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2 LUKUVUODEN PÄÄTTEEKSI

LUKUVUODEN PÄÄTTEEKSI

Perusopetuksessa lukuvuoden teemana on ollut KiVa Koulu. KiVa -lyhenne muodostuu sanoista 
kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava koulu. KiVa Koulu -ohjelma on opetusministeriön 
rahoituksella Turun yliopistossa kehitty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Koulussamme KiVa Koulu -ohjelma käynnistyi kiusaamistilanteen  kartoituksella toukokuussa 
2009. Lukuvuoden aikana oppilaille on pidetty oppitunteja erilaisista tunteista, vuorovaikutuksesta, 
erilaisuudesta, ryhmähengen luomisesta, kiusaamisen muodoista ja kiusaamisen torjunnasta. 
Esiin tulleet kiusaamistilanteet on käsitelty toimintamallin mukaisesti. Yleiset toimenpiteet ovat  
kohdistuneet kaikkiin oppilaisiin ja ovat olleet pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut 
toimenpiteet on otettu käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi, ja tavoitteena on ollut saada 
kiusaaminen loppumaan. Toimintamallia on esitelty vanhemmille sekä Norssin päivänä että 
vanhempainilloissa. Toukokuussa 2010 tehtiin uusi kiusaamistilanteen kartoitus. Kartoituksen 
tulokset saadaan syksyllä 2010. Saatujen tietojen perusteella KiVa Koulu -ohjelmaa kehitetään 
edelleen ensi lukuvuonna.

Tämän vuoden aikana on huomion kohteena lukiokoulutus. Lukiokoulutuksen kehittämistä val-
mistelevan laaja-alaisen työryhmän esitykset valmistuvat yhtä aikaa ylioppilastutkinnon arvioinnin 
kanssa syksyllä 2010. Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä pohtii, millaista yleissivistystä lu-
kiokoulutuksen tulisi antaa, miten lukiokoulutuksen tarjonta ja saavutettavuus turvataan ja miten 
opiskelijoiden ja henkilöstön asemaa kehitetään. Lisäksi työryhmä miettii rahoituksen kehittämistä 
ja sitä, miten opiskelijalle aiheutuvia kustannuksia pienennetään. 

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset, joiden perusteella valtioneuvosto voi päättää lukiokou-
lutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetukseen ja opinto-ohjaukseen käytettävän 
ajan jakamisesta eri oppiaineiden kesken. Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon esimerkiksi lukio-
koulutuksen vahvistaminen yleissivistävänä koulutusmuotona ja muualla suoritettujen opintojen 
hyväksilukemisen yhdenmukaisuus- ja oikeusturvakysymykset. 

Opetusministeri Henna Virkkunen on painottanut puheissaan, että korkeakoulujen opiskelija-
valinnoissa tulisi korostaa ylioppilastutkinnon merkitystä. Etenkään uudistunutta reaalikoetta ei 
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oteta huomioon riittävästi. Opetusministerin mielestä myös teknologiaa tulisi hyödyntää ylioppi-
lastutkinnon kokeiden suorittamisessa jatkossa enemmän.

Lukiossamme on käynnistymässä koko Keski-Suomen lukiokoulutuksen yhteinen kehittämishan-
ke. Keski-Suomen lukiokoulutus sai yhteistyönsä syventämiseen ESR-rahoitusta seuraavalle 
kolmelle vuodelle. Mukana projektissa on 16 kuntaa ja 23 lukiota. Hankkeen tavoitteena on lisätä 
keskisuomalaisen lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyttä ja kehittää lukioverkoston alueellista 
yhteistyötä. Lukioiden henkilöstön taitotiedon kasvulla pyritään tehostamaan lukiolaisten ura- ja 
koulutusvalintojen ohjausprosessia. 

Samaan aikaan opetusministeriö on käynnistämässä opetushenkilöstön osaamisen kehittä-
misohjelmaa (OSAAVA). Tästä hankkeesta Keski-Suomeen saatu yleissivistävän koulutuksen 
kehittämisraha ja sen mahdollistamat täydennyskoulutukset tulevat palvelemaan myös meidän 
lukiomme opetushenkilöstöä. Tämän hankkeen päätavoitteena on muodostaa aidosti oppiva 
työyhteisö. Osaamisen vahvistamisen keinoja ovat esimerkiksi aineryhmien vertaistuki ja kes-
kinäinen mentorointi. Opettajien keskinäinen vertaistuki on keskeinen tekijä lisäämään amma-
tillista pätevyyttä, työyhteisöjen sisäistä ja keskinäistä sosiaalista vuorovaikutusta ja sitä kautta 
työhyvinvointia.  

Opettajankoulutuksen yhtenä haasteena on tarjota opiskelijoille joustavia mahdollisuuksia ra-
kentaa opettajakelpoisuutensa siten, että he voivat liikkua eri koulumuotojen, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen välillä. Yhtenäisen perusopetuksen eteneminen ja siihen olennaisesti 
liittyvä opettajien kaksoiskelpoisuus edellyttää sekä määrällistä että laadullista kehittämistä. 

Normaalikoulu on ohjatun opetusharjoittelun ydinpaikka erityisesti niissä harjoittelujaksoissa, 
joissa korostuu tutkiva ote omaan opetustyöhön. Tähän ohjaavat opettajat tarvitsevat vahvaa 
ohjauksellista asiantuntemusta, jonka kehittyminen edellyttää opettajankouluttajien jatkuvaa täy-
dennyskoulutusta. Kevään aikana käynnistettiin pitkäkestoinen systemaattinen ohjaajakoulutus 
harjoittelukoulujen yhteisen eNorssi -verkoston toimesta.  Lähes puolet koulumme ohjaavista 
opettajista on kouluttautumassa ja päivittämässä ohjaustietämystään.

Lukuvuoden päättymisen myötä koulumme opettaja- ja rehtorikunnassa on tapahtunut useita 
muutoksia. Koulussamme on ollut käynnissä todellinen sukupolvenvaihdos, sillä kahtena vii-
meisenä lukuvuonna ansaituille eläkepäiville on siirtynyt peräti kaksitoista pitkäaikaista lehtoria. 
Kouluumme on pyritty palkkaamaan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita ja monipuolisesti 
ansioituneita uusia opettajia.

Koulumme rehtorikunnassa on tapahtumassa useita muutoksia. Lukion vararehtori ja pitkäaikai-
nen lukion rehtori, opetusneuvos Heikki Parkatti siirtyi eläkkeelle jo huhtikuun alussa. Alakoulun 
rehtori Sari Keinonen, yläkoulun rehtori Helena Muilu ja yläkoulun vararehtori Jouni Mutikainen 
palaavat ensi lukuvuoden alussa takaisin opettajan tehtäviin. Kirsti Koski jatkaa lukion rehtorina 
ja koko koulun vararehtorina. Alakoulussa Markus Leppiniemi ja yläkoulussa Annamari Murto-
rinne aloittavat ensi syksynä uusina rehtoreina. Helena Muilu toimii jatkossa sekä yläkoulun että 
lukion vararehtorina.

Koulun johtavana rehtorina haluan kiittää lämpimästi koko kouluyhteisön puolesta Heikkia, Saria, 
Helenaa ja Jounia vuosia jatkuneesta vahvasta sitoutumisesta rehtorin haastelliseen työhön sekä 
erinomaisesta yhteistyöstä. Samalla toivotan uusille rehtoreille Markukselle ja Annamarille sekä 
vararehtori Helenalle menestystä vaativissa rehtorin ja vararehtorin tehtävissä.

Jyväskylässä 5. kesäkuuta 2010

Pekka Ruuskanen
johtava rehtori

Sari Keinonen
alakoulun rehtori

Helena Muilu
yläkoulun rehtori

Kirsti Koski
lukion rehtori
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ELÄKEPÄIVILLE

Lehtori Irja Göös

Koulumme pitkäaikainen ruotsin kielen opettaja, 
lehtori Irja Göös jäi eläkkeelle 1.9.2009. Hänelle 
ennätti kertyä opettajavuosia Jyväskylän nor-
maalikoulussa peräti 36. Irja kirjoitti ylioppilaaksi 
Vaajakosken yhteiskoulusta vuonna 1964. Tämän 
jälkeen Irja aloitti opinnot Jyväskylän yliopistossa, 
josta hän valmistui humanististen tieteiden kan-
didaaksi vuonna 1968 ja filosofian kandidaatiksi 
vuonna 1974.

Vuosina 1970–1971 Irja toimi klinikkaopettajana 
Skenen peruskoulussa Ruotsissa. Irja tuli Jyväs-
kylän normaalikoulun ruotsin kielen opettajaksi 
vuonna 1973. Hänet valittiin Jyväskylän normaa-
likoulun englannin ja ruotsin kielen vakinaiseksi 
lehtoriksi vuonna 1979.

Sanonta ”Vierivä kivi ei sammaloidu” sopii hyvin 
kuvaamaan Irjaa sekä työssä että vapaa-aikana. Irjalla on ilmiömäinen kyky innostua monen-
laisista uusista asioista sekä halu kehittää itseään. Kun jotakin uutta oli syntymässä, ei työhön 
ja vaivaan uhrattuja tunteja laskettu. Oman työn jatkuva kehittäminen piti vireänä eikä se voinut 
olla heijastumatta ympärillä oleviin ihmisiin.

Opettajana Irja oli kunnianhimoinen; hän ei mennyt sieltä, missä aita oli matalin, vaan teki työnsä 
tunnollisesti ja vaati itseltään paljon. Hän oli tarpeen tullen jämäkkä toimiessaan niin oppilaiden 
kuin opetusharjoittelijoidenkin kanssa toimiessaan ja kasvattaessaan rakkaudella nuoria vastuul-
lisuuteen. Idearikkaus ja esteettisyys näkyivät kaikessa opetuksessa. Irjalle oppikirja ei ollut ainoa 
opetusmateriaali vaan hän panosti oman lisämateriaalin tuottamiseen ja sen kuvittamiseen. Myös 
lukuisilta lomamatkoiltaan hän onnistui hankkimaan autenttista lisämateriaalia.

Työyhteisössä Irja loi rentoa ilmapiiriä ja pilke silmäkulmassaan hän kertoi mukavia juttuja te-
kemättä suurempaa numeroa itsestään. Irja auttoi auliisti nuorempia kollegoitaan ammentaen 
tietotaitoaan vuosikymmenten varrelta. Irjalle oli tunnusomaista myös tietty herkkyys, joka ilmeni 
niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Toivomme Sinulle Irja paljon uusia, mieleenpainuvia elämyksiä lukuisille matkoillesi ja mukavia 
hetkiä perheen, puutarhanhoidon ja liikunnan parissa. Lämmin kiitos työtoveruudesta!

Ruotsin kielen aineryhmä ja Pekka Ruuskanen
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Lehtori Pirkko Lintula

Normaalikoulun pitkäaikainen uskonnon, psykolo-
gian ja filosofian lehtori Pirkko Lintula jäi eläkkeelle 
1.9.2009. Pirkko toimi opettajana eri kouluissa pe-
räti 40 vuotta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Haapamäen 
yhteislyseosta vuonna 1962. Teologian maisteriksi 
Pirkko valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 1968 
ja pätevöityi uskonnon ja psykologian opettajaksi 
vuonna 1969 Alppilan yhteislyseossa.

Pirkko työskenteli uskonnon opettajana Oriveden 
yhteiskoulussa vuosina 1969–1970, uskonnon 
ja psykologian vanhempana lehtorina Sunilan 
yhteiskoulussa vuosina 1970–1974 ja lehtorina Voi-
onmaan lukiossa ja yläasteella vuosina 1974–1981. 
Jyväskylän yliopiston opettajajainkoulutuslaitoksen 
uskonnon didaktiikan vs. lehtorina Pirkko toimi 
vuosina 1979–1980.

Pirkko Lintula oli vuosina 1981–2009 Jyväskylän normaalikoulun uskonnon, psykologian ja fi-
losofian lehtorin virassa. Pirkko on myös toiminut vuosina 1982–1989 uskonnon ja psykologian 
lääninkouluttajana ja vuodesta 1986 alkaen 2000-luvulle saakka Suomen ekumeenisen neuvoston 
ja sen kasvatusasiain jaoston eri tehtävissä.

Pirkolle opettajan työ oli kutsumustyötä. Hän oli erittäin kiinnostunut opettamistaan oppiaineista ja 
niiden opetuksen kehittämisestä. Sen vuoksi Pirkko osallistui erilaiseen täydennyskoulutukseen 
hyvin aktiivisesti. Pirkko oli opettajapersoonana vaativa, mutta oikeudenmukainen sekä opetta-
miaan oppilaita ja opiskelijoita että ohjaamiaan opetusharjoittelijoita kohtaan.

Leppoisia eläkepäiviä ja kiitos Pirkko yhteisistä työvuosista!

Jukka Hella ja Pekka Ruuskanen
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Erikoislaboratoriomestari Kullervo Pakkanen

Koulumme pitkäaikainen erikoislaboratoriomestari 
Kullervo (Kuke) Pakkanen jäi eläkkeelle 1.12.2009. 
Kullervo työskenteli vuosina 1962–1971 Tukkuliike 
R. Ruth Oy:n palveluksessa. Jyväskylän yliopis-
toon hän tuli töihin vuonna 1971. Hän työskenteli 
ensin vahtimestarina vuosina 1971–1974, sitten 
vuosina 1974–1991 Jyväskylän normaalikoulun 
laboratoriomestarina ja vuosina 1992–2009 eri-
koislaboratoriomestarina. Kaiken kaikkiaan Kuke 
ennätti olla Jyväskylän yliopiston palveluksessa 
yli 38 vuotta. 

