:n luokanohjaaja
Hirvi Tero, matematiikka
Hirvonen-Huopana Katri, matematiikka tv. 14.2.–5.6.2022
Huohvanainen Tiina, englanti
Ilola Maarit, englanti, 19A:n ryhmänohjaaja
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Jokinen Jukka, historia ja yhteiskuntaoppi
Jouttijärvi Wiivi, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto 17.12.2021–4.6.2022
Kalaniemi Emmi, kotitalous
Kallio Elina, musiikki
Kangas Aleksi, matematiikka 14.2.–5.6.2022
Kiili Anni, äidinkieli ja kirjallisuus, tv. 1.8.–31.12.2021
Koponen Jouni, liikunta, terveystieto, 19D:n ryhmänohjaaja
Korhonen Kerttu, kuvataide
Koski Kirsti, lukion rehtori, fysiikka, 18A:n ryhmänohjaaja
Koski-Lammi Heli, erityisopetus
Kosonen Panu, espanja 1.12.2021–15.6.2022
Kuula Elina, matematiikka, 8a:n luokanohjaaja
Laine Jari, liikunta, terveystieto
Laitiolampi Sara, kuvataide, psykologia, filosofia, uskonto
Lehtivaara Riitta Liisa, opinto-ohjaaja tv. 1.8.2021-28.2.2022
Linna Matti, matematiikka, fysiikka ja kemia
Malkamäki Solja, biologia, maantieto
Melander-Ilomäki Nina, englanti, ranska
Mertaniemi Maarit, äidinkieli ja kirjallisuus
Moilanen Hannu, matematiikka, fysiikka, kemia
Mustonen Tanja, äidinkieli ja kirjallisuus 1.8.–31.12.2021
Mutikainen Jouni, liikunta, oppilaanohjaus
Myllymäki Sami, liikunta, terveystieto, 21D:n ryhmänohjaaja  
Mäki Sami, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, 7d:n luokanohjaaja
Mäki-Paavola Mari, äidinkieli ja kirjallisuus, 9b:n luokanohjaaja
Nevala Sanna, fysiikka, kemia
Nevanpää Tom, fysiikka, kemia, 20D:n ryhmänohjaaja
Nieminen Meri, liikunta, terveystieto
Nousiainen Helena, käsityö TS
Närhi Hanna, oppilaanohjaus 
Orrain Heta, erityisopetus, tv 1.8.2021–31.7.2022
Paavilainen Marika, ruotsi, saksa, tv. 1.8.2021–31.7.2022
Peltokorpi Päiviö, matematiikka, tietotekniikka
Pietiläinen Rauno, matematiikka, 8b:n luokanohjaaja
Pihko, Rebekka, ruotsi, 7c:n luokanohjaaja
Pollari Pirjo, englanti, 21A:n ryhmänohjaaja
Pursiainen Minna, biologia, maantieto, 21C:n ryhmänohjaaja
Rauniaho Paula, espanja, saksa, 20A:n ryhmänohjaaja
Rautio Maria, erityisopetus
Rekiö-Viinikainen Niina, erityisopetus
Rossi Leea, englanti, ranska, 19B:n ryhmänohjaaja 
Salo, Olli-Pekka, ruotsi, filosofia, 19C:n ryhmänohjaaja
Sassali Marjo, historia, yhteiskuntaoppi, 21B:n ryhmänohjaaja
Sipilä Rami, käsityö TN, 9f:n luokanohjaaja
Soininen Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, 9c:n luokanohjaaja
Sorajoki Sari, kotitalous, 7a:n luokanohjaaja 
Torkkola Kimmo, kemia, fysiikka
Tähkänen Tarja, opinto-ohjaus
Vaaherkumpu Kaisa, ruotsi, 20B:n ryhmänohjaaja
Vanhamäki Elina, äidinkieli ja kirjallisuus
Vehkasalo Salla, erityisopetus

Veijola Anna, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, filosofia, 9d:n luokanohjaaja
Viertola Luvi, englanti, 20C:n ryhmänohjaaja
Välimaa Pia, liikunta, terveystieto, 8e:n luokanohjaaja
Weijo Inka, fysiikka, tietotekniikka
Ylä-Outinen Laura, ranska, englanti, tv. 1.12.2021–15.6.2022
Sivutoimiset tuntiopettajat yläkoulu ja lukio

Häkkinen Jorma, ortodoksiuskonto
Kääriäinen Emmi, espanja
Lobskaja Irina, venäjä
Medjadji Sari, islamin uskonto
Miettinen Sandra, ranska 1.12.2021–15.6.2022
Luukkainen Petra, joulunäytelmän ohjaaja

Oppilashuolto

Härmä-Leinonen Lilli, kasvatusohjaaja
Kilpeläinen Tuija, koulupsykologi
Liimatainen Heli, terveydenhoitaja, alakoulu 
Saarivaara Johanna, terveydenhoitaja, yläkoulu ja lukio
Uutela Kaisa, koulukuraattori
 

Muu henkilökunta

Heinonen Jatta, koulunkäynnin ohjaaja 1.11.2021–27.5.2022
Hämäläinen Taina, johtavan rehtorin assistentti tv. 1.8.2021–31.8.2022
Kerttula Heli, alakoulun sihteeri
Kiimalainen Henna, koulunkäynnin ohjaaja
Kinnunen Piia, lukion sihteeri
Laahanen Heidi, koulunkäynnin ohjaaja
Lauttaanaho Anne, kirjastosihteeri
Leppänen Katja, koulunkäynnin ohjaaja
Lind Jorma, laboratoriomestari, turvallisuusvalvoja, eläkkeelle 1.2.2022 
Lähdesmäki Joni, AV-tukihenkilö 1.10.2021–30.6.2022
Mäenpää Leena, yläkoulun sihteeri
Ratilainen Sanna, johtavan rehtorin assistentti
Sironen Lasse, vahtimestari kevät 2022
Suontamo Tuomo, koulunkäynnin ohjaaja, PT-toiminta, tv. 1.11.2021–27.5.2022
Tuominen Sauli, vahtimestari
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Kouluruokailu

Oppilasravintola Amanda: 
Tarvainen Virpi, kokki
Piilonen Satu, kokki 
Oppilasravintola Muonatupa:
Hagfors Merja, ravintolapäällikkö
Jokinen Suvi, kokki 18.4.2022 asti
Hast Eija, kokki 19.4.2022 alkaen
Saarikoski Veera, kokki
Åhman Jessica, kassatarjoilija

Siivous
Siivoojina ovat toimineet alakoululla Päivi Jaatinen, Tarja Koivusalo, Maiju Laurinen ja Riitta 
Myllyniemi sekä yläkoulu-lukiossa Susanna Ahola, Jani Haustola, Katja Hietala ja Susanna 
Lehtonen. Palveluohjaajana molemmilla kouluilla työskentelee Anu Rikman.
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Pysyvät toimikunnat ja ryhmät
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Arviointiryhmän toimintaa yläkoulussa ja lukiossa kuluneena 
lukuvuonna

Yläkoulu-lukion arviointiryhmällä on jälleen ollut toimelias vuosi. Ryhmä valitsi vuoden tee-
maksi toimintaympäristön arvioinnin. Toimintaympäristö on laaja käsite, ja se kattaa käytän-
nössä koko koulun toiminnan. Kaiken kattavana kehyksenä ovat opinnoissa ja työssä jaksa-
minen ja hyvinvointi.

Huhtikuussa kaikille huoltajille ja koulumme oppilaille avattiin kysely, jonka tarkoituksena 
on kartoittaa oppilaiden jaksamiseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on selvittää, 
millaiset tekijät lisäävät nuortemme oppimista ja hyvinvointia heidän itsensä ja kodin näkö-
kulmasta. Kartoitamme myös, mitkä tekijät nähdään hyvinvointia ja oppimista heikentävinä. 
Nämä kyselyt ovat vielä avoimina tätä tekstiä kirjoitettaessa, mutta ohessa pieni kurkistus 
vastauksiin. Koulumenestyksestä niin yläkoulun ja lukion oppilailla kuin molempien kouluas-
teiden huoltajillakin oli varsin positiivinen käsitys: suurin osa vastaajista arvioi opiskelun 
sujuvan hyvin tai erittäin hyvin.

Jaksamisen arvioimisen kohdalla niin yläkoulun kuin lukion huoltajilla on positiivisempi kuva 
nuoren jaksamisesta kuin heillä itsellään. 

Lukiolaisten näkemys omasta jaksamisesta kuluneena lukuvuonna. 
Yläkoululaisten arvio oli hyvin samansuuntainen.

Yläkoululaisten jaksamista heikentävinä koetut asiat. 

Huoltajilta nousivat koronaan liittyvät asiat oppilaita enemmän esille. 
Lukiolaisilla huoli omasta oppimisesta ja menestymisestä sekä oma opiskelumotivaatio 
olivat eniten oppimista ja jaksamista heikentävinä koettuja asioita.
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Henkilökunnan kanssa toimintaympäristöä käsiteltiin ensin aineryhmissä. Keskusteluista 
nousivat esille seuraavat teemat: töiden organisointi (työ- ja tuntijako), harjoittelun organi-
sointi sekä luokan- ja ryhmänohjaajan tehtävät. Kyseisten aihepiirien pohjalta arviointiryhmä 
laati henkilökunnalle kyselyn. Kyselyn tuloksia käsiteltiin myös henkilökunnan kesken pie-
nemmissä ryhmissä keskustellen. Henkilökunnan suunnalta positiivista palautetta on tullut 
juuri näistä keskustelumahdollisuuksista. Hektinen arki ja koronarajoitukset ovat vähentä-
neet mahdollisuuksia toisten kohtaamiseen. 

Kyselyn ja keskustelujen pohjalta voi nostaa esille, että positiiviseksi koulussamme koe-
taan oppilaat, työkaverit, resurssit ja arjen toimivuus. Negatiivisia asioita puolestaan ovat 
kiire, tiedon sirpaleisuus eri kanavissa ja suuri työmäärä. Vaikka tämä kysely ja keskustelut 
kohdistettiin henkilökunnalle, on niidenkin tarkoituksena lisätä myös oppilaiden hyvinvointia. 

Koulumme arviointiryhmään ovat kuluneena lukuvuonna kuuluneet Tarja Tähkänen, Aapo Ha-
lonen, Elina Vanhamäki, Tero Hirvi, Pirjo Pollari, Tom Nevanpää, Sara Laitiolampi, Olli-Pekka 
Salo, Riitta-Liisa Lehtivaara, Jouni Koponen ja Jaana Ailinpieti. 

Diagrammissa lukiolaisten näkemys jaksamista tukevista asioista. 
Myös yläkouluikäiset nuoret ja huoltajat kokevat, että jaksamista ovat 
eniten tukeneet ystävät ja perhe, lähiopetus ja harrastukset. 

Kohti tulevaisuutta – Unelmien Norssi 2030 

Oppimisympäristöjen koordinointiryhmän toimintaa 
lukuvuonna 2021–2022

Jyväskylän normaalikoulun toimintaympäristön suunnittelu aloitettiin lukukauden alussa 
Unelmien Norssi 2030 -teemalla. Tavoitteena on kartoittaa, millaisessa oppimisympäris-
tössä oppilaat, opiskelijat, opettajat ja henkilökunta haluaisivat tulevaisuuden koulussa 
työskennellä. Suunnittelun keskeisinä lähtökohtina ovat ekologisuus, tutkimusperusteisuus, 
hyvinvointi ja toimivuus. Tavoitteena on, että oppimisympäristö on yhdessä suunniteltu ja 
pedagogista lisäarvoa tuottava: suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon oppilaan oikeus 
hyvään oppimiseen ja opetukseen. 

Tehtäviä on jaettu oppimisympäristöjen koordinointiryhmän jäsenten kiinnostuksen ja 
vahvuuksien mukaan. Koululla on käynyt asiantuntijavieraita, kuten Jyväskylän yliopiston 
tutkijatohtori Tiina Mäkelä, Raija Kattilakoski Muuramen kunnasta ja lehtori Markku Hil-
pinen Norssin alakoululta. Kattilakoski esitteli Mäkelänmäen koulu -hanketta ja Hilpinen 
FCLab-hanketta. Tiina Mäkelän laatiman kyselyn avulla kartoitettiin henkilökunnan ajatuksia 
esimerkiksi vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvaisuutta ja fyysistä hyvinvointia 
edistävistä ja tukevista tiloista. Margit Sjöroos esitteli aistiystävällisiä oppimisympäristöjä. 
Sjöroos toi esiin, miten aistit vaikuttavat kumulatiivisesti hyvinvointiin ja miten materiaaliva-
linnoilla, äänimaisemoinnilla ja valosuunnittelulla voidaan tukea hyvinvointia.

Tiina Mäkelä oppimisympäristökyselyä lanseeraamassa
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Työryhmän jäsenet ovat vierailleet erilaisissa kohteissa, kuten Valterilla, Vaajakosken yh-
tenäiskoulussa, Keljonkankaan yhtenäiskoulussa, Vesannon hirsikoulussa ja Sairaala No-
vassa. Vierailut ovat olleet avoimia myös koordinointiryhmän ulkopuoliselle Jyväskylän 
normaalikoulun henkilöstölle. Vierailuilla on nähty uusia ja uudehkoja kohteita sekä kuultu 
projektien etenemisestä. Tarkoituksena on ollut oppia mahdollisimman paljon muiden pro-
jekteista. Jokaisesta vierailusta on jäänyt jotain uutta muistettavaa omaan projektiin, mutta 
on myös havaittu tiettyjen asioiden toistuvan kaikissa kohteissa. Esimerkiksi yhteistyö ark-
kitehdin ja tilojen käyttäjien välillä on koettu erittäin tärkeäksi. Vuorovaikutuksen tulee olla 
sujuvaa ja tiivistä. Vierailukohteissa on noussut esiin myös se, että kompromisesseja on 
pakko tehdä, koska rahaa on rajallisesti. 

Keljonkankaan koulun ruokala herätti  tutustumiskäynnillä ihastusta.

Syksyllä Jaana ja Inka osallistuivat Nova Schola 2021 -konferenssiin. Tapahtuman tulevai-
suuteen suuntaavina teemoina olivat muun muassa kestävä tulevaisuus ja kestävä koulu, 
terveellisyys ja turvallisuus sekä monimuotoiset ja -käyttöiset oppimisympäristöt ja -tilat. 
Kevätpuolella muutama ryhmän jäsen osallistui Lontoon Bett-messuille, joka on suosittu 
ja suuri tapahtuma. Messuilla on vuosittain todella paljon näytteilleasettajia erityisesti it-
aloilta (Microsoft, Apple, Smart). Yritykset esittelevät erilaisia innovaatioita, laitteita ja sovel-
luksia, joita opetuksessa voi hyödyntää. Esittelyjen lisäksi messujen ohjelmassa on luentoja 
ja esitelmiä esimerkiksi opetukseen, oppimiseen ja digitaalisuuteen liittyen. Esittelyjen ja 
luentojen pohjalta ryhmä vakuuttui siitä, että Suomessa opettajat ja opettajien it-taidot ovat 
huippuluokkaa ja että opettajankoulutus on laadukasta ja korkeatasoista. Tätä tietotaitoa tu-
lisi osata markkinoida ja hyödyntää nykyistä paremmin. 

Koordinointiryhmä on osallistanut myös oppilaita. Oppilaat ovat osallistuneet suunnitteluun 
eri oppiaineissa monin tavoin: Kuvataiteessa, erityisesti KU2-kurssilla, on pohdittu nykyisen 
Norssin arkkitehtuurin hyviä puolia ja muutostarpeita sekä luonnosteltu ehdotuksia lisä-
rakentamiseksi. Äidinkielen tunneilla on pohdittu Padlet-alustalla, millainen tulevaisuuden 
oppimisympäristö voisi olla. Maantiedon tunnilla oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat pienen 
oppilaskyselyn osalle koulumme oppilaista koskien koulun nykyisiä tiloja. Kyselyn perus-
teella koulumme ruokala on tila, johon oppilaat erityisesti haluavat muutosta. Ruokala on 
liian pieni ja ahdas, ja tuolit ja pöydät koettiin toimimattomiksi ja pieniksi. Sisäpihan uudistus 
sai oppilailta positiivista palautetta.

Kevään 2022 aikana Norssissa järjestetään oppimisympäristöjen suunnittelukilpailu, johon 
voivat osallistua yläkoulun oppilaat, lukion opiskelijat ja opetusharjoittelijat. Teemana on, 
millainen on Unelmien Norssi 2030. Osallistujia haastetaan miettimään muun muassa seu-
raavia kysymyksiä: Millainen on tulevaisuuden koulu? Miten koulunkäynti olisi entistä moti-
voivampaa ja mukavampaa? Millaiset ympäristöt tukevat oppimista? Kilpailun tuomarointiin 
saimme lisävahvistukseksi koulumme entisen oppilaan, arkkitehti Taavi Tenhun.