Kuke on harrastanut koko ikänsä liikuntaa. Hänen 
ehdoton ykköslajinsa on lentopallo. Lentopalloilun 
menestyksekäs peli-into on säilynyt nuoruus-
vuosista aina myöhäiseen veteraaniuraan saakka. 
Kuulimmekin usein aamukahvipöydässä värikkäitä 
kertomuksia turnausmatkoista. Myös hiihto on Ku-
kelle tärkeä kuntoilulaji. Hän käykin Mirkku-vaimon 
kanssa vuosittain Lapin hangilla hiihtämässä.

Kuke oli työtoverina lämmin, aidosti toisesta ih-
misestä kiinnostunut ja välittävä. Usein kiireenkin keskellä Kuke muistutti meitä: ”Hiljentäkää 
askelia - pitää ottaa rauhallisesti!” Hänellä on myös rennon iloinen taito nauraa itselleen. Kuke 
sai työkaverit hyvälle tuulelle tarinoillaan elävästä elämästä. Kuken kertoillessa kommelluksistaan 
tarina usein polveutui, ja sitä seurasi usein iloinen naurunremakka.

Lapsenlapset ovat myös tärkeitä Kukelle. Hän viettää usein aikaa heidän kanssaan pelaillen 
eri pelejä. Hän kertoilikin mielellään  puuhasteluista ja retkistä  ”pikku-ukkojen” ja ”-akkojen” 
kanssa. 

Koko koulun väki toivottaa Kukelle leppoisia ja antoisia eläkepäiviä ja kiittää yhteisistä työ-
vuosista.

Anne Lauttaanaho, Raili Riikonen, Marjo Salmenkivi, Anneli Varis ja Pekka Ruuskanen
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Opetusneuvos, lehtori Heikki Parkatti

Koulumme pitkäaikainen poikien voimistelun, 
urheilun ja terveysopin lehtori Heikki Parkatti jäi 
eläkkkeelle 1.4.2010. Heikki pääsi ylioppilaaksi 
Äänekosken yhteiskoulusta vuonna 1968. Liikunta-
kasvatuksen kandidaatiksi hän valmistui Jyväskylän 
yliopistosta vuonna 1971, humanististen tieteiden 
kandidaatiksi vuonna 1975 ja liikuntatieteiden 
maisteriksi vuonna 1975. Vuosina 1978–1979 
Heikki opetti liikuntaa ja terveystietoa sekä opis-
keli tohtorinkoulutusohjelmassa Yhdysvalloissa 
University of Tennesseessä. Lisäksi Heikki on täy-
dennyskouluttautunut  ahkerasti suorittamalla mm. 
useita eritasoisia rehtoreiden ja opetushallinnon 
johtamiskoulutuksia.

Heikki työskenteli opettajana ja rehtorina yhteensä 
noin 39 vuotta, josta Jyväskylän normaalikoulussa 
melkein 38 vuotta. Äänekosken yhteiskoulun liikun-
nan ja terveystiedon opettajana hän toimi vuosina 
1970–1971. Jyväskylän normaalikoulun opettajana 
Heikki toimi syksystä 1972 lähtien ja vakinaisena 
lehtorina vuodesta 1978 alkaen. Normaalikoulun lukion rehtorina hän oli vuosina 1980–2005 ja 
lukion vararehtorina vuosina 2005–2010. Heikin ansiot lukion rehtorina, vararehtorina, opettajana 
ja opettajankoulutuksen, erityisesti opetusharjoittelun, kehittäjänä ovat hyvin mittavat. Tasavallan 
presidentti myönsi vuonna 2000 Heikki Parkatille monipuolisista ansioista Suomen Leijonan 
ritarimerkin ja vuonna 2009 opetusneuvoksen arvonimen. 

Heikin syntymäkodilla Mäkelällä Äänekosken Hietamalla on aina ollut tärkeä asema hänen 
elämässään. Unohtamatta koskaan omia juuriaan hän on vaalinut ja luonut monia koulumme 
pysyviä perinteitä. Heikin panos oli merkittävä mm. perustettaessa koulumme lukion liikuntapai-
notteista linjaa. Tähän olivat myös vaikuttamassa hänen lukuisista ulkomaille suuntautuneista  
kouluvierailuista saamansa kokemukset. Liikuntapainotteinen opintolinja on tuottanut useita 
kansainvälistä menestystä saavuttaneita olympia- ja maailmanmestaritason huippu-urheilijoita. 
Innokkaana koripallomiehenä hän on houkutellut suuren määrän oppilaita koripalloharrastuksen 
pariin. Vielä nykyäänkin koulumme entiset oppilaat kokoontuvat Heikin johdolla pelaamaan 
vuosittain tapaninpäivänä.

Heikin sydäntä lähellä on ollut työyhteisön hyvinvointi. Hänelle on ollut tärkeää, että niin henki-
lökunnalla kuin oppilaillakin on hyvä olla. Heikin kasvatusfilosofiassa oppilaat ovat aina olleet 
etusijalla, asiapapereiden arkistointi on tullut kaukana takana. Lukuisissa eri yhteyksissä olemme 
saaneet nauttia Heikin verbaalisesta lahjakkuudesta. Unohtumattomia ovat hänen kevätjuhlapu-
heensa ja tarinansa eri tilanteissa. Hänellä on taito keventää hankalienkin tilanteiden tunnelmaa 
oikein valituilla sanoilla.

Heikki on loistava seuramies, jolle musiikki merkitsee paljon. Useissa tapahtumissa olemme 
kuulleet Heikin bravuureita. ”Hilma ja Onni” tai ”Angelique”. Optimistina hän aloitti kitaransoiton 
harjoittelun koulun henkilökunnan kitarakerhossa. Kitaristin ura on vasta alkumetreillä, ja kitara-
kurssin loppukoe on vielä tekemättä – se jäänee eläkepäivien haasteeksi. Koko normaalikoulun 
väki toivottaa leppoisia ja antoisia eläkepäiviä. Uskomme yhteydenpidon säilyvän vahvana 
edelleen.

Heikki Linnakylä, Unto Luukkonen, Jouni Mutikainen ja Pekka Ruuskanen
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Lehtori Erkki Pitkänen

Koulumme pitkäaikainen englannin kielen opettaja 
lehtori Erkki Pitkänen jäi eläkkeelle 1.9.2009. Erkki 
syntyi Sortavalassa, mutta hän joutui vain muuta-
man kuukauden ikäisenä evakkoon venäläisten 
suurhyökkäyksen alta kesällä 1944. Erkin tie vei 
Savoon, ensin Kuopioon ja sitten Pieksämäelle. 
Ylioppilaaksi Erkki kirjoitti vuonna 1963 Pieksän-
mäen yhteislyseosta. Erkki opiskeli Jyväskylässä 
ja valmistui ensin kansakoulun opettajaksi vuonna 
1966 Kasvatusopillisesta korkeakoulusta ja sitten 
filosofian maisteriksi ja englannin kielen opettajaksi 
Jyväskylän yliopistosta vuonna 1974. Myöhemmin 
Erkki jatkoi opintojaan suorittaen kasvatustieteen 
laudatur-opinnot 1985 ja vuonna 1992 filosofian 
lisensiaatin tutkinnon.

Erkin opettajaura alkoi jo vuonna 1966 Jyväskylän 
maalaiskunnan Nyrölän koulussa yläkansakoulun-
opettajana. Englannin kielen opettajana Erkki toimi 
vuosina 1971–1972 Suolahden yhteiskoulussa ja 
vuosina 1974–1975 Syrjälän yläasteella Jyväsky-
lässä. Jyväskylän normaalikoulun englannin kielen lehtoriksi Erkki Pitkänen nimitettiin vuonna 
1975. Vuosina 1990–1991 Erkki oli Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitoksella assistenttina. 
Erkki toimi opettajana yhteensä lähes 40 vuotta, josta Normaalikoulun lehtorina peräti 34 vuotta. 
Erkki on innokas musiikkimies, seniorilaulaja, Sortavala-seuran aktiivi ja toimipa hän vuosia myös 
norssin lentopallojoukkueen taitavana passarina.

Englannin opettajien työhuoneessa Erkin lentävät lausahdukset ovat kuuluneet olennaisena 
osana Erkin olemukseen kiireisenäkin työpäivänä. Myös musiikki, erilaiset sanaleikit ja tietovisat 
ovat olleet esillä lähes päivittäin. Erkillä on valtavan laaja yleissivistys mm. musiikin saralla, ja 
niinpä työhuoneessa on raikunut milloin minkäkin laulun katkelmat – tilanteeseen sopien. Musiikki 
on usein kaikunut myös klo 16:n jälkeen tyhjästä luokkahuoneesta: Eki se siellä on treenannut 
kilpailuja tai keikkoja varten. Erkin aamunavaukset ovat olleet ikimuistoisia pienoiskuunnelmia, 
joissa Erkin eläytyvä persoona on tullut vahvasti esille.

Erkki on ollut työtoverina erittäin mukava, luotettava ja avulias. Hän on osoittanut olevansa aidosti 
kiinnostunut eri kielistä, opettamisesta, oppilaista ja erityisesti kasvatustehtävästä: useissa yh-
teyksissä on tullut esiin pedagogisen keskustelun tärkeys. Erkin työtä on kautta linjan leimannut 
vahva, persoonallinen ote. Siksi Erkin jäädessä eläkkeelle englannin aineryhmän musiikkiterveh-
dys kuuluikin Frank Sinatran sanoin: I did it my way. Kiitos sinulle, Erkki, suunnattomasti!

Koko Normaalikoulun väki toivottaa Erkille leppoisia ja antoisia eläkepäiviä! Kiitos yhteisistä 
työvuosista!

Tiina Huohvanainen, Maarit Ilola, Kaija Kähkönen, Pirjo Pollari ja Pekka Ruuskanen
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Lehtori Anna-Liisa Rahkonen

Normaalikoulun pitkäaikainen ruotsin kielen lehtori 
Anna-Liisa Rahkonen jäi eläkkeelle 1.9.2009. Anna-
Liisa pääsi ylioppilaaksi Vetelin yhteiskoulusta 
vuonna 1964. Pohjanmaalta Anna-Liisan tie vei 
Jyväskylän yliopistoon, jossa hän suoritti vuonna 
1971 filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan 
pohjoismainen filologia sekä pätevöityi ruotsin 
kielen opettajaksi.

Valmistumisensa jälkeen Anna-Liisa toimi vuosina 
1971–1972 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella 
lehtorin viransijaisena ja ruotsin kielen assistenttina. 
Jyväskylän normaalikoulun ruotsin kielen opettajak-
si Anna-Liisa tuli elokuun alussa 1972. Vakinaiseen 
ruotsin kielen lehtorin virkaan Anna-Liisa nimitettiin 
vuonna 1974. Opettajavuosia hänelle ennätti kertyä 
Normaalikoulussa peräti 37.

Anna-Liisan työpisteen muistitaululla ollut aforis-
mi ”Hätäkö tässä, valmiissa maailmassa” kuvaa 
hyvin hänen elämänasennettaan. Anna-Liisalla oli 
tärkeä rooli työyhteisössä positiivisen ja välittömän ilmapiirin luojana. Hänellä oli aikaa pysähtyä 
keskustelemaan kollegoiden kanssa niin opetuksellisista kuin muistakin asioista. Opettajanhuo-
neesta kantautuikin monesti iloinen nauru Anna-Liisan kertoessa arkihuumorilla kevennettyjä 
juttujaan.

Opettajana Anna-Liisa oli kannustava ja ymmärtävä – niin oppilaiden kuin opetusharjoittelijoidenkin 
kanssa. Hän osasi ohjata ja neuvoa taidokkaasti ja oli valmis tekemään kaikkensa oppilaiden 
hyväksi. Hänen karismaattinen olemuksensa motivoi oppilaita tekemään parhaansa. Yksi tärkeim-
mistä opettajuuden kulmakivistä oli se, että oppilaat todella sisäistivät sen, mikä oli olennaista. 
Lähestymistapa oli realistinen ja erilaiset oppijat huomioiva. Anna-Liisa oli hyvä organisoimaan 
työasiat ja löytämään aikaa myös työn ulkopuoliselle elämälle. 

Ruotsin työhuoneessa Anna-Liisa loi rentoa ilmapiiriä. Hän oli huomaavainen ja kantoi huolta 
kollegoiden jaksamisesta. Kun kiireessä lähdettiin opettamaan, Anna-Liisa sanoi usein pilke 
silmäkulmassaan: ”Upp till kamp, tjejer!”. Hänelle itselleen voimia arkeen antoivat rakkaat lap-
senlapset, mökkeily ja puutarhanhoito.        

Toivomme Sinulle, Anna-Liisa, värikkäitä ja elämäntäyteisiä eläkepäiviä! Tiedämme, että nautit 
luonnossa liikkumisesta ja käsillä tekemisestä. Lämmin kiitos työtoveruudesta!

Ruotsin kielen aineryhmä ja Pekka Ruuskanen
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IN MEMORIAM

Lehtori Riitta Vuorinen

Lehtori Riitta Vuorinen syntyi Varkaudessa 
18.4.1939 ja kuoli Jyväskylässä 3.4.2010. Hän 
pääsi ylioppilaaksi Vaajakosken yhteiskoulusta 
vuonna 1958 ja valmistui filosofian kandidaatiksi 
ja kielten opettajaksi vuonna 1963 Jyväskylän 
Kasvatusopillisesta Korkeakoulusta. Riitta Vuorinen 
toimi ruotsin ja englannin kielen opettajana vuosina 
1963–1965 Suolahden yhteiskoulussa. Jyväsky-
län normaalikoulun ruotsin kielen lehtoriksi Riitta 
Vuorinen nimitettiin vuonna 1966. Hän toimi lukion 
apulaisrehtorina vuosina 1974–1980. Eläkkeelle 
Riitta Vuorinen jäi vuonna 2000.

Riitta oli opettajana lämmin, kannustava ja empaat-
tinen ihminen, joka otti huomioon erilaiset oppilaat 
ja kohtasi heidät sydämellisesti ja heitä arvostaen. 
Hän halusi tehdä parhaansa heidän hyväkseen. 
Riitta painotti työssään kulttuurin merkitystä musii-
kin, kirjallisuuden ja taiteen keinoin.

Riitalle työssä tärkeitä olivat myös opettajaharjoittelijat, joita hän ohjasi ammattitaidolla ja koke-
muksen tuomalla viisaudella. Hän oli innostava ja auttoi opettajaharjoittelijoita löytämään omia 
vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä opetuksessa. Riitta kannusti sekä oppilaita että harjoittelijoita 
uskomaan omiin kykyihinsä.  

Koulussamme Riitta oli arvostettu työyhteisön jäsen, jonka taitoihin voitiin turvautua mitä eri-
laisimmissa tilanteissa. Hän oli valmis jakamaan kokemustaan ja tietämystään koko koulun 
hyväksi. Riitalle tärkeitä asioita olivat myös esteettisyys ja kauneuden taju, joista myös kollegat 
saivat nauttia. Hänet muistetaan myös vieraanvaraisena ystävänä, jonka luona saatiin viettää 
ikimuistoisia, kauniita hetkiä.

Riitta oli kiinnostunut kulttuurista sen eri muodoissa. Hän nautti musiikista, kirjallisuudesta, teat-
terista ja taiteesta. Hänen sydäntään lähellä olivat myös hyvä ruoka ja ruokakulttuuri. Hänellä oli 
taito luoda hienoja elämyksiä ja tehdä arjen pienistäkin asioista merkityksellisiä. Riitalla oli laaja 
ystäväpiiri, johon hän piti tiiviisti yhteyttä. Ystävät muistavat Riitan iloisena, huumorintajuisena 
ja sydämellisenä ihmisenä, joka osasi tarttua hetkeen.

Den här dagen har du, den är din.
Du kan göra med den vad du vill.
Gårdagen har du haft. Den kan du inte ändra.
Morgondagen har du inget löfte om,
men den här dagen har du.
Fyll den med innehåll,
så att någon i kväll är glad
att du finns.

Aili Raatikainen, Kaisa Vaaherkumpu ja Pekka Ruuskanen
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JOHTOKUNTA

Johtokunnan kokoonpano on kuluneena lukuvuotena ollut seuraava:

  Jäsenet Varajäsenet

Oppilaiden huoltajien edustajat Tapani Lehto (pj.) Sirkku Laurila
  Sami Kalaja (vpj.) Eero Tolvanen
  Pirkko Korhonen Eini Tuuppainen
  Kirsi Säteri Turo Uskali

Opettajankoulutusyksikön edustaja Vesa Keskitalo Eija Aalto

Jyväskylän kaupungin edustaja Jukka Juusela Ahti Ruoppila
  (31.7.2009 saakka) 
  Jari Colliander
  (1.8.2009 alkaen)

Opettajakunnan edustajat Sari Pulli Tarja Tähkänen
  Kimmo Torkkola Leena Säämänen-Huotari
  Jaana Ailinpieti Jouni Koponen

Muut henkilökunnan edustajat Heikki Kähkönen Marjo Salmenkivi

Opettajaksi opiskelevien edustaja Johanna Pietiläinen Anne Liukkonen

Oppilaiden edustajat Toni Münster Riku Hiltunen 
  Elli Kantanen Minna Saukkonen  
  Fanny Salo  Irene Lohman
  (31.12.2009 saakka)
  Viivi Setälä (1.1.2010 alkaen)

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut projektipäällikkö Tapani Lehto ja varapuheenjohtajana 
rehtori Sami Kalaja. Sihteeri ja esittelijä koko koulua koskevissa asioissa on ollut johtava rehtori 
Pekka Ruuskanen ja muina esittelijöinä ovat toimineet muut rehtorit Sari Keinonen, Helena Muilu 
ja Kirsti Koski. Johtokunta piti lukuvuoden aikana kolme varsinaista kokousta.

Johtokunta hyväksyi marraskuun kokouksessaan kuuden leirikoulun suunnitelmat. Johtokunta 
käsitteli marraskuun ja maaliskuun kokouksissaan lukion opiskelijoiden vanhemmilta tullutta 
aloitetta kouluviihtyvyyden parantamiseksi sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseksi. 
Maaliskuun kokouksessa johtokunta hyväksyi lukion opetussuunnitelman muutokset. Lukion 
opetussuunnitelmaa muutettiin opetushallituksen määräysten mukaiseksi arvioinnin ja kielten 
opetuksen osalta. Samalla opetussuunnitelmaan tehtiin tekstitarkistuksia. 

Maaliskuun ja toukokuun kokouksissa käytiin vilkasta keskustelua koulun uudesta laatukäsikir-
jasta. Normaalikoulun laatukäsikirjassa on kuvattu johtamisen eri osa-alueita, tutkimusta, kou-
lutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Laatukäsikirja tulee olemaan keskeinen osa koulun 
laatujärjestelmää ja kehittämistyötä.

Koulumme johtokunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy 31.7.2010. Johtokunnan kokouksissa 
on kuluneena lukuvuonna käyty hyvin aktiivista keskustelua koulun toimintaan liittyvistä asiois-
ta. Koulu haluaa välittää kaikille johtokunnan jäsenille hyvin lämpimät kiitokset Normaalikoulun 
kehittämiseksi tehdystä tärkeästä työstä.
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REHTORIT

Normaalikoulun johtava rehtori

Ruuskanen, Pekka, FT

Kouluasteen rehtorit

Keinonen, Sari, KM, EO, alakoulun rehtori
Koski, Kirsti, FM, lukion rehtori, Normaalikoulun vararehtori
Muilu, Helena, FL, yläkoulun rehtori

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1–6 OPETTAJAT

Lehtorit
Hannula, Marja PkO, FK, 

KL
3a:n luokanopettaja; vv. 1.8.2009–31.3.2010

Hiltunen, Eero PkO, KM 4c:n luokanopettaja; vv. 1.2.–5.6.2010

Jokinen, Satu EO, KM lehtori, erityisopetus

Kalaja, Mari FM englanti, ranska

Keinonen, Sari KM, EO rehtori, perusopetuksen vuosiluokat 1–6

Kerimaa, Maarit KM, MO, 
EO

5b:n luokanopettaja 

Kokkonen, Sari KM erityisopetus

Kontoniemi, Marita PkO,  KT 2c:n luokanopettaja

Kuusisto, Jouni PkO, KM 2a:n luokanopettaja

Kyyrä, Anna-Mari KM 3c:n luokanopettaja

Leppiniemi, Markus KM 5b:n luokanopettaja

Luukkonen, Eeva LitL liikunta, terveystieto
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Alakoulun henkilökunta

Luukkonen, Unto LitM liikunta, terveystieto

Nevalainen, Raimo PkO, KL 5a:n luokanopettaja; vv. 8.2.–7.6.2010

Ojala, Paula KM 1a:n luokanopettaja

Ollikainen, Ilpo KM 6c:n luokanopettaja

Pietilä, Irmeli KM 1c:n luokanopettaja

Pulli, Sari KM, EO 2b:n luokanopettaja

Rahela, Juhani
PkO, KM 6a:n luokanopettaja

Saariaho, Juha KM 3b:n luokanopettaja

Streng, Anne PkO, FM 5c:n luokanopettaja

Tikkanen, Pirjo PkO, KT 1b:n luokanopettaja

Tähkänen, Tarja KM 4a:n luokanopettaja; vv. 7.8.2009–31.7.2010
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YHTEISET OPETTAJAT

Lehtorit

Rauniaho, Paula FM saksa, espanja; 8b:n luokanohjaaja 

Sipilä, Rami KM tekninen työ; 8c:n luokanohjaaja

Tuntiopettajat

Häkkinen, Jorma FM ortodoksinen uskonto (yhteinen tuntiopettaja Jyväs-
kylän kaupungin kanssa)

Huovila, Riitta KtyO, FM tekstiilityö; vv.  7.1.–30.3.2010

Ilola, Maarit FM englanti

Kajaala, Anna-Leena tekstiilityö (sivutoiminen) 7.1.–30.3.2010

Kharchouf, Abdelaziz merkonomi islamin uskonto (sivutoiminen)

Laukkarinen, Anna-Maija FM englanti

Lipponen, Tarja KM, EO erityisopetus

Pihko, Rebekka FM ruotsi; 7e:n luokanohjaaja

Tuntiopettajat

Autio, Anniina KK tekstiilityö (sivutoiminen) 7.1.–30.3.2010

Kajaala, Anna-Leena tekstiilityö (sivutoiminen) 7.1.–30.3.2010

Markkila, Teija-Leena KM, MO 4a:n luokanopettaja 7.8.2009–31.7.2010

Mikkonen, Henna FM, 
musiikkipedagogi

1.8.2009–31.7.2010

Mäenpää, Tanja KM 5a:n luokanopettaja 8.2.–5.6.2010

Ruuhi, Pia KM 3a:n luokanopettaja 1.8.2009–31.3.2010 ja 
6.5.–5.6.2010

Sipilä, Kaisa KM 4c:n luokanopettaja 1.2.–5.6.2010

Suomi, Henna KL 4c:n luokanopettaja 1.8.2009–31.7.2010
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Yläkoulun ja lukion henkilökunta

Ailinpieti, Jaana FM biologia, maantieto; IC:n ryhmänohjaaja

Göös, Irja FK ruotsi 1.8.–31.8.2009

Hakanen, Mikko FK matematiikka, elämänkatsomustieto, filosofia

Hella, Jukka TM uskonto, psykologia; IIB:n ryhmänohjaaja

Helminen, Hanna KM, FM oppilaanohjaus

Huohvanainen, Tiina FM englanti; IB:n ryhmänohjaaja

Jokinen, Jukka FM historia ja yhteiskuntaoppi, lakitieto; 
IA:n ryhmänohjaaja

Kalmbach, Aija FK ranska, englanti

Kara, Hannele FT saksa; IIA:n ryhmänohjaaja

Kesti, Taina EO, 
YTM

erityisopetus

YLÄKOULUN JA LUKION OPETTAJAT

Lehtorit



16 KOULUN HENKILÖKUNTA

Koponen, Jouni LitM liikunta, terveystieto; 7a:n luokanohjaaja

Koponen, Raimo FK matematiikka

Korhonen, Kerttu TaK kuvataide

Koski, Kirsti FM lukion rehtori;  fysiikka; IIID:n ryhmänohjaaja

Kuula, Elina
vv. 1.8.2009–30.4.2010
vs. Luoma-aho, Erkki, FM

FM matematiikka

Kähkönen, Kaija FL englanti; 7b:n luokanohjaaja

Lehtivaara, Riitta Liisa KM, 
opo

oppilaanohjaus

Lintula, Pirkko TM uskonto, psykologia, filosofia 1.8.–31.8.2009

Lumiaho, Päivi LitM, 
opo

liikunta, terveystieto

Muilu, Helena FL rehtori, perusopetuksen vuosiluokat 7–9; 
fysiikka, kemia

Murtorinne, Annamari FT, KM, 
PkO

äidinkieli ja kirjallisuus; 8a:n luokanohjaaja

Murtorinne, Tuuli FK äidinkieli ja kirjallisuus

Mutikainen, Jouni LitM, 
opo

liikunta, oppilaanohjaus; 
IIC:n ryhmänohjaaja, yläkoulun vararehtori; 
lukion vararehtori 1.4.–31.7.2010

Mäki-Paavola, Mari FM äidinkieli ja kirjallisuus; 9a:n luokanohjaaja

Määttänen, Jarkko
vv. 1.8.2009–31.7.2010
vs. Mikkonen, Heli, FL

FT biologia, maantieto

Nukarinen, Kaija FM äidinkieli ja kirjallisuus

Parkatti, Heikki LitM, 
HuK

liikunta, terveystieto; 
lukion vararehtori 1.8.2009–31.3.2010

Parkkinen, Pekka FK kemia, fysiikka; vv. 1.9.2009–31.7.2010

Peltokorpi, Päiviö FK matematiikka, tietotekniikka; 9e:n luokanohjaaja

Pietiläinen, Rauno FK matematiikka; IIIC:n ryhmänohjaaja

Pitkänen, Erkki KM, FL englanti 1.8.–31.8.2009
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Pollari, Pirjo FL englanti

Pöntinen, Kari FK historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto, 
elämänkatsomustieto, filosofia

Raatikainen, Aili FK ruotsi

Rahkonen, Anna-Liisa FM ruotsi 1.8.-31.8.2009

Rossi, Leea FM englanti, ranska

Ruodemäki, Rami-Jussi FM musiikki; IIIA:n ryhmänohjaaja

Sorajoki, Sari KM kotitalous; 8d:n luokanohjaaja

Suutarinen, Sakari KT, FL historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto, lakitieto; 
9c:n luokanohjaaja

Säämänen-Huotari, Leena FM biologia, maantieto; ID:n ryhmänohjaaja

Vaaherkumpu, Kaisa
vv. 1.8.2009-6.5.2010
vs. Luoto, Ulla, FM

FM ruotsi

Vuorimies, Heikki FM fysiikka, kemia; 9f:n luokanohjaaja

Välimaa, Pia LitM liikunta, terveystieto; vv. 1.8.2009–6.6.2010

Tuntiopettajat

Antola, Mika FM matematiikka; IID:n ryhmänohjaaja

Eskelinen, Satu LitM liikunta, terveystieto; vv. 7.8.2009–31.7.2010

Halonen, Aapo FM musiikki; vv. 1.8.2009–31.7.2010

Hirvonen, Katri matematiikka (sivutoiminen)