Oppimisympäristöjen koordinointiryhmän toiminta jatkuu myös tulevana vuonna, ja koko työ-
yhteisöä toivotaan mukaan pohtimaan, millainen on tulevaisuuden opetusharjoittelukoulu. 
Millaiset fyysiset ja digitaaliset tilat mahdollistavat laadukkaan oppimisen, opettamisen ja 
ohjaamisen? Millaiset ratkaisut tukevat arvoja, joita koulumme haluaa edistää? Ovatko tilat 
avoimia, suljettuja vai jotain siltä väliltä? Millaista teknologiaa koulussa käytetään? Onko 
virtuaalitodellisuus uutta vai vanhaa teknologiaa? Millainen on koulun värimaailma: hillitty 
vai värikäs? Avoinna on myös kysymys, rakennetaanko kokonaan uusi koulu vai peruskorja-
taanko vanhaa.

Työryhmään kuuluvat Kaisa Vaaherkumpu, Tero Hirvi, Katri Hirvonen-Huopana, Aapo Ha-
lonen, Kerttu Korhonen, Rami Sipilä, Niina Rekiö-Viinikainen, Hannu Moilanen, Emmi Kala-
niemi, Jouni Koponen, Anne Lauttaanaho, Marjo Sassali, Inka Aalto ja Jaana Ailinpieti.
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Unelmien Norssi

Ajatus Norssi-piparkakkutalon teosta oli ollut jo pitkään pohdinnassa, mutta keväällä Unel-
mien Norssi 2030 -kilpailun alettua saimme vihdoin vietyä idean loppuun asti. Piparkakku-
talon rakentaminen oli työlästä ja vaati kymmeniä tunteja toteutuakseen, mutta projekti oli 
sen arvoinen. Taloa rakentaessa muistelimme samalla omia vuosiamme Norssissa: ikkunan 
paikat hahmoteltiin kuvien lisäksi omien muistikuviemme avulla. Kun siis Marjo pyysi meitä 
kirjoittamaan koulurakennuksen merkityksestä itsellemme, oli meillä jo valmiiksi aiheesta 
paljon ajatuksia.

Norssista on tullut meille kaikille tärkeä lukiomuistojen keskus. Etäkoulusta huolimatta ra-
kennuksessa on vietetty lukuisia tunteja, niin opiskellessa kuin välitunneilla ja koulun jälkeen 
istuskellessa. Oman lukioaikamme lisäksi Norssin rakennuksen historia ulottuu pidemmälle, 
yli sadan vuoden päähän. Jo ennen omaa koulu-uraamme kymmenet tuhannet muut norssi-
laiset ovat opiskelleet näissä samoissa tiloissa. Sota-aikana se toimi sotasairaalana, mistä 
muistuttaa edelleen muistolaatta seinällä. Pitkä historia on jättänyt jälkensä muutenkin 
Norssiin esimerkiksi portaiden painaumina ja historiasta kertovina kuvina seinillä.

Toivottavasti vielä kymmenienkin vuosien päästä palatessamme alumneina koululle Norssin 
henki on muutoksista huolimatta säilynyt ennallaan. Toivottavasti edes osa rakennuksesta 
on yhä pystyssä muistuttamassa meitä ajastamme täällä.
 
Aini, Elisa, Linda ja Milla 19A
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Suomen normaalikoulujen yhteinen 
Future Classroom Lab -hanke 

Hankkeen taustaa ja tavoite

Normaalikoulujen tehtävänä on opetuksen ja harjoittelun ohjauksen lisäksi tutkimus-, ko-
keilu- ja kehittämistoiminta. Normaalikoulut perustettiin yli 150 vuotta sitten mallikouluiksi, 
joissa kehitettyjä uusia käytänteitä levitettiin muihin kouluihin. Normaalikoulut pyrkivät 
edelleenkin toimimaan mallikouluina kehittämällä tutkimusperusteisesti uusia opetus- ja 
oppimisympäristöinnovaatioita. Tätä tarkoitusta varten normaalikoulut ovat yhdistäneet voi-
mansa FCLab.fi-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää yhdessä yliopiston tutkijoiden ja 
eri yritysten kanssa uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto 
edistää opetusteknologian käyttöä, kehittää uusia opiskelukäytänteitä ja levittää hankkeen 
tuloksia eri tapahtumissa ja täydennyskoulutustilaisuuksissa. Jyväskylän normaalikoulun 
yläkoulu ja lukio on ollut FCLab-verkostossa mukana syksystä 2021 alkaen.
Tulevaisuuden unelmien Norssin suunnittelu vaatii tutustumista jo olemassa oleviin  oppi-
misympäristöratkaisuihin ja opetusteknologioihin. Oppimisympäristöjen koordinointiryhmä 
on lukuvuonna 2021–2022 ansiokkaasti tutustunut erilaisiin oppimisympäristöhin Suomessa 
ja ulkomailla. FCLab profiloituu tulevaisuuden oppimisympäristön kehitystyössä erityisesti 
uusien teknologia- ja tilaratkaisujen pilotointiin, testaamiseen ja tutkimukseen. Jyväskylän 
FCLab-yksikkö keskittyy hankkeessa erityisesti puettavaa ja sensoriteknologiaa hyödyntä-
vien pedagogisten käytänteiden kehittämiseen ja tutkimukseen sekä oppimisanalytiikkaan 
ja oppimistiedon louhintaan. FCLab-Jyväskylä tutkii sensoripohjaisen oppimisen ja koulusta 
kertyvän datan mahdollisuuksia ilmiöiden oppimisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Mitä 
uutta uudet koneoppimispohjaiset järjestelmät voivat jalostaa oppilaista ja oppimisympä-
ristöstä kertyvästä sensoridatasta? Voidaanko merkityksellisiä oppimiskokemuksia mitata 
oppimistilanteista, ja miten koulusta kertyvää sensoridataa voisi hyödyntää esimerkiksi en-
naltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja tulevaisuuden SOTE-ratkaisuissa? 

Oppimisympäristöjen kehitys- ja tutkimusyhteistyöhön osallistuvat eri yritykset (mm. Firs-
tbeat, Naava, Isku, UuGo, Microsoft, Google) ja Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja Jo-
ensuun yliopisto. FCLab-hankkeessa on tavoitteena  rakentaa yhteistyössä tutkijoiden ja 
teknologiayritysten kanssa Jyväskylän normaalikoululle moderni oppimislaboratorio, jolla 
voidaan saada uutta ymmärrystä oppimiskokemukseen ja oppimiseen vaikuttavista teki-
jöistä. Samalla laboratorio toimii kehittämis- ja kokeilulaboratoriona testattaessa 2030-
luvun oppimisympäristön teknologiaa ja kalusteratkaisuja. Laboratorio tarjoaa Jyväskylän 
yliopiston sidosryhmien tutkijoille mahdollisuuden tulla toteuttamaan oppimisprosesseihin 
liittyvää tutkimusta tilaan, jossa voi samanaikaisesti mitata useita oppimiskokemukseen ja 
oppimiseen liittyviä muuttujia. Laboratorio toimii myös näyteikkunana yliopiston ja yhteistyö-
yritysten kotimaisille ja kansainvälisille vieraille.

Tulevaisuuden opetusteknologiat?

FCLab-hankkeen tavoitteena on tutustua ennakkoluulottomasti tulevaisuuden teknologioihin 
ja tutkia niiden mahdollista lisäarvoa koulukontestissa sekä kehittää niiden ympärille uutta 
pedagogiikkaa. Erilaiset tekoäly- ja teknologiaratkaisut kehittyvät ympäröivässä maailmassa 
kovaa vauhtia. Tällä hetkellä esimerkiksi lääketieteessä ja autoteollisuudessa hyödynnetään 
koneoppimiseen pohjautuvia teknologioita, joita jossain vaiheessa hyödynnetään kouluissa. 
Kävin vierailuilla Dubain maailmannäyttelyssä lokakuussa 2021, ja messuilla esiteltiin tekno-
logiaa, jota todennäköisesti nähdään tulevaisuuden luokkahuoneissa. Alla olevassa kuvassa 
presidentti Sauli Niinistö pitää puhetta Suomesta käsin uudella hologrammiteknologialla. 

Hologrammi Sauli Niinistö harjoittelee puhetta
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Messuilla esiteltiin tulevaisuuden älykkäitä 3D-projisointiteknologioita, joilla 
tulevaisuuden oppimisympäristöihin voidaan projisoida mitä tahansa kuvaa. 

Mikäli luokkaan halutaan esimerkiksi rauhoittava metsä, uudella 3D-mapping-teknologialla 
se on mahdollista napinpainalluksella. Vai laitetaanko tulevaisuuden koulussa päähän vir-
tuaalilasit ja siirrytään metaverseen? Tällä hetkellä moni teknologiajätti panostaa virtuaali-
lasien ja metaversen kehitystyöhön valtavia summia. Metaverse eli metaversumi tarkoittaa 
digitaalisen ja virtuaalisen maailman entistä tiiviimpää kytkeytymistä reaalimaailmaan. 