Jämbeck, Tuula KM tekstiilityö ja kotitalous 11.8.–27.10.2009 (sivutoimi-
nen), 28.10.2009–31.7.2010 (päätoiminen)

Keränen, Pauliina FM kemia, fysiikka

Kokkonen, Enni HuK ilmaisutaito (sivutoiminen)

Lahtinen, Sanna FM äidinkieli ja kirjallisuus

Laine, Jari LitM liikunta, terveystieto; vv. 10.8.–19.12.2009

Lapinkero, Eero LitM liikunta, terveystieto 10.8.–19.12.2009
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Normaalikoulun henkilökunta

Maaniemi, Marja FM äidinkieli ja kirjallisuus

Marjomäki, Heikki YTL historia ja yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, 
filosofia; IIIB:n ryhmänohjaaja

Mouhu, Heidi FM uskonto, psykologia

Nevanpää, Tom FM fysiikka, kemia; 7c:n luokanohjaaja

Nyström, Stefan kuvataiteilija kuvataide (sivutoiminen)

Ojala, Solja FM biologia, maantieto

Paavilainen, Marika FM ruotsi; 7d:n luokanohjaaja 

Porevirta, Mari LitM liikunta, terveystieto

Salonen, Heini LitM liikunta, terveystieto 1.8.2009–6.6.2010

Sassali, Marjo HuK historia ja yhteiskuntaoppi (sivutoiminen)

Torkkola, Kimmo FM kemia, matematiikka, fysiikka; 9d:n luokanohjaaja

Viirret, Esa musiikki (sivutoiminen) 7.1.–5.6.2010

Viitanen, Elina ETM, KM kotitalous 1.8.–31.12.2009

Virolainen-Kalpio, Päivi FM musiikki (sivutoiminen) 11.8.–31.12.2009
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MUU HENKILÖKUNTA

Alakoulu

Kangas, Jussi koulunkäyntiavustaja

Klemola, Hanna kouluavustaja 31.8.2009–19.3.2010

Leppänen, Sini kouluavustaja 18.8.2009–4.6.2010

Pohjanheimo Kaisa osastosihteeri, alakoulun kanslia

Tuominen Sauli virastomestari

Virta, Jyrki kouluavustaja 8.3.–28.5.2010

Yhteiset

Hänninen, Jarkko tradenomi atk-suunnittelija

Lauttaanaho, Anne kirjastosihteeri

Lind, Jorma laboratoriomestari

Kilpeläinen, Tuija PsL koulupsykologi

Mykkänen, Maiju yo-datanomi mediatekniikan harjoittelija 1.4.–30.9.2010

Pakkanen, Kullervo erikoislaboratoriomestari

Puustinen, Sanna mediatekniikan harjoittelija 1.8.–30.9.2009

Saarela, Arttu datanomiharjoittelija 30.3.–4.6.2010

Tikkunen, Paavo tekninen avustaja

Yläkoulu ja lukio

Kesti, Tutta FM koulunkäyntiavustaja 11.8.2009–31.5.2010

Kiimalainen, Henna YTM kouluavustaja 19.10.2009–7.5.2010

Kähkönen, Heikki huoltomestari

Nyman, Esa virastomestari

Riikonen, Raili merkonomi toimistosihteeri, yläkoulun kanslia

Salmenkivi, Marjo yo-merkonomi osastosihteeri, johtavan rehtorin sihteeri

Varis, Anneli toimistosihteeri, lukion kanslia
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KOULURUOKAILU

Ruokaloiden ylläpitäjänä on ollut 
Sonaatti Oy.

Oppilasruokala Amanda

Manninen, Hilkka, ravintolapäällikkö
Heinua-Hämäläinen, Jaana, 
ravintolatyöntekijä

Oppilasruokala Muonatupa

Kauppi, Jenni, ravintolapäällikkö
Huutonen, Mirja, kassa-tarjoilija
Leppänen, Tarja, kokki

SIIVOUS

Kummankin koulutalon siivouksesta on 
huolehtinut ISS Siivouspalvelut Oy.

TERVEYDENHUOLTO

Oppilaiden terveydenhuollosta on vastannut 
Jyväskylän kaupunki:

Leppäkynnäs, Minna , koululääkäri
Kalliomäki, Silja, terveydenhoitaja, 
alakoulu 28.2.2010 saakka
Lappalainen, Kristiina, terveydenhoitaja, 
alakoulu 1.3.2010 alkaen
Saarela, Hannele, terveydenhoitaja, 
yläkoulu ja lukio ja alakoulu 
Hakio, Sinikka, vastuuhammaslääkäri

Yläkoulun ja lukion oppilaita välipalalla Muonatuvassa
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PYSYVÄT TOIMIKUNNAT 
JA TYÖRYHMÄT

RUOKALATOIMIKUNTA

Oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon ke-
hittämistä varten Normaalikoululla on koko 
koulun yhteinen ruokalatoimikunta. Se on 
yhteydenpitoelin koulun tiloissa toimivien 
ruokaloiden käyttäjien ja ruokalanpitäjän 
Sonaatti Oy:n välillä. Ruokalatoimikunta 
seuraa ruokailun toimivuutta, ruoan laatua 
ja riittävyyttä, kerää palautetta ja hyväksyy 
lukukausittaiset ruokalistat. Kouluruokailusta 
pyritään tekemään oppilaille ja opiskelijoille 
miellyttävä ja jaksamista tukeva taukohetki 
opintojen lomassa.

Molempien ruokaloiden Amandan ja Muona-
tuvan palveluun on lukuvuoden aikana oltu 
yleisesti melko tyytyväisiä. Ruoan taso ja 
laatu on perusopetuksen oppilaiden ja lukion 
opiskelijoiden mielestä parantunut. Myös hen-
kilökunta on ollut tyytyväinen ruoan laatuun. 
Ruokalistalle on toivottu edelleen tavallisia 
perus- ja kotiruokia sekä enemmän peru-
napohjaisia ruokia. Kiitosta saivat erityisesti 
salaatit ja leipävalikoima. 

Ruokalatoimikuntaan ovat kuuluneet oppilai-
den edustajina alakoulusta Anni-Maria Jalonen 
ja Eemil Holma, yläkoulusta Sara Härkönen 
ja Annina Tikkanen, lukiosta Johanna Rasila 
(Iina Flyktman), opettajien edustajina ala-
koulusta Unto Luukkonen (Sari Kokkonen), 
yläkoulusta Kimmo Torkkola (Heidi Mouhu) ja 
lukiosta Jouni Koponen (Marika Paavilainen) 
ja vanhempien edustajana johtokunnan jäsen 
Sami Kalaja (Pirkko Korhonen) sekä tervey-
denhoitaja Hannele Saarela ja ruokaloiden 
henkilökunta. Kokouksiin on osallistunut myös 
Sonaatti Oy:n toimitusjohtaja Arto Maijala. 
Puheenjohtajana on toiminut koulun johtava 
rehtori Pekka Ruuskanen.

Sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion välitun-
tikahviot ovat edelleen olleet varsin suosittuja 
monipuolisen välipalatarjonnan ja tuoreiden 
leivonnaisten ansiosta. Kahvioiden palvelujen 
käyttäjinä ovat olleet oppilaiden lisäksi koulun 
henkilökunta, opettajaopiskelijat ja koululla 
vierailleet kotimaiset ja ulkomaiset vieraat.

OPPILASHUOLTORYHMÄT

Koulussamme toimii kaksi moniammatillista 
oppilashuoltoryhmää. Vuosiluokilla 1–6 ryhmiin 
kuuluvat erityisopettajat, rehtori, koulupsyko-
logi ja terveydenhoitaja. Vuosiluokilla 7–9 ja 
lukiossa ryhmää täydentävät opinto-ohjaajat. 
Tarpeen mukaan kokouksiin osallistuu myös 
opettajia. Ryhmät ovat kokoontuneet kuukau-
sittain ja kokousten välillä myös pienemmällä 
kokoonpanolla.

Ryhmien kokouksissa on pohdittu oppilaiden 
erityisen tuen tarpeita ja keinoja erityisen tuen 
järjestämiseen. Yksittäisten oppilaiden asioita 
on käsitelty silloin, kun niiden hoitamiseen on 
tarvittu moniammatillista yhteistyötä. Lasten-
suojelulliset asiat ovat olleet keskeinen osa 
oppilashuollollista työtä tänäkin vuonna.

Perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 luo-
kanopettajien kanssa on vähintään kerran 
lukuvuodessa pohdittu luokan ja oppilaiden 
tilanteita oppilashuoltoryhmässä. Monien 
yläkoulun luokkien kanssa pidettiin koko 
luokan opettajia koskevia tapaamisia, joissa 
käytiin läpi luokan tilannetta. Yläkoulun ja 
lukion oppilashuoltoryhmä on kehittänyt omaa 
toimintaansa selkeyttämällä oppilashuollon 
toimintaperiaatteita. 

Tulevien ekaluokkalaisten asioihin on pa-
neuduttu vierailemalla päiväkodeissa. Osaan 
päiväkodeista on oltu yhteydessä puhelimitse. 
Lisäksi koulupsykologi on kertonut koulun 
aloitukseen liittyvistä haasteista tulevien eka-
luokkalaisten vanhempainillassa ja huolehtinut 
syksyllä ekaluokkaisten lähtötasotehtävistä 
yhdessä erityisopettajien kanssa. Alakoulun 
vanhempainnuotan illassa koulupsykologi oli 
keskustelemassa vanhempien kanssa erilais-
ten oppilaiden kohtaamisesta koulussa. Terve-
ydenhoitaja puolestaan oli keskustelemassa 
yläkoulun vanhempainverkon tapaamisessa 
murrosiästä.  

Terveydenhoitaja on tavannut kaikki en-
simmäisen, toisen, neljännen, kuudennen, 
kahdeksannen ja lukion toisen vuosiluokan op-
pilaat. Koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat 
haastatelleet kaikki muista kouluista tulleet 
seitsemäsluokkalaiset syksyn alussa. Koulu-
psykologi ja terveydenhoitaja ovat käyneet ker-
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tomassa oppilashuollon työstä seitsemänsissä 
luokissa ja lukion ensimmäisellä vuosikurssilla. 
Kuudesluokkalaisten yläkouluun siirtymisestä 
on pidetty erilliset siirtopalaverit ennakoimalla 
erityisopetuksen tarpeita ja muita mahdollisia 
toimenpiteitä.

Alakoulun oppilashuoltoryhmä osallistui yhdes-
sä Huolen puheeksi ottaminen -koulutukseen. 
Oppilashuollon edustajat ovat osallistuneet 
lukioiden oppilashuollon kehittämishankkeen 
koulutustilaisuuksiin. Tänä vuonna on aloitettu 
myös aktiivinen yhteistyö nuorten liikkuvan 
psykiatrisen avohuollon konsultaatioryhmä 
Kolikon kanssa. Yhteistyö OKL:n kanssa on 
jatkunut mm. oppilashuollon vuosittaisella 
luennolla. Lisäksi koulupsykologi oli mukana 
vuorovaikutusopintojen paneelissa ja ter-
veydenhoitaja on pitänyt mm. päihdetuntia 
harjoittelijan apuna.

KRIISIRYHMÄ

Koko koulun yhteisen kriisiryhmän tavoittee-
na on kehittää koulun valmiuksia henkisten 
kriisien varalle. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen 
vahingoittumisen uhka ja oppilaan tai koulun 
henkilökunnan jäsenen vakava sairastuminen 
tai kuolema. Kriisit muuttavat tuttua ja turvallis-
ta elämää, koska ne tuovat tullessaan paljon 
tuskaa ja epävarmuutta. On tärkeää, että 
kouluyhteisöön suoraan tai välillisesti liittyvien 
kriisien käsittelyyn on laadittu toimintamalleja, 
joita voidaan tarvittaessa nopeasti soveltaa 
käytäntöön. Kriisiryhmän vetäjänä toimii 
koulupsykologi. Ryhmään kuuluvat lisäksi 
terveydenhoitajat, rehtorit, opettajia kaikilta 
kouluasteilta ja koulun muuta henkilökuntaa.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
KEHITTÄMISRYHMÄT

Koulumme tietostrategian kehittämistä ja 
sen toteuttamista varten koulussamme toimii 
kolme tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-
ryhmää. Normaalikoulun TVT-kehittämisryhmä 
käsittelee koko koulua koskevia TVT-asioita.  
Ryhmän jäseniä ovat: pj. Päiviö Peltokorpi, 
Markus Leppiniemi, Helena Muilu, Sari Kei-
nonen, Ilpo Ollikainen, Pekka Ruuskanen ja 
Jarkko Hänninen. Alakoulun 1–6 TVT-kehittä-
misryhmä käsittelee perusopetuksen 1–6 tiloja 

ja toimintoja koskevia asioita.  Ryhmän jäseniä 
ovat: pj. Markus Leppiniemi, Sari Keinonen, 
Anna Laukkarinen, Ilpo Ollikainen ja Jarkko 
Hänninen. Yläkoulun 7–9 ja lukion TVT-kehit-
tämisryhmä käsittelee perusopetuksen 7–9 
ja lukion tiloja ja toimintoja koskevia asioita. 
Ryhmän jäseniä ovat: pj. Päiviö Peltokorpi, 
Päivi Lumiaho, Helena Muilu, Tuuli Murtorinne, 
Tiina Huohvanainen, Pekka Ruuskanen, Marjo 
Salmenkivi, Mikko Hakanen, Leena Säämä-
nen-Huotari ja Jarkko Hänninen.