Parhaillaan 5G-teknologian käyttöönotossa ollaan vasta alkumetreillä, mutta seuraavan 
sukupolven 6G:tä kehitetään jo. Todennäköisesti 2030-luvun koulussa 6G-teknologia liittää 
koneet, laitteet, ihmiset, ajoneuvot, droonit ja robotit samaan pilveen tekoälyn optimoiman 
verkon kautta, jossa mahdollistuvat hologrammiopetus ja “aito” virtuaalinen vuorovaikutus. 

Kevään 2022 BETT-messuilla selkeä tulevaisuuden trendi näytti olevan LMS eli learning ma-
nagement system. Tällä hetkellä oppimisdata ja -materiaalit ovat Suomessa pirstaloituneina 
useissa eri järjestelmissä ja eri salasanojen takana. LMS pyrkii yhdistämään eri järjestelmiä 
ja parantamaan niiden välistä kommunikaatiota. Suomalainen koulu kerää valtavat määrät 
digitaalista dataa oppilaista, ja Suomessa olisi hyvät edellytykset sekä tekoälyn kehittämi-
seen että hyödyntämiseen.  Valitettavasti tekoälypohjaista datan louhimista tai oppimisana-
lytiikkaa ei juurikaan hyödynnetä Suomen koululaitoksessa. Moilanen ym. (2018) ehdotti, että 
jokaisen suomalaisen koululaisen pitäisi saada henkilökohtainen oppimis- ja terveysdatan 
pilvi.

Järjestelmässä kouluista kertyvä hyvinvointiin, terveyteen ja oppimiseen liittyvä data ja da-
ta-analytiikka mahdollistaisivat yksilöllisemmän oppimisen sekä palvelisivat myös sosiaali- 
ja terveydenhuoltosektoria ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja syrjäytymisen en-
naltaehkäisyssä.

Kävimme FCLab-porukan kanssa opintoretkellä Tallinnassa keväällä 2022 tutustumassa 
Viron opetusministeriössä Viron tekoälytuettuun digitaalinen SOTE- ja koulujärjestelmään. 
Jo tällä hetkellä Virossa järjestelmä on pitkälle kehitetty verrattuna Suomeen. 

On ennustettu, että 60 prosenttia tänä päivänä koulunsa aloittavista lapsista päätyy ammat-
teihin, joita ei ole vielä keksittykään. Tämä asettaa haasteen koulujärjestelmälle. Mitä tai-
toja tulisi opettaa? Mitä oppiminen on? Yliopistoilla ja normaalikouluilla on mielenkiintoinen 
mutta haastava tehtävä tarjota tutkittua tietoa siitä, miten uudet teknologiat ja työtavat vai-
kuttavat oppimiseen ja hyvinvointiin. FCLab-hankkeen yläkoulun ja lukion hankevastaavana 
toimii Hannu Moilanen.
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Kriisiryhmä
 
Koulun yhteisen kriisiryhmän tavoitteena on kehittää koulun valmiuksia erilaisten kriisien 
varalle. Tällaisia ovat esimerkiksi vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen vahingoittu-
misen uhka sekä vakava sairastuminen tai kuolema. Kriisiryhmän kokoonpanoon kuuluvat 
rehtorit, vararehtorit, terveydenhoitajat, koulukuraattori ja koulupsykologi. Kokoonkutsujana 
toimii koulupsykologi. 
 
Kriisiryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Koronapandemian ja Ukrainan kriisin myötä krii-
siryhmä on pohtinut muun muassa poissaolojen vaikutuksia ja kestäviä toimintamalleja tur-
vallisen ja toimivan kouluarjen toteuttamiseen. Psykososiaalinen kuormitus on maailman 
tilanteesta johtuen ollut huomattavan suurta, minkä vuoksi keinot tukea henkilökunnan ja 
oppilaiden jaksamista ovat olleet keskiössä. 
 
Yläkoulussa ja lukiossa sekä jaksamisen että keskittymisen ongelmat ovat moninaistuneet 
ja syventyneet. Opinnot koetaan vaativiksi, ja lukioon suuntaaminen aiheuttaa paineita ylä-
koululaisille. Hoitoonohjaus koulun ulkopuolisiin tukitahoihin on osin ruuhkautunut, mikä on 
lisännyt oman koulun oppilashuollon työtä. Keskusteluissa on noussut esille myös opettajien 
työmäärän lisääntyminen.  
 
Henkilökunnan Turvavaris-sovelluksesta löytyvät kootusti kaikki ongelmatilanteisiin ja krii-
seihin liittyvät ohjeet ja materiaalit. Kriisiryhmän toimintatapoja kehitetään aktiivisesti jat-
kossakin muun muassa uusien rehtoreiden ja heidän muilta kouluilta saamiensa kokemusten 
pohjalta. Ensiapukoulutusten aiemmasta poikkeava toteuttamistapa on myös valmisteilla.  

Koulun oppilashuollon aktiivinen palvelujen kehittämistoiminta 
on jatkunut
 
Pääosin oppilaita on tavattu kasvokkain, mutta vanhempien tapaamisia ja konsultaatiopala-
vereja yhteistyötahojen kanssa on joustavasti toteutettu myös etäyhteyksin.  
 
Alakoulun oppilashuoltoryhmä kokoontui lähes kuukausittain, yläkoulun ja lukion oppilas-
huoltoryhmä kuusi kertaa ja koko koulun yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä (KOR) kolme 
kertaa. Oppilashuoltoryhmissä on pohdittu korona-ajan ja Ukrainan sodan vaikutuksia oppi-
laiden jaksamiseen. Lisäksi on pohjustettu kaupungin poissaolomallin sekä tarkkaavuuden 
ja toiminnanohjauksen arviopolun käyttöön ottamista koulussamme. Kouluterveyskyselyn 
tulosten myötä on lisätty muun muassa oppilaiden keinoja toimia seksuaalisen häirinnän 
suhteen niin netissä kuin arjessakin.  Myös sateenkaarevien nuorten huomioimista koulus-
samme on edistetty yhdessä liikunnan opettajien kanssa.  
 
Terveydenhoitajat ja koululääkärit ovat tehneet laajat lakisääteiset terveystarkastukset en-
simmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Lukiossa kutsuntaiässä oleville 
opiskelijoille on tehty puolustusvoimien kutsuntatarkastus. Laajat tarkastukset ovat eden-
neet vuosisuunnitelman mukaisesti. Viidensien luokkien laajoista terveystarkastuksista 
koottuja luokkayhteenvetoja on tarkasteltu sekä luokassa että yhteisöllisessä oppilashuol-
toryhmässä. Koronasta johtuvat poikkeusolot ovat tänäkin vuonna vaikuttaneet kouluterve-
ydenhoitajien työhön ja muun muassa määräaikaisten terveystarkastusten toteutumiseen. 

Terveydenhoitajat ovat koulutyön lisäksi osallistuneet myös väestön koronarokotuksiin.  Ter-
veydenhoitajien oppitunteja on pyritty pitämään luokissa sen hetkisten rajoitusten puitteissa. 
 
Koulukuraattori aloitti lukuvuoden vuosittaisilla 7.-luokkalaisten vahvuustunneilla.  Muuta-
missa yläkoulun luokissa on tehty myös työrauhaselvityksiä. Kaverisuhteiden haasteita on 
noussut ajoittain vuoden aikana esiin. Niihin on reagoitu opettajan ja kotien kanssa yhdessä; 
on tasoitettu tunnelmaa ja avattu sosiaalisten suhteiden solmuja. Loppukeväästä kuraat-
tori käynnisti alakoululla lasten kaveriklubin vahvistamaan positiivista kanssakäymistä ka-
veritaitojen harjoittelun ohella. Tiivis vuosi on aiheuttanut tiistain ja torstain soittoajan klo 
10.00–11.00 aiempaa systemaattisemman käyttöönoton. Kuraattori on tehnyt myös laajaa ver-
kostoyhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. 
 
Koulupsykologisen työn tarve on kasvanut reilusti. Sen vuoksi oppimisen tutkimukset toteu-
tettiin ostopalveluna Attentiolta ja koulupsykologi oli mukana niissä vain tarpeen mukaan. 
Tarkkaavuuden ja keskittymisen haasteiden selvityksiä koulupsykologi on tehnyt aiempaa 
runsaammin. Yhteistyö koululääkärin ja koulun ulkopuolisten tukitahojen kanssa on ollut tii-
vistä johtuen erityisesti nuorten mielialaoireilun ja ahdistuneisuuden lisääntymisestä. Kou-
lupsykologi osallistui asiantuntijana myös nuorten mielialaoireilusta kertovaan Koittakaa 
jaksaa! -ohjelmaan.
 
Koulupsykologi piti kaikille yhdeksänsille luokille syksyllä tunnin kohtuudesta opiskelussa. 
Lisäksi hän piti etänä pitkän luokanohjaajan tuokion kaikille yläkoululaisille liiallisesta suo-
rittamisesta ja itsekriittisyydestä. Lukiolaisille ja heidän vanhemmilleen oli tarjolla oma etä-
tunti samasta teemasta. Koulupsykologi puhui lukion aloittaville opiskelijoille stressistä ja 
itsensä arvostamisesta sekä kaikille abiturienteille itseluottamuksen merkityksestä. Koulu-
psykologin työhön oppilaiden ja ryhmien kanssa on tullut aiempaa enemmän syvyyttä kehon 
kuuntelusta ja psykofyysisestä ymmärryksestä.  
 
Koulupsykologi ja kuraattori pitivät yhdessä kuvaamataidon opettajan kanssa kolme kertaa 
lukiolaisille suunnattua Teetä ja taidetta -pajaa. Oppilashuolto on viestinyt koteihin mm. 
oppilaiden hyvinvoinnista, palautumisen merkityksestä, somesuosituksista, liiallisesta 
älylaitteiden käyttämisestä, fyysisen kunnon merkityksestä, keskittymisen haasteista, sa-
teenkaarevien oppilaiden huomioinnista ja kriisien käsittelystä. Syksyllä toteutui myös pieni 
Heijastimista iloa -kampanja.
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Yläkoulutyöryhmä
Yläkoulutyöryhmän tehtävä on kehittää yläkoulun pedagogisia käytäntöjä sekä ideoida ja 
kehittää koulun arkea. Lukuvuoden 2021–2022 asialistalla ovat olleet muun muassa uuden 
henkilökunnan perehdytyksen käytännöt, koulupäivän aikataulurungon ruotiminen sekä val-
takunnallisesta kouluterveyskyselystä nousseet teemat. 

Edellä mainituista kokonaisuuksista erityisesti kouluterveyskyselystä nousseet teemat on 
nostettu lukuvuoden aikana myös koko opettajakunnan käsittelyyn. Valtakunnallinen koulu-
terveyskysely antaa tärkeää vertailutietoa oman koulun ja koko valtakunnan tason ilmiöistä. 
Kahden vuoden välein toteutettavasta kyselystä kertyy myös tärkeää tietoa ilmiöiden kehit-
tymisestä ajallisesti. 

Keväällä 2021 toteutetun kyselyn vastaajina olivat silloiset 8.- ja 9.-luokkalaiset. Kyselyn 
vastausten perusteella yksi teema nousee yli muiden, eli koulu-uupumus. Yläkoululaisten 
kokema ahdistuneisuus, masentuneisuus ja riittämättömyyden tunne ovat lisääntyneet viime 
vuosina räjähdysmäisesti koko valtakunnan tasolla, ja ilmiö on jopa hieman korostunut Jy-
väskylän normaalikoulun oppilailla. Opettajakunta on kevään aikana aineryhmittäin suunni-
tellut keinoja, joilla koulu voisi vähentää koulu-uupumusta. Näitä keinoja on tarkoitus kirjata 
osaksi koulun opetussuunnitelmaa lukuvuodeksi 2022–2023. 

Saman kyselyn vastauksista ilmeneviä positiivisia seikkoja ovat mm. Jyväskylän normaali-
koulun oppilaiden keskimääräistä terveellisemmät elintavat sekä opettajilta saadun välit-
tävän ja oikeudenmukaisen kohtelun lisääntymisen kokemus. Myös luokkayhteisöön kuu-
lumisen kokemukset ja Normaalikoulun ruoan laatu nousevat kyselystä esiin positiivisesti. 
 
Yläkoulutyöryhmän jäsenet lukuvuonna 2021–2022

Elisa Hassinen, HY 
Wiivi Jouttijärvi, HY 
Rami Sipilä, KS 
Sami Myllymäki, LI 
Inka Weijo, FY 
Hanna Närhi, OPO 
Solja Malkamäki, BG 
Salla Vehkasalo, EO 
Maarit Mertaniemi, AI 
Tiina Huohvanainen, EN 
Katri Hirvonen-Huopana, MA 
Elina Kuula, MA 
Aapo Halonen, yläkoulun rehtori, pj.
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Oppilasluottelot
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1a, luokanopettaja Irmeli Pietilä      

Ahola Elisa
Blomqvist Aarni
Friman Siiri
Ghabcheloo Alma
Kaikkonen Saimi
Kaksonen Armi
Kiema Nella
Liimatainen Daniel

Linja Eliel
Lounassalo Leino
Melnikova Maria
Mieskonen Mio
Muhonen Minttu
Mönkkönen Siiri
Nyqvist Toivo
Pihlaja Aatos

Pyykkö Elsa
Sasse Niilo
Sinivuori Elmeri
Tuomi Vilja
Vehkalahti Kuura 1)
Väyliö Niilo

1) saapunut 30.12.2021

2a, luokanopettaja Elina Törmä
 

Guleria Arihaan
Hautsalo Viena
Jaakkola Luukas
Jalkanen Olivia
Jaskari Lenni
Kokkonen Oona
Laahanen Kaisa
Lantto Alisa
Ocampo Altti
Paananen Venla

Raitanen Launo
Rantanen Elias
Shablykova Nelli
Sillanpää Emilia
Sindhya Gunashree
Soilu Inka
Vainonen Manu
Virkajärvi Leo
Wannas Veikko
Yi Sigi

2b, luokanopettaja Anna-Mari Kyyrä
  

Hautala Alvar
Huikko Kiara
Koivuniemi Eemeli
Kornilow Minja
Kuorelahti Inga
Laitinen Helmi
Lamberg Anita

Lamberg Filippa
Lindeman Ruurik
Manner Elmo
Moncada Ariana
Mustikkamaa Ilari
Oivo Taika
Oksanen Lilja

Peltola Arttu
Piik Aino
Riikonen Ronja
Saari Elli
Sandström Pihla
Savallampi Jooa-Eeveli
Taipale Veera

2c, luokanopettaja Sari Oksanen
 

Asikainen Julia
Autere Pihla
Harju Sanni
Herranen Ilta
Humppi Oskar
Kaikkonen Viljo
Koskinen Liinus
Kääriäinen Oliver
Lehto Elviira

Lehto Taimi
Maaranen Ida
Martin Ronja
Matilainen Adafiia
Rantanen Jami
Salo Oskari
Silokunnas Oiva
Smirnova Asja
Tsupari Leo

Tuppurainen Samu

3a, luokanopettaja Tiina Hannula

Blomqvist Seela
Helin Eeti
Ikkala Saara
Jaakonaho Joosua
Kaistinen Lotta
Kallio Iiris
Kiema Onni
Klippel Valo

Korhonen Jenni
Kytöjoki Sofia
Leskinen Aapo
Lipponen Hilma
Maukonen Aarni
Noponen Miisa
Salusjärvi Eero
Tabell Tarmo

Takanen Eerika
Terho Otto
Tuomi Reino
Vehkasalo Alma
Vihinen Vappu
Viren Alex

3b, luokanopettaja Juha Saariaho

  
Abdelkareem Abaker 
Soha Nezar

Badawi Roya 1)
Heinonen Pietari
Hietakangas Helmi
Johnson-Ferguson Kian
Kaksonen Nuutti
Kallberg Peetu

Kemiläinen Ilja
Kentta Ulla
Lemola Lyydia
Levaniemi Erin
Lähteenmäki Eino
Ocampo Ukko
Pihlman Aurora
Rastas Mikael
Räisänen Patrik

Sahiluoto Venla
Siidali Mohamed Yunis
Tiittanen Adiel
Toivanen Helmi
Vehkalahti Halti 2)
Wiklund Vili

1) saapunut 14.02.2022
2) saapunut 30.12.2021

3c, luokanopettaja Anna-Elina Taskinen
  

Ahola Alina
Hakaniemi Olavi
Jussinmäki Julius
Järvinen Ossi
Kalliomäki Antto
Karhu Anette
Kinnunen Sisu
Kosunen Akseli 1)

Lamminmäki Fanny
Liljavirta Linnea
Lindgren Benjamin
Marjokorpi Lauri
Melnikova Sofia
Montonen Caius
Moreen Charlot
Myllymäki Ilmari

Piitulainen Eelis
Pirttiniemi Taimi
Pohjonen Vilma
Ronkainen Lilja
Tuomi Helmi
Tuupainen Jonatan