Lukuvuoden aikana TVT-järjestelmämme yllä-
pito ja kehittäminen on sujunut strategiamme 
mukaisesti lukuun ottamatta yläkoulun ja lukion 
kiinteistön vanhentunutta verkkokaapelointia, 
joka odottaa edelleen uusimista. Muuten kou-
lun laitekanta on hyvässä kunnossa. Suurin 
uudistus lukuvuoden aikana oli sähköposti-
järjestelmän vaihto, joka toteutettiin syksyn ja 
alkukevään aikana. Seuraava suuri ohjelmis-
tomuutos tehdään kesän aikana, kun kaikkiin 
työasemiin vaihdetaan Microsoftin Office 2007 
ohjelmisto.  Myös verkkokaapelointia uusittiin 
ongelmallisimpiin kohteisiin ja yläkoulun ja lu-
kion tiloihin saatiin uuden puolen lisäksi kolme 
muuta langattoman verkon aluetta. 

Lukuvuoden aikana testattiin OPIT verkko-
opiskeluympäristöä lukion oppilaiden, opetta-
jien, didaktikkojen ja harjoittelijoiden käytössä. 
Lukuvuoden alussa järjestettiin kaikille yläkou-
lun ja lukion opettajille käyttöönottokoulutusta 
ja näin saatiin hyvä alku ohjelmiston käytölle. 
Lukuvuoden käyttökokemusten perusteella 
keväällä päätetään, otetaanko OPIT jatkuvaan 
käyttöön ja laajennetaanko käyttöä perusope-
tuksen puolelle. 

Alakoululle hankittiin useita Smart Board 
-älytauluja, joiden käyttöä on harjoiteltu ke-
vään 2010 aikana. Taulujen avulla on entistä 
helpompi visualisoida opetusta ja työskennellä 
tietokonetta hyödyntäen. Lapset ja opiskelijat 
oppivat taululla työskentelyn helposti.

Tietostrategiaan ja koulumme ATK-järjestel-
mään voi tutustua koulumme www-sivuilla 
TVT-palveluiden osastolla osoitteessa 
http://www.norssi.jyu.fi .
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KOULUN EDUSTUS 
HALLINTOELIMISSÄ

YLIOPISTOKOLLEGIO

Yliopistokollegion jäsenenä on toiminut 
1.1.2010 lukien johtava rehtori Pekka Ruus-
kanen.

TIEDEKUNTANEUVOSTO

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-
vostossa on varsinaisena jäsenenä toiminut 
lukion rehtori Kirsti Koski. Varajäseninä ovat 
olleet johtava rehtori Pekka Ruuskanen, leh-
tori Mikko Hakanen ja alakoulun rehtori Sari 
Keinonen.

Normaalikoulua koskevien asioiden valmis-
telusta tiedekunnalle on vastannut johtava 
rehtori Pekka Ruuskanen.

TIEDEKUNNAN JOHTORYHMÄ

Johtava rehtori Pekka Ruuskanen on ollut 
kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmän 
jäsenenä.

OPETTAJAKOULUTUKSEN 
TYÖRYHMÄT

Aineenopettajakoulutuksen yhteistyöryh-
mässä ovat olleet koulun edustajina johtava 
rehtori Pekka Ruuskanen ja lukion rehtori 
Kirsti Koski.

Opetusharjoittelun kehittämistoimikuntaan 
ovat koulun edustajina kuuluneet lukion 
rehtori Kirsti Koski ja alakoulun rehtori Sari 
Keinonen.

Kasvatus- sekä liikunta- ja terveystieteiden tie-
dekuntien nimeämään liikunnan ja terveystie-
don aineenopettajakoulutusta koordinoivaan 
työryhmään on nimetty lehtorit Jouni Koponen,  
Päivi Lumiaho ja Heikki Parkatti.

OPETTAJANKOULUTUS-
LAITOKSEN OPISKELIJAVALIN-
TATOIMIKUNNAT

Luokanopettajien koulutuksen valintatoimikun-
nassa on toiminut lehtori Marita Kontoniemi.

Aineenopettajien koulutuksen valintatoimi-
kunnassa, joka valitsee opiskelijat opettajan 
pedagogisiin opintoihin, ovat koulun edus-
tajina olleet lukion rehtori Kirsti Koski sekä 
lehtori Kaisa Nukarinen. Koulun lehtorit ovat 
osallistuneet soveltuvuuskokeiden käytännön 
toteutukseen sekä opettajankoulutuslaitoksen 
että ainelaitosten valinnoissa.

Opinto-ohjaajien koulutuslinjan valintatoimi-
kuntaan kuuluu lehtori Riitta Liisa Lehtivaara, 
varajäsenenä lehtori Hanna Helminen.

Opinto-ohjaajat osallistuvat valintakokeiden 
käytännön toteutukseen.

JÄSENYYKSIÄ 
ASIANTUNTIJARYHMISSÄ

Lehtori Kaija Nukarinen on suomen kielen 
lautakunnan jäsen ja Annamari Murtorinne 
varajäsen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN 
LIIKENNESUUNNITTELU-
TYÖRYHMÄ

Koulun edustajana ryhmässä on toiminut 
lehtori Jouni Mutikainen.
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OPPILASLUETTELOT

PERUSOPETUS, VUOSILUOKAT 1–6

1a, luokanopettaja Paula Ojala

Hankama Aimo
Helin Joona
Jokinen Noora
Karonen Atte
Kasurinen Henriette
Keilamaa Aapeli
Kettunen Eetu

Kupari Niklas
Lappivaara Siru
Lehtonen Lara
Lohvansuu Anton
Neittaanmäki Amanda
Nättinen Janette
Paananen Santeri

Palokangas Peppi
Parviainen Miska
Salmensaari Patrik
Salminen Eevert
Sarkkinen Jonni
Vasarainen Minttu

1b, luokanopettaja Pirjo Tikkanen

Eskelinen Vilma
Kaukua Ukko
Kurjenniemi Kare
Lahtinen Samuli
Laine Nooa
Laine Pirpa
Linden Alli

Loukiala Sofia
Maukonen Taru
Miettinen Onni
Mähönen Kaapo
Määttänen Milka
Paananen Aino-Elina
Pelkonen Aleksi

Pullinen Emmi
Saari Elias
Tiihonen Noora
Valkonen Elmeri
Vehkala Atte
Vehkala Veeti

1c, luokanopettaja Irmeli Pietilä

Alanko Aili
Damljanovits Nina
Hyvönen Ville
Jokinen Saana
Jurvanen Mirko
Kautto Karin
Korpela Ville

Laakso Olivia
Mustonen Jerry
Niemi Ilse
Niskanen Veikko
Peltonen Marius
Pyyhtinen Aapo
Pyyhtinen Veikko

Rahmani Amina
Romo Matias
Taivassalo Mikael
Tuohimetsä Aino
Vainio Taneli

3a-luokkalaisia Tämä toimii -kilpailussa
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2c, luokanopettaja Marita Kontoniemi

Halmu Albert
Heimonen Melina
Kauppinen Niklas
Köykkä Eetu
Laakso Sofia
Laine Tuomas
Lavonen Saara

Liljavirta Lotta
Neittaanmäki Artturi
Paananen Verneri
Peltonen Maisa
Pietikäinen Jaana
Rintala Lotta
Ristikankare Ilari

Tabell Valtteri
Takanen Markus
Torkkola Laura

2b, luokanopettaja Sari Pulli

Ahonen Valtteri
Artimo Matti
Haatainen Roosa
Kauppinen Pinja
Koivisto Manu
Kontro Kerttu

Koskinen Riina
Laiho Anni
Laine Ilona
Makudera Jesper
Mervola Riikka
Mikkonen Kai

Poikonen Iivari
Pulkkinen Kare
Räsänen Pauli
Salila Helmiina
Seuri Juuso
Syvälahti Olivia

2a, luokanopettaja Jouni Kuusisto

Barkman Smilla
Ervasti Rasmus
Hakkarainen Leevi
Hopponen Iida
Kinnunen Pietari
Laakkonen Joonatan

Laakso Oskari
Lahti Konsta
Leppänen Noora
Mustonen Oskar
Qvist Emma
Rantanen Saila

Saaranen Vili
Salmijärvi Outi
Savolainen Juhani
Silen Matias
Viinikainen Venka
Ylätalo Julius

3a, luokanopettaja Marja Hannula, Pia Ruuhi 1.8.2009-31.3.2010

Bärlund Junnu
Eronen Kukka
Harjula Inka
Huotari Jere
Hyvärinen Emma
Isomäki Joel
Keskitalo Saara
Kettunen Atte

Kiràly Eerik
Korhonen Marianna
Korhonen Olga
Lampinen Helmi
Lappalainen Lassi
Oittinen Emma
Orenius Fiia
Penttinen Eero

Qvist Emilia
Salmensaari Maria
Toivonen Hanna
Tuuri Sampo
Vainio Viljami
Valtonen Lassi

3b, luokanopettaja Juha Saariaho

Flander Hiski
Hietamäki Maaria
Jaakkola Lotta
Jakonen Mitja
Juntunen Okko
Kalaja Simeoni
Kravt Emilia

Lampinen Milja
Lehtonen Rebecca
Mynttinen Juho
Mäenpää Aatu
Parkkinen Johannes
Parviainen Pekka
Peuhu Niilo

Piesanen Milja
Pihlajamäki Essi
Rintala Jussi
Salo Eeli
Suokas Helmi
Vastamäki Mimmi
Viinikainen Veeramaria
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4a, luokanopettaja Teija-Leena Markkila

Hakkarainen Aleksi
Ilmonen Osku
Jakonen Verna
Joutsensalo Hertta
Juoperi jussi
Jylhä Ella
Karjaluoto Sebastian

Keilamaa Akseli
Laiho Jaakko
Leppänen Emilia
Leskinen Leo
Niemi Ilmari
Nurminen Alexandra
Poutiainen Veera

Pylvänäinen Rene
Rantanen Kia
Salmikangas Tapani
Salminen Aaron
Savolainen Daniel
Valtonen Peppi

4b, luokanopettaja Henna Suomi

Aumo Anselmi
Hangasjärvi Topias
Jurvanen Miska
Karonen Eetu
Laine Matias
Lehtola Robert
Mehtovuori Olliver
Mervola Tuomas

Mikkonen Kalle
Nieminen Tiia
Niemitalo Jenny
Nyman Oona
Pylvänäinen Kristian
Rahkonen Asta
Räsänen Emma
Salila Iivari

Salmikangas Santeri
Salo Viivi
Salonsaari Tea
Sirkka Laura
Valkonen Oskari
Vuorela Juuso

3c, luokanopettaja Anna-Mari Kyyrä

Huttunen Elias
Huttunen Ellen
Hämäläinen Mikko
Koivula Eetu
Kontro Anni
Korpinen Vera
Kuikka Viola

Lepistö Rasmus
Lintu Oliver
Mankki Leena
Maukonen Siru
Pakkanen Joel
Poutamo Siiri
Remes Kalle

Reuna Noora
Salmi Jussi-Petteri
Sarkkinen Juuso
Savolainen Anniina
Seppänen Niilo
Taavitsainen Sara
Vääräniemi Joel

5b-luokka valmistautumassa Tämä toimii -kilpailuun
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4c, luokanopettaja Eero Hiltunen, Kaisa Sipilä 1.2.-5.6.2010

Anttila Iiris
Hoffman Veikko
Jokinen Inka
Kierros Erika
Kotikoski Juho
Kotikoski Suvi
Laine Mette

Lappalainen Paula
Liinamo Jaakko
Manninen Joel
Orenius Disa
Parkkinen Essi
Parkkola Tomas
Peuhu Nelma

Pullinen Anni
Rahmani Yaqcop
Rautjärvi Einar
Remes Alpo
Saari Samu
Siekkinen Miro
Torkkola Eero

5a, luokanopettaja Raimo Nevalainen, Tanja Mäenpää 8.2.-5.6.2010

Andersson Casper
Bondareva Natalia
Eronen Aku
Hanslian Lydia
Helste Anni
Huotari Iina
Järventausta Julia
Kalho Maija
Kallio Ella

Koivisto Niilo
Lappalainen Matias
Lappalainen Topi
Oittinen Tanja
Ojala Fanni
Olkinuora Tatu
Petäjäjärvi Henna-Sofia
Roine Pietari
Salmijärvi Anita

Salonen Aurora
Savolainen Nooa
Varjonen Jessica
Vastamäki Vilma
Vääräniemi Elias

5b, luokanopettaja Markus Leppiniemi

Bärlund Joel
Bärlund Juuso
Hankama Milo
Hepola Ilari
Karjalainen Karoliina
Karjalainen Katariina
Koskinen Lilli
Koskinen Valtteri

Liikka Saku
Limingoja Leevi
Makkonen Emma
Matikainen Soile
Myllylä Eedit
Mäenpää Eetu
Niemelä Viivi
Pesonen Antti

Peuhkuri Oona
Pilkkakangas Pipsa
Poikonen Anna
Riihinen Aamos
Rosti Juuso
Salomaa Alina
Salonen Erika
Torkki Otto

5c, luokanopettaja Anne Streng

Alanko Juha-Matti
Asanok Nana
Bergqvist Milla
Heikkinen Vertti
Hietamäki Samuli
Hyvönen Iiro
Kalaja Severi
Kananen Roope

Koskinen Nora
Leini Wilma
Matilainen Joonas
Pellinen Marianna
Peltonen Miska
Pölkki Helmi
Raatikainen Joel
Ruokolainen Anna