1) saapunut 28.10.2021

4a, luokanopettaja Heikki Luumi
  

Heino Minttu
Hekkala Eero
Hella Emilia
Hella Johannes
Holmila Oskari
Huhtanen Kaarlo
Hänninen Miina
Järvinen Eeva
Lehto Ruusa

Leinonen Vinha-Weikka
Leskisenoja Minea
Lindgren Lila-Sofi
Muilu Iita
Nukari Eeli
Pihlaja Alvari
Pihlman Oliver
Pirttinen Aada
Pulkkanen Siiri

Sahikallio Friida
Scribbins Tobi
Siidali Mohamed Aamir
Tähti Kasper
Wiklund Viska
Yalaho Tuomas
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4b, luokanopettaja Sanna Pakarinen
  

Ahola Amanda
Autere Aava
Bräysy Myy
Ercoli Enni
Hietala Elias
Huhtaniemi Amalia
Huumarkangas Aurora
Jaakonaho Ninni

4c, luokanopettaja Vesa Rasinmäki
  

Ahonen Emil
Ahtiainen Aamu
Haapala Verna
Harju Topi
Herranen Aake
Huusko Pihla
Häkkinen Reittu
Jussinmäki Joel

5a, luokanopettaja Markku Hilpinen
  

Auvomaa Pihla
Halonen-Gautret Arthur
Jaakkola Leevi
Jaskari Joose
Kallantie Ansa
Kangasniemi Aino
Karla Aava
Klippel Onni

Kansikas Antto
Kaulio Ilona
Kippola Hilla
Lehtonen Kaius
Lehtovuori Alvar
Majava Kosti
Miettinen Hanna-Riikka
Peiponen Alisa

Korpela Ilse
Laakso Olivia
Lahtinen Roope
Laine Jehki
Leivo Amanda
Majaniemi Toivo
Mieskonen Dea
Mutanen Linnea

Koivula Milo
Koponen Neea
Lähteenmäki Helmi
Manninen Frida
Marttinen Joona
Myllymäki Armi
Noponen Lassi
Oinonen Matilda

Peltola Otto
Plotnikov Denis
Pulkkinen Jiri
Rantala Siina
Subedi Ritisha
Thompson Elsa
Ylinen Vanilja
Yrjönsuuri Akseli

Ohtonen Ronja
Salo Anni
Savallampi Tinka-Liina
Ståhl Iisa
Tammilehto Jasmiina
Vihinen Nuutti
Virkkula Hannu
Wannas Helinä

Pasanen Mila
Peiponen Sanni
Sinkkonen Onni
Taipale Matias
Toivanen Alina
Vertamo Tuua
Viinikainen Oona
Waris Alma

5b, luokanopettaja Riitta Harjula
  

Aroheinä Jenny
Bottas Topias
Erkkilä Saimi
Heinonen Iita
Ikkala Väinö
Jussila Lily
Kallberg Anttu
Kasurinen Rudolf
Kuorelahti Mauri

6c, luokanopettaja Ilpo Ollikainen
  

Ahonen Noora
Artimo Pekka
Frigren Venny
Harni Ella
Hautala Kaarle
Helin Hilla
Hänninen Olga
Jääskeläinen Edla
Kalliskota Inga

Kuusenmäki Noel
Lamberg Totti
Lehtinen Venla
Lehtonen Aura
Levaniemi Patrik
Matilainen Minda
Moilanen Olavi
Paju Sofia
Pirttiniemi Alisa 1)

Kansikas Aamu
Laitinen Arvo
Lehto Urho
Liimatainen Nikolas
Lindholm Kalle
Linja Edith
Lyly Alma
Meijanen Veera
Mustikkamaa Lauri

Pirttiniemi Teresa
Riipinen Elviira
Santanen Ellen
Seppä Akseli
Siitonen Alma
Wood August

1) saapunut 4.10.2021

Paju Alma
Puttonen Ansa
Pätilä Otto
Salminen Olavi
Taalas Laura
Virén Aleksis

5c, luokanopettaja Heidi Mouhu
  

Halttunen Neea
Hynninen Helmiina
Järvinen Minja
Kangaskorpi Fanni
Kemiläinen Luka
Kinnunen Siiri
Koivula Milla
Koskinen Lenni

Kukkonen Riku
Lohvansuu Iida
Lyytinen Miila
Moncada Evelina
Muhonen Lukas
Mustonen Naomi
Nykänen Pyry
Ocampo Anna

Oksanen Elsa
Repo Lumina
Saari Patrik
Salmijärvi Veerti
Taipale Pihla
Tiittanen Else
Toppi Leo
Valkonen Pihla

6a, luokanopettaja Hannu Rainerma
  

Arisalo Siina
Aspfors Martta
Autere Teo
Heikkilä Kaisla
Hepomäki Jemina
Hietala Eeli
Hietamäki Aapeli
Hintsa Kiisa

Huhtala Luka
Kaukua Rauha
Ketonen Kerttu
Koistinen Matias
Kurjenniemi Kaarlo
Lehto Armi
Lehtonen Esko
Ojala Friida-Elliida

Peri Ella
Ritvanen Elisa
Sarja Rosa
Siidali Mohamed Nadia
Sinivuori Ella
Tsupari Heljä
Välkky Jenny
Välkky Juliet

6b, luokanopettaja Taina Reini
  

Capelletti Joona
Hakaniemi Aili
Heikkinen Elli
Heino Venla
Johnson-Ferguson Tinka
Kallberg Pyry
Kokkonen Ella
Korpela Iivari
Lamminmäki Lilja

Lehtovuori Eliel
Martikainen Selma
Matikainen Elli
Moilanen Eino
Moisio Luka
Montonen Ronja
Oksanen Olga
Penttinen Sofia
Pöyhönen Alisa

Salmensaari Kaapo
Shaheen Christian
Sopanen Miska
Teittinen Eero
Uusi-Maahi Lahja
Vainonen Alma
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7a, luokanohjaaja Sari Sorajoki 
    

Aartolahti Aarne
Kaistinen Nuutti
Kallberg Ada
Kannela Katja
Lehto Jalo
Lehtonen Ainu
Leppänen Topi

7e, luokanohjaaja Jukka Hella

Auvinen Onni-Jalmari
Hekkala Elli
Hietala Elmer
Hyvärinen Aatos
Jekunen Inka
Jyväkorpi Saara
Järvenpää Unni

8a, luokanohjaaja Elina Kuula

Bräysy Oliver
Capelletti Tobia
Hynninen Arttu
Ihalainen Minea
Jurvanen Minja
Järvinen Heta
Jääskeläinen Leo

8b, luokanohjaaja Rauno Pietiläinen

Abdelkareem Abaker Nour
Eronen Ella
Järvinen Helmiina
Järvinen Veikko
Kallberg Pihla
Karla Veera
Kaukua Touko

8c, luokanohjaaja Inka Aalto

Bottas Hannes
Danska Rasmus
Jakola Joonatan
Julin Lenni
Kalliskota Tuike
Karvonen Albert
Kaulio Iiro

7b, luokanohjaaja Jaana Ailinpieti

Alanko Ilona
Autere Saga
Filtness Sisu
Halonen-Gautret Hugo
Herranen Elli
Htut Linn
Häkkinen Niko

7c, luokanohjaaja Rebekka Pihko

Ahonen Niko
Blom Viivi
Jakola Justus
Jokinen Samil
Jouhki Alma
Kaksonen Helmi
Kattilakoski Aava

7d, luokanohjaaja Sami Mäki

Auvomaa Selja
Halonen Sofia
Hirvimäki Hulda
Huopalainen Kristian
Jantunen Milja
Kalliokoski Topias
Keski-Jaskari Jimi
Latva-Karjanmaa Neo

Nordström Geo
Ohtonen Rianna
Pakarinen Iiris
Raitanen Kuuno
Rantala Iivari
Ratia Ronja
Salomäenpää Jaakko

Järvinen Urho
Kangas Peppi
Kokko Sofia
Koponen Oona
Kuorelahti Aaro
Pekkanen Heta
Pulkkinen Iida

Kallio Pinja
Kallioniemi Inka
Karvinen Sini
Kuusinen Kerkko
Lehto Ansa
Lyyra Jouka
Nácsa István

Koistinen Erika
Lipasti Leo
Lojander Sebastian
Mäcklin Julia
Mäkelä Veera
Niemi Silva
Paasikannas Mila

Koskinen Totti
Kullberg Joonatan
Liimatainen Karlo
Linja Anton
Lohvansuu Elias
Löytänä Sara
Mikkonen Susanna

Jussila Assi
Kärkkäinen Frida
Multanen Taisto
Nykänen Mico
Pakarinen Lassi
Parviainen Markus
Pietikäinen Milla

Kippola Konsta
Laakso Valo
Lehtonen Linus
Liukkonen Veeti
Mäki Onerva
Nykänen Max
Pulli Sanelma

Lindroos Gabriel
Moisio Aarne
Mustonen Mico
Mutanen Markus
Paananen Siiri
Pohjonen Veera
Rautiainen Veera

Seppänen Saga
Shirazi Ada Shayan
Siimes Rasmus
Taipale Milma
Tyyskä Niila
Vähänen Luukas

Pöllänen Niklas
Rastas Aukusti
Salminen Elsa
Saloranta Väinö
Seriola Anni
Tuomi Anni
Ässämäki Kerttu

Pennanen Kreeta
Periainen Alexander
Ratala Saaga
Stenvall Hugo
Tuunanen Noona
Uro Myrsky

Salmi Tomas
Ståhl Kaarlo
Tyyskä Eeti
Vainio Iiro
Vesajoki Joakim
Virén Vilho

Nykänen Pinja
Ojanperä Julius
Paananen Samuel
Paananen Vili
Rastas Kalle
Seppä Max

Puhakka Selma
Rintala Veikka
Ronkainen Matias
Saarukka Fiona
Sinkkonen Lauri
Viinikainen Otso
Wannas Ilona

Repo Minja
Sahinen Carla
Sulasalmi Rianna
Zhong Jiayu
Zhong Zhen Hao

Roponen Sara
Saastamoinen Daniel
Savón Eeva
Savonen Alisa
Tergujeff Veera
Vertamo Tuukka
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8d, luokanohjaaja Satu Eskelinen

Flyktman Oona
Hepomäki Kiia
Hollins Aaron
Hurmerinta Nelli
Hyppönen Juho
Jääskeläinen Alina
Kasurinen Kaarlo

9c, luokanohjaaja Päivi Soininen

Helin Saana
Järvinen Justus
Kauppinen Seela
Kontinen Vertti
Kuha Ahti
Kukkonen Inka
Köykkä Essi

9d, luokanohjaaja Anna Veijola

Autere Sara
Hakkarainen Hilma
Hämäläinen Joel
Kierros Hugo
Koivunen Nuppu
Laine Eeti
Lappi Emilia

9e, luokanohjaaja Leena Blick

Abdelkareem Abaker Shaymaa
Gardini Noah
Hämäläinen Tuukka
Javoronkova Olga
Jounolainen Daniil
Jylhä Aada
Järvenpää Otso
Kemppainen Ada

8e, luokanohjaaja Pia Välimaa

Jokinen Asla
Kallio Anni
Kalliskota Tuike
Kokkonen Aada
Koljonen Luka
Kuha Urho
Laakso Jonatan

9a, luokanohjaaja Sampo Hankama

Hirvonen Jenna
Huovinen Pyry
Kaistinen Lassi
Kallantie Aino
Kaulio Iiris
Kuorelahti Aada
Könkkölä Pekka

9b, luokanohjaaja Mari Mäki-Paavola

Abbey Elmeri
Hämäläinen Nuutti
Hänninen Kerttu
Kautto Vili
Kudjoi Jessica
Kärkkäinen Isabella
Linna Hilma

9f, luokanohjaaja Rami Sipilä

Ervasti Lotta
Hautanen Tino
Hynninen Alisa
Ikkala Iida
Kangas Lotta
Kansikas Aida
Kontinen Mikael

Ketonen Vilho
Kokko Aaro
Laine Jakin
Lajunen Elias
Lius Joonas
Matikainen Senni
Noronen Aino

Laurikainen Pyry
Lehtovuori Julius
Leppisaari Saku
Lindblad Julius
Mäki Iivari
Nikanne Leo
Pihlman Alexandra

Martikainen Saimi
Montonen Gabriel
Raitanen Moona
Rantala Helmi
Rantanen Ella
Ronkainen Roosa
Sahikallio Jaava

Kärkkäinen Matias
Meijanen Saara
Mämmelä Alisa
Peltola Atte
Pesonen Aada
Pihlajamaa Annastiina
Puhakka Helmi

Leppänen Joanna
Mannier Noora
Manninen Samuel
Mehtälä Morten
Nieminen Onni
Niininen Luka
Penttinen Konsta

Laine Emma
Malvela Inka
Mutanen Tuomas
Paakkari Eevi
Paananen Alisa
Pohjonen Kalle
Saarikoski Senni

Moisander Aarni
Palovaara Eemeli
Pelkonen Sara
Pitkänen Sampo
Pätilä Matilda
Rossi Hanna
Salo Nella

Koskinen Kalle
Kuula Aava
Miettinen Aino-Liina
Mustikkamaa Noora
Mäkelä Kaapo
Mäkinen Maaria
Noronen Eemeli

Palviainen Aleksi
Rantonen Eveliina
Rautavuoma Otto
Rautio Otto
Roos Selina
Salminen Sofia
Silvennoinen Sisu

Pykälinen Vilma
Rantala Ellida
Saikkonen Oskari
Salmi Eero
Suvala Riia
Taalas Robert
Tiainen Roni

Vaskilampi Milja
Vilkuna Väinö
Vrielink Alex
Ylitervo Ronja

Salmijärvi Moona
Saresma Aatos
Savilehto Veda
Seriola Iida
Sinivuo Sara
Sinivuo Unna
Wuethrich Selma

Pihlman Rafael
Poranen Matilda
Pöyhönen Ilona
Raatikainen Petra
Ruuskanen Sebastian
Taavitsainen Lilja

Savolainen Eino
Streng Siiri
Tanskanen Oiva
Teittinen Ella
Viitanen Ida
Ylinen Minttu

Silvast Anni
Sohkanen Helmi
Uiskamo Kaapo
Ylitalo Evelina
Zavorochay Sofiya
Zhong Jia Fu

Pakarinen Silja
Parviainen Vilja
Pietikäinen Casper
Puttonen Oili
Rautiainen Otto
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Lukion opiskelijaluottelo  LV. 2021-2022

21A, ryhmänohjaaja Pirjo Pollari

Häyrinen Hannu
Immonen Erin 
Jylhä Julius
Järvelä Kiia
Järvinen Sanni 
Kaari Roosa
Kamppi Tuuli
Kannela Petra 
Kärkkäinen Rasmus
Latvala Laura

21B, ryhmänohjaaja Marjo Sassali

    
Havukainen Joona
Heikkilä Niilo
Hujanen Maria 
Huovilainen Jonna
Kaisla Viola
Kantola Veikka
Kari Kalle *
Karivuo Ronja * 
Kontoniemi Lumi
Korpinen Elle

21C, ryhmänohjaaja Minna Pursiainen

    
Eklund Armi
Helenius Tiia
Hiiemäe Eva 
Hirvelä Ella
Jokinen Aapo
Järvinen Jenissa
Kaya Esra
Lampinen Helmi
Linna Minja
Liukkonen Vilma

21D, ryhmänohjaaja Sami Myllymäki

Aksovaara Eelis *    
Harju Leo
Heiniö Ninna
Hiunu Mikael
Hyppönen Helmi
Khazari Selma
Korhonen Kalle  
Kuulusa Iiris 
Laine Verni 
Lapinkero Eerika

20A, ryhmänohjaaja Paula Rauniaho

    
Hakkarainen Noora
Harjula Iiris
Hartikainen Aada
Hilme Eeli
Hirvonen Jesse
Hytönen Ada
Jaatinen Milla
Kalpio Liisa
Knoll Santeri
Komi Otto

20B, ryhmänohjaaja Kaisa Vaaherkumpu

Arkko Alina
Feodoroff Siiri
Huuskonen Jani
Järviniemi Aino
Laajala Lauri
Lensu Emil
Liimatainen Viivi
Lindeqvist Minka
Liuska Riina
Louniala Sanni 

Leinonen Pihla 
Lindeman Anni
Lindholm Jaakko 
Luukkonen Oskari 
Mattila Atso
Numminen Kristian
Nyholm Veera 
Ratinen Katri
Roos Julius
Simon Susanne*

Koskinen Nelli
Laine Rasmus 
Levänen Viivi **
Lillvist Milja
Linkaja Elina
Luukkonen Helmi 
Mäkinen Mette
Railo Eetu
Räsänen Veeti 
Salminen Kielo

Maasilta Lilian 
Melentyev Sergey
Mikkonen Johannes
Mikkonen Sointu 
Mäkinen Anna 
Mäkinen Milka 
Nenonen Martha
Puolimatka Asriel
Rastas Nea
Rikalainen Jaakko

Lehtonen Felix
Makkonen Otto
Mäkinen Aurora
Nyrönen Inka
Nättiaho Elmeri
Olli Milla
Pesonen Elsa
Poikonen Matias
Puttonen Vilja **
Pöyhönen Elli