Ruuskanen Jaakko
Saariniemi Sara
Takala Elias
Vainio Akseli
Vainio Anni
Österlund Tatu
Österlund Tea
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6a, luokanopettaja Juhani Rahela

Ala-Kojola Arita
Aumo Alex
Barkman Ville
Edwards Fanny
Hakamäki Aapo
Helenius Mikko
Hongisto Netta
Jalkanen Anni
Jalonen Anni-Maria

Jokinen Jani
Király Kaarle
Lahtinen Julia
Laine Semi
Lampinen Eemeli
Lyytinen Laura
Muhli Anna
Nurminen Niklas
Nyman Ada

Nättinen Julius
Pakkanen Kanerva
Parkkola Lotta
Pylvänäinen Sara
Rahkonen Aura
Ruuskanen Katri
Vesalainen Vili

6b, luokanopettaja Maarit Kerimaa

Aho Verna
Asanok Gigi
Ervasti Roope
Hovikoski Julius
Kakko Arsi
Kettunen Aku
Koljander Magnus
Liimatainen Helmiina
Liimatainen Oona

Lintu Olli
Mikkonen Justus
Nurmenniemi Julius
Nygård Nelli
Ollila Emilia
Palviainen Ella
Piesanen Lotta
Pohjola Ilona
Salminen Oscar

Salo Kaisa
Savolainen Aaron
Sensio Kaaperi
Sihvonen Inka
Suortamo Sannakaisa
Torkkola Sara
Uotila Lotta

6c, luokanopettaja Ilpo Ollikainen

Eerola Pinja
Halme Lauri
Halmu Anastasia
Heikkinen Inari
Hiekkala Karita
Holma Eemil
Huuska Sara
Hyttinen Mikko

Ishiyama Sakurako
Järvinen Piritta
Kekäläinen Erkka
Koistinen Marika
Kokko Kaisa-Marja
Laine Sarita
Lehto Eemil
Markkanen Armi

Raatikainen Nenna-Riikka
Ruuskanen Arttu
Saari Santeri
Salmi Elina
Salmi Tuomas
Salmikangas Anna
Syrjänen Pyry

6a edustamassa Norssia Tämä toimii -kilpailussa
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PERUSOPETUS, VUOSILUOKAT 7–9

Ahtiainen Janina 
Alanko Maunu-Mikael 
Eklund Tuomas 
Geier Silvia 
Hämäläinen Jeremias 
Keilamaa Lassi
Kettunen Anna 

Könönen Christa 
Laukka Miko 
Mutanen Erik 
Mäenpää Vienaliina 
Nieminen Leevi 
Rahmani Ruqia 
Rautjärvi Eevi 

Ronkainen Sara 
Tammilehto Lasse 
Tammilehto Olli 
Taskinen Ville
Toofan Halako
Tuohimetsä Topi

Elomaa Hanna 
Erejärvi Laura 
Flander Eikka 
Hoikka Henri 
Hämäläinen Eeli
Kaartinen Aura
Kaartinen Viivi 
Kauranen Juuli 
Kelly Joel 

Kesämaa Emmi 
Kokkonen Aura 
Kujala Tomi 
Lahtinen Aleksi 
Lohikoski Roni 
Mankonen Mikko 
Pesonen Heikki 
Ruuska Juuso 
Salminen Jenna 

Särkkä Kalle 
Väisänen Kasperi
Parkkonen Roosa
Pesonen Pinja
Pirhonen Mesi
Riekkinen Viljami
Rihto Atte
Salonen Aaron

7a, luokanohjaaja Jouni Koponen

7b, luokanohjaaja Kaija Kähkönen

7c, luokanohjaaja Tom Nevanpää

Fuchs Ilta 
Hanslian Fabian 
Heisto Reetta 
Holm Essi 
Iiliäinen Tiia 
Ilmanen Kukka-Maria 
Juntunen Hilla 

Kivimäki Rosa 
Koskinen Atte 
Kravt Monika 
Könkkölä Mikko 
Luoma Ilpo 
Melentyev Nikita 
Mustonen Ruben 

Mäkelä Vilma 
Penttinen Maria 
Petäjäjärvi Erika 
Salila Jalmari 
Savolainen Viivi 
Sedletskiy Nikita

7d, luokanohjaaja Marika Paavilainen

Ahonen Jere 
Heiskanen Viyada 
Jaarte Rebekka 
Järvinen Sonja 
Keränen Kerttu 
Lahdenperä Amanda 
Lakka Matleena 

Leinonkoski Aleksi 
Leppiniemi Sofie 
Leppänen Mia 
Makkonen Wilma 
Mustonen Esa 
Mykkänen Atte 
Pakkanen Vivian 

Petäjäjärvi Henrika 
Rahmani Safar 
Rossi Henri 
Ruokonen Juho 
Torvinen Aino
Viljakainen Waltteri
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8a, luokanohjaaja Annamari Murtorinne

Anttila Armi 
Aumo Axel 
Burlakov Nikita 
Helenius Lauri
Hoskonen Viljami
Keski-Vakkuri Oona 
Kiviniemi Emmi 

Koivisto Helvi 
Kunnari Ella 
Lahti Vilma 
Lahtinen Alisa
Leppänen Elisa
Pajatsalo Niko
Pakkanen Julia 

Puukko Viivi 
Rehn Aino 
Sointula Anna 
Takala Juuso
Vesalainen Vilma
Vilmusenaho Visa
Vuorela Jaakko

8b, luokanohjaaja Paula Rauniaho

Ahonen Laura 
Becquart Michelle 
Bergqvist Miisa 
Ferm Elmeri
Hirvonen Nico
Huotari Amanda
Härkönen Sara 

Kohl Anna-Katriina 
Korpela Meini 
Leppänen Iida-Mari 
Maukonen Kaisa 
Mikkonen Matias 
Nenonen Sara 
Niemelä Laura 

Parkkonen Roosa 
Pesonen Pinja 
Pirhonen Mesi 
Riekkinen Viljami
Rihto Atte 
Salonen Aaron
Savolainen Sara

7e, luokanohjaaja Rebekka Pihko

Hankama Saara 
Häkkinen Voitto 
Hänninen Annika 
Joutsimäki Karel
Junkala Jiri
Kalaja Helmi
Kierros Rebekka 

Krogerus Mariel 
Lappalainen Erika 
Leini Renne 
Malkki Meri 
Nieminen Otto
Pyyhkälä Henri
Ruhtinas Mika 

Salmijärvi Petri 
Savolainen Asta 
Savolainen Helene 
Tiainen Joona
Torkki Säde
Varjonen Janita

7de pulkkamäessä liikkatunnilla
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8c, luokanohjaaja Rami Sipilä

Dalskaja Elisabet 
Heikkinen Valma 
Helste Kaisa 
Honka Julius 
Härkönen Petra 
Kaistinen Ilari 
Kilpinen Toni 

Kotikoski Satu 
Lappalainen Niilo 
Leinonen Pauli 
Marjomäki Iisakki 
Mönttinen Peppi 
Nygård Linda 
Peuhkuri Alvar 

Puurtinen Tuomas 
Sarasoja Maaria 
Tiainen Riku 
Turunen Maria
Virtakainen Vilja 
Vuorela Ville 
Österlund Tom

8d, luokanohjaaja Sari Sorajoki

Ahtiainen Simo 
Kallio Eetu 
Korhonen Anssi 
Kuusela Riku 
Lattu Tilda 
Lehto Jani 
Lehtonen Daniel 

Martikainen Kukka-Maaria 
Mikkonen Hilda 
Mäenpää Ville-Petteri 
Pakkanen Jere 
Perttula Oskari 
Peura Soila 
Pietiläinen Anna 

Reuna Topi 
Ruhtila Joonatan 
Saintola Anni 
Sorjonen Elina
Toikkanen Sini 
Vänni Saara

9a, luokanohjaaja Mari Mäki-Paavola

Etelämäki Katariina 
Hautalahti Annika 
Hiltunen Riku 
Hopponen Jose 
Kemiläinen Joel 
Lappalainen Johanna 
Luhanko Aapo 

Mähönen Niko 
Määttä Samuli 
Norontaus Henrik 
Nyman Annika 
Pesu Dora 
Räisänen Teemu 
Salminen Emma 

Sokka Taisto 
Taskinen Tiia 
Tiirikka Henrik 
Tikkanen Annina 
Virtanen Ville 

9b, luokanohjaaja Inka Weijo

Ahonen Annikki 
Aspholm Toni 
Hakala Ville 
Järvinen Henri 
Kautto Kasimir 
Koljander Monica 
Laukkanen Niko 

Lehto Taneli 
Lehtola Arttu 
Monni Marjukka 
Myllymäki Tessa 
Pakkanen Kaisla 
Rautio Petro 
Ruhtinas Aki 

Saari Petra 
Savolainen Aleksi 
Sorvisto Keni 
Wilson Laura
Vuorela Siiri

9c, luokanohjaaja Sakari Suutarinen

Ahlstrand Henrik 
Halme Joonas 
Hamarus Otso 
Jantunen Atte 
Jyrinki Laura 
Lattu Roosa 

Marquis Maria 
Mehtovuori Sandra 
Määttä Vuokko 
Nieminen Laura 
Nieminen Mikko
Pellinen Johanna 

Pihkala Antti
Pohjonen Tuomas 
Rantanen Camilla 
Tolvanen Johannes 
Uskali Ilari 
Vanhatalo Santeri
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9f, luokanohjaaja Heikki Vuorimies

Aalto Ilja  
Geier Anton 
Hakamäki Anssi 
Heikkilä Tiina 
Kaunismaa Jussi 
Korhonen Leo-Emil 
Korpela Janne 

Lappalainen Anna-Lotta 
Louhivaara Mika 
Manninen Suvi 
Muhli Ella 
Niemistö Katri 
Paavola Pyry 
Pirhonen Marius 

Rainamo Aapo 
Ruuskanen Saska 
Saariaho Kaisla 
Salonvaara Henna 
Sintonen Siiri
Tiihonen Liisa

9d, luokanohjaaja Kimmo Torkkola

Enqvist Taru 
Hatia Katri 
Hoffrén Elias 
Kanerva Krista 
Kokkonen Tatu 
Lehto Annastiina 
Levijärvi Emma 

Majankallio Eki 
Münster Toni 
Niemelä Arttu 
Nykänen Matias 
Pöntinen Kerttu 
Salila Jenny-Liisa 
Salmi Antti 

Salo Jussipekka 
Savolainen Jan 
Sillgren Tuuli 
Tuupainen Janne 
Valkeinen Oula 
  
  

9e, luokanohjaaja Päiviö Peltokorpi

Hintsa Niklas 
Hokkanen Jarna 
Hyttinen Katri 
Häkkinen Onni-Pekka 
Hänninen Josa
Kukkonen Ksenia 
Laukka Michael 

Lintunen Jalmari 
Markkula Samu 
Mustonen Erik 
Myllyniemi Anu 
Mäenpää Helmi 
Nuorva Satu-Maria 
Nättinen Topi 

Paananen Samu 
Pölkki Aleksi 
Ruokolainen Marko 
Ruuska Miika 
Tuuri Vilma-Stina 
  

Yhdeksännen luokan tukioppilaiden järjestämä tervetulojuhla seitsemäsluokkalaisille
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LUKIO

Aalto Roope 
Haataja Matilda 1)

Hakasalo Erik 
Hannula Verneri 
Hatzitoliou Anna 
Heikkilä Veera 
Holma Tiuku 
Jurvakainen Tuukka 
Kallatsa Jenna 

Karvonen Serina 
Makkonen Johanna 
Mankki Linda 
Moilanen Pyry 
Moisio Tuomas 
Natunen Elli 
Niskanen Lauri-Elias 
Noponen Sampo 
Ojanen Hesse 

Ollilainen Juho 
Peltonen Johannes 
Peltonen Krista 
Piirtola Aino 
Raasakka Annina 
Reunama Miisa 
Töyrylä Tuomas 2)

Varsell Taru 
Viinikainen Topi 

Eräjärvi Anni 
Heltelä Janica 
Honkala Susanna
Ilola Risto 
Immonen Kasper 
Julkunen Sonja 
Kauppinen Titta
Kinnunen Suvi 
Kuikka Merianna 

Laahanen Jonna 
Larkkonen Ville 
Leppiniemi Hanna 
Mainio Reetta 
Mantere Inka 
Peura Emilia 
Piesanen Joona 
Pirilä Sonja 
Rapo Sonja 

Rossi Katariina 
Rouvinen Tiia 
Sihvonen Harri 
Sjöblom Sinitta 
Suominen Heli 
Tuhkala Viivi 
Vilkuna Aura 
Ylinen Sari 

Ahlström Emilia 
Arkimaa Laura 
Dahlberg Aarni
Hatzitoliou Jenni 
Hämäläinen Emmi 
Kalaja Sohvi 
Kingelin Janita 
Konttinen Otso 
Kupiainen Emmi 
Kyyrä Emma 

Leppisaari Pihla 
Liuska Perttu 
Luostarinen Anna 
Mäkelä Rosa-Maria 
Mäkinen Emma
Olkinuora Ida 1) 
Ovaska Kati 
Pekkala Ville 
Puttonen Ida 
Rantanen Jasmin 

Riepponen Taina 
Rinne Petriina 
Salavamäki Ida 
Seppälä Atte
Setälä Viivi 
Simonen Juho 
Särkkä Emma 
Tiainen Emma-Ilona 

1) Normaalikoulussa 7.1.2010 lähtien

IA (091), ryhmänohjaaja Jukka Jokinen

IB (092), ryhmänohjaaja Jukka Hella

1) vaihto-opiskelijana lv. 2009 - 2010
2) Normaalikoulussa 7.1.2010 lähtien

IC (093), ryhmänohjaaja Jaana Ailinpieti
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IIA (081), ryhmänohjaaja Hannele Kara