Kämäräinen Anna
Kärkkäinen Aaron
Laitiolampi Helmi
Leppänen Sanna
Marjoniemi Annika 
Niskanen Väinö 
Nissinen Aleksanteri
Oikarinen Hilma
Pilkkakangas Nikke
Pitenius Loviisa

Luokkanen Saara
Lähteenmäki Henni
Manninen Jeremias
Numminen Kiia
Ollonen Laura
Rasi Lotta
Rissanen Venla
Savolainen Aino
Schuurman Leo
Tyni Topi

Suominen Hilma
Turpeinen Aamu 
Valli Verna 
Valtonen Veera
Vehniäinen Elma
Välitalo Miro  
Äijälä Eevi  

*Vaihto-opiskelija Saksasta

Taipale Veera
Tenhunen Eve 
Tuononen Laura
Tuuri Miisa
Vänttinen Valtteri
   
*eronnut 1.11.2021
** eronnut 3.2.2022

Semach Nikita
Sipilä Maiju
Siponen Jeremias
Tham Chenyang
Viitanen Tuomas

Rinne Akusti
Sallinen Nita
Sandelin Viivi
Sorri Sisu
Tanttu Ida
Tsupari Lilja

*eronnut 1.11.2021
** eronnut 3.2.2022

Rautiainen Mikael
Ruuttunen Aliina
Salo Tuovi
Tourunen Kati 
Tuomi Tiitus

Valhovski Daniel
Vertainen Niilo
Vesanen Matleena
Weber Emma
Ylönen Pyry
Äijälä Elli 
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20C, ryhmänohjaaja Luvi Viertola

  
Aho Alma
Ahtiainen Hilja   
Ekman Luukas   
Elo Tytti  
Falkenbach Emma  
Heinänen Lassi
Hotti Tuuli
Kekkonen Miko 
Keskinen Konstu
Kotanen Elias

19B, ryhmänohjaaja Leea Rossi

Ala-Ruona Aarni
Einonen Siiri
Halonen Sylvi
Heikkilä Anna
Helenius Sini
Honkala Arttu
Huvila Elias
Härkönen Essi
Jokinen Venla
Karvo Konsta

19C, ryhmänohjaaja Olli-Pekka Salo

  
Aarnio Ella 
Heinonen Veikko
Hujala Nestori
Jantunen Emma-Linnea
Järvenpää Helinä
Karell Anna
Kinnunen Venla
Koivisto Silja
Kuokkanen Sofia
Kuosmanen Emma

19D, ryhmänohjaaja Jouni Koponen

  
Ervasti Vili
Hagman Eemil
Hemmola Ellen
Hyvärinen Sini 
Itäpuisto Aare 
Jakovlev Ida
Jokinen Veera
Laine Ilmi
Maasilta Evelyn
Malinen Joona

20D, ryhmänohjaaja Tom Nevanpää

Eerikäinen-Bulzan Nooa
Hannikainen Laura
Harju Ronja
Hiekka Mikael 
Hintikka Mette
Hirsiaho Janica   
Härmälä Eljas 
Jyväkorpi Helmi   
Kari Peppi
Karvo Niilo

19A, ryhmänohjaaja Maarit Ilola  
   

Artimo Maria
Ercoli Anja
Guo Timo
Hamari Elias
Havas Eero-Veikko
Heikkilä Elisa
Jalkanen Tatu
Juhola Iivo
Järvenpää Hilla     
Kannela Siiri

Lahtinen Pyry
Lamminen Ansa 
Lehrbäck Jere
Lehtinen Emilia
Lyyra Nana
Mehtälä Helli
Moisander Verna
Nieminen Noora
Päijänen Petra 
Pääkkönen Elias

Korhonen Bertta
Kähkönen Elsi
Lappalainen Maria
Mahonen Jimi
Mikkonen Lassi
Nieminen Johanna
Oksanen Anni
Pakarinen Leevi
Pennanen Juhani
Pihlajamaa Onni-Aapeli

Laitala Aatos
Laitila Miika
Leino Sami
Leppäkorpi Tiia
Mikkola Elisabet
Minkkilä Siiri
Mäenpää Kristian
Naumanen Lotta
Nieminen Maria
Numminen Maria

Mangeloja Emma
Nieminen Laura
Pesonen Venla
Raunio Lotta
Santanen Lauri
Savolainen Riikka
Seppä Aada
Soini Alisa
Tikkanen Minttu
Toikka Joonas

Koskinen Oliver
Kämppi Henriikka
Laajalahti Louna
Lehtinen Anette
Manninen Benjamin
Nikula Elmeri
Niskavaara Saana
Paavola Kiia
Peuha Lotta
Roos Linnea

Kauppinen Jenna
Kekäläinen Ellamaria
Lappalainen Olli
Liljavirta Linda 
Luosma Reetta
Mikkonen Iiris 
Niemi Patrik
Nyman Elsa 
Pitenius Arttu
Rasinmäki Milla

Ratinen Matias
Saresma Iiris
Savolainen Lottaliina
Siitonen Neo
Uppsala Jenny 

Pokkinen Peppi
Pynnönen Siiri 
Railo Emilia
Ranta Julia
Ruuskanen Lassi
Sorri Sara
Säkkinen Henri
Vuorinen Nitta

Sahikallio Seela 
Taavitsainen Patrik

Ruuskanen Aini
Rötkönen Helmi
Sillanpää Onni
Tammiruusu Laura
Tuomaala Niilo

Oijala Akseli
Pohjonen Ville
Relander Saku
Suominen Elmeri
Tryyki Neea
Vesterinen Topo
Vilhunen Salla
Vuori Jaakko

Vehmas Erika
Vertanen Vera
Viinikainen Heta
Wacklin Lucas
Ärling Siina

18A, ryhmänohjaaja Kirsti Koski

Akimov Kirill
Akimova Veronika
Heikkilä Silja*
Heinänen Suvi 
Hård Elli*
Jokelainen Jaana*

Järvinen Krista 
Nousiainen Jenny*
Palokangas Peppi*
Salminen Eevert
Salokoski Veera*
Stikhina Bella 

*valmistunut 
ylioppilaaksi 3.12.2021
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Tiedotuksia
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Tiedotuksia
Lukion uusintakoe on keskiviikkona 8.6.2022 klo 9.00. 
 

Uuden lukuvuoden aloitus on keskiviikkona 10.8.2022.

1.–6. luokat                                             klo 9.00
 
7. luokat                                                klo 9.00
 
8. luokat                                                  klo 9.30
 
9. luokat                                               klo 10.00
 
lukion aloittavat opiskelijat                    klo 9.30
 
lukion muut opiskelijat                           klo 10.00
 

Lomat ja vapaapäivät lukuvuonna 2022–2023

syysloma                                               ma 17.10.–pe 21.10.2022
 
vapaapäivä                                            ma–ti 5.–6.12.2022
 
joululoma                                              pe 22.12.2022 –pe 6.1.2023
 
talviloma                                               ma 27.2.–pe 3.3.2023
 
pääsiäisloma                                          pe 7.4.–ma 10.4.2023
 
vapaapäivä     to 18.5.2023       
                                    
 
Syyslukukausi päättyy torstaina 21.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023 ja 
päättyy lauantaina 3.6.2023.

Normaalikoulun koulumuodon muutokset

Kansakoulu 

Jyväskylän Seminaarin Mallikoulu      1866–1900
Harjoituskoulu (nimenmuutos)       1900–1960
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kansakoulu    1960–1968
Jyväskylän yliopiston Opettajanvalmistuslaitoksen Harjoituskoulu  1968–1973

Oppikoulu

Jyväskylän Suomalainen Yhteiskoulu      1915–1923
 toiminta loppui 31.5.1923

Jyväskylän Koeyhteiskoulu       1919–1922
 toimii Jyväskylän Suomalaisen Yhteiskoulun rinnalla
 lukuvuosina 1919–1922

Jyväskylän Koeyhteislyseo       1922–1928
 toimii Jyväskylän Suomalaisen Yhteiskoulun rinnalla
 lukuvuosina 1922–1923

Jyväskylän Yhteislyseo (6-luokkainen)      1928–1952

Jyväskylän Yhteislyseo (8-luokkainen)      1952–1955

Jyväskylän normaalilyseo       1955–1973

Peruskoulu ja lukio

Harjoituskoulusta ja Normaalilyseosta muodostettiin vuonna 1973 yksi yhteinen yliopistoon 
kuuluva valtion harjoittelukoulu:

Jyväskylän harjoittelukoulu       1973–1976
Jyväskylän normaalikoulu (nimenmuutos)     1976–
 

Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

Normaalikoulussa annetaan nykysäädösten mukaisesti vuosiluokkien 1–9 perusopetusta ja 
nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta.
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