Ala-Pöllänen Lari  1)

Hokkanen Varpu 
Holma Joel 
Isomäki Laura 
Jerkku Maria 
Karppinen Santeri 
Kemppainen Siiri 
Keto Kerttu 

Kupla Reetta 
Laitila Henri 
Lukkarinen Niina 
Mikkola Aapo
Naukkarinen Johannes 
Päivärinne Matti 
Rinta-Jaskari Mia 
Sampio Jaani 

Sampo Olli 
Savolainen Satu 
Tamminen Kerttuli 
Tervo Aleksandra 
Ukkonen Tero 
Vauhkonen Heidi 

1) eronnut koulusta 18.8.2009

Britto Alexander 1)

Eskola Laura  2)

Hakala Karita 
Hankomäki Jami 
Itani Susan 3)

Kangasmäki Jori 
Keikkala Viivi 
Koiramäki Oodi 

Kuronenen Paavo 
Lehtola Joel 
Lind Johanna 
Maccarrone Roberto 4)

Puranen Minna 
Saariaho Iiro 
Saariaho Katri 
Salonen Nina 

Sokka Touko 
Suhanto Laura 
Urpi Ilkka 
Vaarinen Emma 
Vatanen Ville 

IIB (082), ryhmänohjaaja Jukka Hella

ID (094), ryhmänohjaaja Leena Säämänen-Huotari

Asunmaa Paavo 
Asunta Pauliina 
Flyktman Iina 
Heikkilä Laura 
Heinonen Joel 
Heinänen Eero 
Helén Jere 
Helminen Viktoria 
Jarvis Matilda 

Kaipainen Aku 
Kärkkäinen Onni 
Lahtonen Antti 
Mattila Heta 
Nygård Lotta 
Peritalo Iina 
Pietiläinen Ville 
Piispanen Atte 
Rajala Jessica 

Räsänen Emmi 
Saulio Pinja 
Seppälä Peppi 
Tamminen Joonas 
Tenhu Taneli 
Tirkkonen Eero 1)

Vainio Matias 
Viinikainen Alisa 

1)  Normaalikoulussa 7.1.2010 lähtien 

1) vaihto-opiskelija USA lv. 2009 - 2010
2) Normaalikoulussa 18.2.2010 lähtien
3) vaihto-opiskelijana 11.8.2009 - 1.2.2010 
4) vaihto-opiskelija Italia lv. 2009 - 2010
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IIC (083), ryhmänohjaaja Jouni Mutikainen

Aumo Satu 
Flinkman Aleksi 
Hanhijoki Nina 
Huovinen Joonas 
Jalasvuori Annamari 
Järvinen Jessica 
Kangas Joel 
Kierros Miska 
Kivioja Katja 

Koikkalainen Oili 
Kujanpää Eeva 
Kulmala Laura 
Kärkkäinen Katleena 1)

Lahdelma Santeri 
Latva-Kiskola Piia 
Leppämäki Kaisa 
Parkkinen Henni 
Pasanen Tuulia 

Peltokoski Mika-Matti 
Piirainen Sara 
Pohjanvirta Ville
Puisto Aarne 2)

Rovanen Rami 
Ruuskanen Jussi 
Tarvainen Ida-Ellen

IID (084), ryhmänohjaaja Mika Antola

Ahola Otto 
Ekholm Noora 
Helanterä Otso 
Koljonen Kaisa 
Lehto Mikko 
Linnavirta Lasse 
Lohikoski Inkeri
Lorvi Andres 
Malmberg Jose 

Muhos Mari 1) 
Neittaanmäki Henriikka 
Nousiainen Marko 
Oikari Axel 
Ovaska Sanni 
Pellinen Heini 
Poutamo Juho 
Rasila Johanna 
Rinne Ida 

Ryynänen Vili 
Saikkonen Minna
Salo Fanny 
Siloma Juho-Henri 
Taalamo Teemu 
Vanhatalo Lotta-Maria 
Virtanen Toivo 

IIIA (071), ryhmänohjaaja Rami-Jussi Ruodemäki 

Aaltokallio Heidi 
Ahonen Patrcik
Asunmaa Roosa 
Hannuksela Anna 
Heltelä Jessica 
Hirsilä Lauri 
Hovinen Elli 
Jarva Heikki 
Kalavainen Iina 

Kalmbach Aino 
Kangasmetsä Laura 
Kantanen Elli 
Koivuniemi Joonas 
Kytölä Riikka 
Lehikoinen Emilia 
Lehikoinen Emma 
Leppisaari Joona 
Liukko Tero 

Nieminen Hannu  1)

Meriläinen Natalia
Pakkanen Pihla 
Pirilä Maria 
Rantala Minna 
Saarenketo Panu
Seppänen Pyry
Suokivi Pii
Väisänen Maija

1) vaihto-opiskelijana lv. 2009 -2010
2) Normaalikoulussa 28.9.2009 lähtien

1) eronnut koulusta 1.3.2010

1) vaihto-opiskelijana lv. 2009 – 10 
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Aino Keränen 1)

Keskitalo Harri
Kuttila Jenni
Santaniemi Silja
Tikka Otto

1) ylioppilas 5.12.2009

IV vsk, ryhmänohjaaja Kirsti Koski

Aittila Enni 
Dimakides Sofia 
Hannula Minna 
Hautalahti Samuel 
Hemmilä Antti 
Hokkanen Atte 
Innilä Joakim 
Järvinen Sanna 
Kalmari Anni 

Knevel Miriam 
Kokko Jenny 
Kotovaara Jenni 
Kulmala Pekka 
Lahtinen Anu 
Lehto Teemu 
Leskinen Ottopekka 
Linnavirta Laura 
Lohman Irene 

Mäenpää Eero 
Nousiainen Petteri 
Parantainen Jonna 
Pirskanen Herkko 
Rautiainen Ville 
Saari Satu 
Salmijärvi Salla
Vaitinen Rosa

IIIB (072), ryhmänohjaaja Heikki Marjomäki

IIIC (073), ryhmänohjaaja Rauno Pietiläinen

Alonen Mari 
Autio Henna 
Elomaa Liisa 
Hakala Suvi-Tuuli 
Ikonen Henri 
Jämsén Essi 
Karstinen Elina 
Knuuttila Visa 
Koukkari Heli-Maija 

Lahti Jon 
Lavonen Lauri 
Leivo Juulia 
Maaranen Mira 
Mannila Niko 
Nikula Emma 
Nikula Ilari 
Nuora Anna 
Nyyssönen Samuli 

Paananen Kiia 
Perämäki Tuomas 
Pienimäki Iita 
Pietilä Mikko 
Rintala Tuomas 
Soininen Petteri 
Tepponen Ilkka 
Töyrylä  Niklas
Ylönen Teresa

IIID (074), ryhmänohjaaja Kirsti Koski

Antikainen Anni 
Herranen Ada 
Honkoaho Riku 
Huisman Jari 
Hyvönen Anselmi 
Kangas Rita 1)

Lappalainen Tomi 
Linjama Vilja 

Lintunen Mesi 
Paavolainen Tero 
Pienimäki Karoliina 
Poutiainen Taru 
Saikkonen Adi 
Sihvonen Heli 
Tenhu Taavi 
Tero Taija-Lotta 

Toivo Suvi 
Tulomäki Heikki 
Vaara Miia 
Vihonen Juho 
Vuorela Sami 
Vuorinen Juuso 
Yli-Tuina Inka 

1) eronnut 11.8.2009 
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KEVÄÄN 2009 RIEMUYLIOPPILAAT JA 
UUDET YLIOPPILAAT



38 TUNTIJAOT

TUNTIJAOT

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

Aine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 6 5 4 5 3 3 3 43

A-kieli - - 2 2 2 2 2 3 3 16

B-kieli - - - - - - 2 2 2 6

Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32

Ympäristö ja luonnontieto 1 2 3 3 - - - - -  9

Biologia ja maantieto - - - - 2 1 2 2 3 10

Fysiikka ja kemia - - - - 1 1 2 3 2 9

Terveystieto - - - - - - 1 1 1 3

Uskonto/ET 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11

Historia ja yhteiskuntaoppi - - - - 2 2 2 2 3 11

Taito- ja 
taideaineet

Musiikki 2 2 2 1-2 2 1-2 2 12-14
Kuvataide 2 1-2 2 1-2 2 1-2 1 1 11-14
Käsityö 2 1-2 2 2 2 2 3 14-15

Liikunta 2 2 2 3 3 3 2 2 2 21

Kotitalous - - - - - - 3 3

Oppilaanohjaus - - - - - - 1,5 0,7 0,8 3

Valinnaiset aineet 7 6 13

Viikkotunnit 20 20 24 24 25 25 30,5 30,7 30,8 236

Vapaaehtoinen A-kieli - 1 2 3 2 2 2
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LUKION TUNTIJAKO

Aine Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina 
tarjottavat kurssit

Äidinkieli 6 2–

Kielet

A-kieli 6 2–

B-kieli 5 2–

Muut kielet - 16–

Matematiikka
Lyhyt oppimäärä 6 2–
Pitkä oppimäärä 10 3–

Ympäristö- ja 
luonnontieteet

Biologia 2 2–
Maantieto 2 2–
Fysiikka 1 7–
Kemia 1 3–

Katsomusaineet
Uskonto/elämän-
katsomustieto 3 2–

Filosofia 1 2–

Psykologia 1 4–

Historia 4 2–

Yhteiskuntaoppi 2 2–

 Taideaineet
Musiikki 1–2 3–
Kuvaamataito 1–2 3–

Liikunta, terveystieto 3 3–

Oppilaanohjaus 1 -

Yhteensä pakolliset/syventävät 47–51 10

Soveltavat kurssit

Yhteensä 75
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PERUSOPETUKSEN 
KOULUVUOSI

ALAKOULU

Alakoulun joulujuhla 2009
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Peppi ja Anton työn touhussa

Nooran pistot pakallaan Jonni kehystämässä

Valmista tuli!

1a:n käsityöprojekti

Käsin tehdyt tarinat / kuivaneulahuovutus 
ja erilaiset pistot
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Norssin iltapäivätoiminta Jälkkäri 

Norssin Jälkkärin palveluntuottajana on toi-
minut Kalevan Nuorten Keski-Suomen piiri 
ry, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumaton lasten ja nuorten kulttuuri- ja harras-
tustoimintaa järjestävä yhdistys. Toiminta on 
maksullista, ja Jälkkärin maksut on päättänyt 
opetuslautakunta.

Norssin 1. luokan Jälkkärissä vastuuohjaajana 
toimi Sari Pakkanen ja ohjaajina toimivat Riitta 
Kallio, Topi Saarikoski ja Jenni Etelämäki. 
1.luokan Jälkkäri sijaitsi koulun esiopetusti-
lassa.

Norssin 2-3.luokkien Jälkkärissä vastuuoh-
jaajana toimi Leena Kinnunen ja ohjaajina 
Tuula Jauhiainen ja Pauliina Huuskonen. 
Jälkkärin toimitila oli X-rakennuksessa, koulun 
läheisyydessä. 

Olemme tarjonneet lapsille koulun jälkeen 
monipuolista toimintaa mm. erilaisissa har-

rastekerhoissa, esimerkiksi liikunta-, käden-
taito- ja kokkikerhoissa. Olemme käyttäneet 
monipuolisesti koulun tiloja, kuten liikuntatiloja, 
kirjastoa ja opetuskeittiötä sekä koulun piha-
aluetta ja luistelukenttää. Jokapäiväisen ravit-
sevan välipalan olemme nauttineet ruokasali 
Amandassa.

Jälkkkärikaudella 2009–2010 kävimme JyVo:
n järjestämällä telinevoimisteluretkellä Moni-
toimitalolla ja perehdyimme painin alkeisiin 
Nassikkapainin merkeissä. Painin innoittama-
na saimme käydä opettelemassa vaativampaa 
Karhunpainia oikealla painisalilla Pasi Sarkki-
sen järjestämänä. Viikoittain tanssinopettaja 
Paula Kettu ohjasi tanssillista liikuntakerhoa ja 
kaupunki järjesti meille mahdollisuuden katsoa 
JälkkäriKinon elokuvia koulun ruokasalissa.

Koko Jyvässeudun Jälkkäritoiminta huipentui 
19.5.2010 Lounaispuiston liikunnalliseen kon-
serttiin, jossa esiintyivät Talent-voittaja Miikka 
Mäkelä ja Kengurumeininki -bändi.

Norssin Talent -kilpailijoita
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Saila ja Noora painamassa kuvia t-paitaan

2a-luokka luontomuseossa 22.4.2010. Hir-
vittää!

2a Mäki-Matin perhepuistossa 22.4.2010

Kuvia perusopetuksen kouluvuodelta

Norssin Talent -kilpailijoita
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LUKION KOULUVUOSI

NORSSIN OLYMPIALAISET

Paleleeko vai paistaako? Elokuun tärkein ta-
pahtuma on abiturienttien järjestämät Norssin 
Olympialaiset. Tällä kertaa saimme viettää 
poutaisen päivän Harjun urheilukentällä. 
Vuoden teemana oli urheilulajit yleisurheilusta 
kamppailulajeihin. Ottelun laaja lajivalikoima 
sisälsi rohkeille myös chiliherkkujen nautti-
mista.
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ITSENÄISYYSJUHLA

Itsenäisyyden juhlimiseen kuuluu oppilas-
kuntien järjestämät juhlavat tanssiaiset päi-
väjuhlaa edeltävänä iltana. Päiväjuhlassa oli 
uuden ylioppilaan lakitus ja johtavan rehtorin  
juhlapuhe Suomen lipun historiasta.

VUOKATIN LEIRIKOULU 2.–5.2.

2. helmikuuta 2010 aamulla klo 07.00 oli 
joukko innokkaita 1c:läisiä valmiina lähtöön 
viettämään leirikoulua Vuokattiin. Linja-auto 
lähti lumipyrystä huolimatta ongelmitta mat-
kaan ja menomatka sujuikin mukavasti. Perillä 
vaihdettiin heti lounaan jälkeen sukset jalkaan 
ja lähdettiin ladulle opettelemaan hiihdon 
tekniikkaa. Hiihtolenkki huipentui umpihan-
kilaskuun.  Illalla oli vielä iltaohjelmaa, josta 
vastasivat Topi, Elias ja Juho. Sen jälkeen 
kaikki menivät majoitustiloihin rauhoittumaan 
ja lepäämään.

3. helmikuuta 2010 klo 9.00 innokkaat leiri-
koululaiset olivat heränneet tietenkin pirteinä 
yöunilta ja käyneet syömässä kunnon me-
hevän aamiaisen. Yhdeksän jälkeen alkoi 
matka Vuokatin laskettelurinteille. Siellä tuli 
vietettyä koko päivä hyväkuntoisilla rinteillä. 
Puolet ryhmästä ahkeroi ja opetteli reippaasti 

lumilautailua ja loput laskivat mäkeä innok-
kaasti suksilla. Lounaan jälkeen laskettelu 
jatkui iltapäivään asti ja myöhemmin käytiin 
maittavalla päivällisellä. Illalla liikuntasalissa 
oli jumppatuokio sekä paritansseja ja kaikki oli-
vat reippaalla mielellä. Iltaohjelmaa piti Erikin 
poppoo. Vielä illemmalla leirikoululaiset saivat 
idean lähteä pulkkamäkeen. Siellä vietettiin 
aikaa yömyöhään asti. 

4. helmikuuta 2010 klo 9.00 pirteät lilut suun-
tasivat jälleen Vuokatin rinteille. Edellispäivän 
harjoittelun tuloksena nähtiin taidokasta lasket-
telua ja lautailua. Lounaaksi syötiin keittoa tai 
pikaruokaa, minkä jälkeen laskettelu jatkui jo 
hieman väsyneillä jaloilla. Laskettelun jälkeen 
oli luvassa päivällinen. Sitten kaikki lähtivät 
täysillä mahoilla ahkeroimaan ”omikselle”.  
Lopuksi oli luvassa lihashuoltoa ja rentoutusta. 
Iltaa vietettiin rantasaunalla makkaraa pais-
taen, ja uskaliaimmat pulahtivat avannossa. 
Tiukun ryhmä piti iltaohjelmaa, jossa pelattiin 
hauskaa leikkiä. Viimeinen leirikouluilta venyi 
myöhäiseen.

5. helmikuuta 2010 klo 9.00 kaikki lilut olivat 
taas pirteinä lähtemään hiihtosuunnistamaan. 
Oli viimeinen päivä, joten siitä piti ottaa kaikki 
irti. Takaisin tultua pakattiin tavarat ja syötiin 
viimeinen keittolounas. Lilut olivat valmiita 

Leirikoululaisten ryhmäkuva
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neljän tunnin paluu matkalle. Paluumatka sujui 
hyvin muutaman pysähdystuokion ja Mada-
caskar-leffan parissa. Jo loppumatkasta suurin 
osa urheilijoista nukkui univelkojaan pois. Oli 
ollut todella rattoisa ja hupaisa viikko ! 

Elli Natunen, Annina Raasakka ja 
Anna Hatzitoliou (093)

FINLAND THROUGH ITALIAN 
EYES 

Hello! 

I´m Roberto, and I was an exchange student 
here in Finland and in this school. It has now 
been more than 8 months since I left my home 
country, Italy.

I don´t know exactly why I chose Finland 
above all the other possibilities; I didn´t have 
any special reason. Maybe because I didn´t 
know a lot about this country (not including 
Santa Claus and reindeer of course!), but I 
started to know every day a little more, and 
more. And, with all my surprise, I learned also 
a little of this strange and difficult language 
that is Finnish!

I found my first friends here in school, also 
if it is really hard considering Finnish people 
normal behaviour with foreign people. But with 
this “problem” I learned to be more open and 
try to do the first step being a little brave. I also 
met a lot of other exchange students, and I 
had with them some of the coolest moments 
in my life.

I experienced one year in one of the best 
school systems in Europe, maybe Finnish stu-
dents don´t see it, but for a foreigner, Finnish 
school is really impressive. You have so many 
different possibilities, without mentioning all 
the materials and instruments in every class.

In these 8 months I experienced some of the 
funniest, strangest and most disgusting typical 
Finnish things. The beauties of Finnish nature, 
sauna and the swim in a frozen lake, Finnish 
food, and of course freezing winter!

I really enjoyed my time here and I hope one 
day, maybe not too far in the future, I will 
come back.

Kiitos, 
Roberto (082)

Roberton kuvaama suomalainen maisema
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II vuosikurssin malu-luokan poikien rakentama 
potkintakone takasi malu-abeille tasalaatuiset 
potkut. Nähdäänköhän ensi keväänä mootto-
risoitu versio?

POTKIAISET, PENKKARIT, 
VANHOJEN PÄIVÄ

Vuoden 7.viikko sisältää ylioppilaskirjoitusten 
kielten kuuntelukokeet, potkiaiset, penkkarit ja 
vanhojen päivän. Alkuviikon aherrus muuttuu 
riemukkaaksi juhlimiseksi. Toinen vuosikurssi 
potkii abiturientit lukulomalle, abit jättävät 
hyvästit koulupäiville ja vanhojen tansseilla 
kerrotaan uuden vanhimman ikäluokan esiin-
marssista.
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ABIEN LAULU 
YLÄKOULULAISILLE

Yläkoululaiset (Nylon Beat – Anna mulle)

Liikaa sä söit,
jälkiruokaa ei mulle jäänyt palaakaan.
Kun mä oon nälkäinen, ei vaaleita leipiä 
enää ookkaan jäljellä

Oisit hiljaa käytävillä, 
et jaksais kiroilla,on meillä tunnit menossa.
Älä tuki käytäviä, haluun läpi päästä,
naulakkoon älä kiipeä.

Kauheeta on, kun beibifeissis
on täynnä kaikkee pakkelii.
Galtsu kun uudistui, sä sydärin sait
ja kirjastossa kiljuit vain.

Abiaulan haluamme, takaisin abeille,
voit kännyäs muual kuunnella.
Housuja voisit nostella, lakkaa hiukses ko-
tona
hei tää on 2000-lukua.

Ootte aika suloisii ja niin pieniä,
silti topit ei oo mekkoja.
Kyllä teistä kasvaa viel
kunnon norsseja
kunhan, läksynne teette.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kevään kirjallisten kokeiden aikaan ilmeet 
olivat aamuisin melko vakaat. Mutta hyvät 
eväät ja latautunut mieli toivat varmuutta 
päivittäiseen työskentelyyn. Tänä keväänä 
oli jo rikkoontua lukiomme kokoon nähden 
merkittävä 100 kirjoittajan raja yhtä kirjoitet-
tavaa oppiainetta kohti. Sekä äidinkielen että 
matematiikan kokeissa oli 99 kirjoittajaa.

Ensin eväät tarjottimelle, 

sitten valvoja tarkistaa,

ja vihdoin etsiydytään etukäteen arvotulle suorituspaikalle... Koe voi alkaa!
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LUONNONTIEDELINJAN 
KANSAINVÄLISET VIERAAT 
LYCÈE L’OISELETISTA 
(RANSKA)

Pitkän odotuksen ja pelonsekaisten tunteiden 
jälkeen koitti se maanantai, jolloin ranskalaiset 
Cern-vaihtarimme pääsivät onneksemme len-
tämään Suomeen kuuluisan tuhkapilven  juuri 
sopivasti kaikottua. Ensimmäinen ilta sujui 
mukavasti totutellessa englannin kieleen ja 
tutustuessa suomalaiseen elämään.

Tiistain mittaan oppilaat seurasivat isäntiään 
oppitunneille ja saivat jopa hieman tutustua 
suomen monimutkaiseen kieleen oppien 
tärkeimmät ilmaisut, kuten rakkauden tunnus-
tamisen. Suomen koulujärjestelmän keveys 
verrattuna Ranskaan oli todella yllättävä. Illan 
vietimme yhdessä Kiviniemessä saunoen ja 
syöden. Monelle ranskalaiselle ensimmäinen 
kerta pimeässä höyryhuoneessa, saunassa, 
oli varmasti unohtumaton ja ikimuistoinen 
tapahtuma. Uhkarohkeimmat pulahtivat myös 
jäähileiseen Tuomiojärveen.

Keskiviikkoaamu sujui rattoisasti oppitunteja 
seuraten. Iltapäivällä pidimme hauskaa Veh-
kalammella pelaten jalkapalloa ja tutustuen 
suomalaiseen pesäpalloon. Pienimuotoisen 
urheilun jälkeen suunnaksi otettiin Harjun 
vesitorni ja luontomuseo. Samaan aikaan 
koululla järjestelimme illaksi leikkihenkistä 
ohjelmaa. Ranskalaiset saivat aivan uusia 
ärsykkeitä makunystyröilleen mämmistä ja 
muista suomalaisista perinneherkuista.

Torstaina tutustuimme fysiikan, kemian ja bio-
logian ainelaitoksilla sekä nanokeskuksessa 
yliopiston toimintaan ja tutkimusmenetelmiin. 
Loppupäivästä vietimme yhdessä aikaa kau-
pungilla, ja ilta päättyi oppilaskuntien hallitus-

ten järjestämiin vappubileisiin, joissa päästiin 
vihdoin hieman kaivattuun juhlatunnelmaan.

Perjantaina taksvärkkipäivänä meille jäi koko 
päivä vapaata aikaa kaupungilla. Pienten tie-
tokatkosten ja runsaiden puhelinkeskustelujen 
jälkeen saimme vihdoin selville, että ensin on 
luvassa ohjattu museokierros ranskalaisille. 
Loppuilta oli tarkoitus viettää yhdessä erään 
suomalaisen kodissa, mutta monet lähtivät 
illan mittaan paikalta omia teitään yötivoliin 
ja keskustaan.

Lauantai tuli aivan liian nopeasti ja ranskalais-
ten lähtö Helsinkiin koitti. Siellä heitä ohjasi 
ainoastaan kaksi edustavimmasta päästä ole-
vaa allekirjoittanutta lukioikäistä suomalaista 
matkaopasta. Kierrätimme ryhmää kaupungin 
tunnetuimpiin nähtävyyksiin tutustumassa 
ranskalaisten opettajien hykerrellessä in-
nosta ja oppilaiden nääntyessä nälkään ja 
väsymykseen. Helsingin vappu oli varmasti 
eriskummallinen kokemus kaupungin ollessa 
suljettuna ja katujen täyttyessä suomalaisista 
juhlijoista. Mieleen jäävät varmasti myös rie-
hakas illanvietto hostellilla sekä öinen kävely-
kierros kaupungilla yö kolmen aikoihin.

Sunnuntaiaamuna teimme elämämme ostok-
set hivenen tyyriiden ratikkalippujen muodos-
sa, summa kun liikkui sadan euron paremmalla 
puolella. Saatoimme puolen päivän maissa 
ranskalaiset ystävämme lentokenttäbussiin 
ja hyvästelimme heidät haikeissa sekä 
poskisuudelmien täyttämissä tunnelmissa. 
Tämän uupuneen ja helpottuneen kaksikon  
junamatka takaisin kohti Jyväskylää ja kotia 
saattoi alkaa..

Atte Piispanen (094), 
Suvi-Sofia Kinnunen (092)
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TIEDEOPETUSHANKE

TIEDEOPETUS 
NORMAALIKOULUSSA

Tiedeopetushankkeessamme pyritään 
edelleen toteuttamaan tutkimuksen 
tekemistä, kokeellisuutta sekä tieteenaloihin 
tutustumista. Tarkoituksena ei ole erotella 
tieto-, taito- ja taideaineita toisistaan. 
Edellä mainituilla on kaikilla tiedetausta, 
joilla on kullakin omat tiedon hankinta- ja 
tuottamistavat. Yhdeksänä osahankkeena 
toteutettuna hanke mahdollisti monen 
opettajan, harjoittelijan sekä oppilaan 
osallistumisen toimintaamme.

Tiedeopetuksella oli ohjausryhmä, joka ko-
koontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. 
Ohjausryhmä jakoi saadun rahan osahank-
keille sekä määritteli toimintatavat vuodelle 
2009. Ohjausryhmä kantoi myös vastuun 
hankkeiden kokonaiskoordinoinnista. Myös 
normaalikoulujen yhteisiin Tutki, kokeile ja 
kehitä -seminaareihin osallistuttiin vuoden 
2009 aikana kahdesti. Oulussa 5.–6.10.2009 
esiteltiin hankkeesta kaksi posteria (LI, malu). 
Paikan päällä esiteltiin pajatyöskentelyn yhte-
ydessä mm. koulumme tiedeopetushanketta 
osana normaalikoulun hanketoimintaa. 

Yliopistoyhteisö tukee toimintaamme täydentä-
en kouluopetustamme ja tarjoaa mahdollisuu-
den syventyvälle tiedeopetukselle. Saimme 
tänäkin vuonna hankkeiden tukemana sy-
vennettyä nk. kaksi- ja kolmikantayhteistyötä. 
Luotiin yhdessä oppimisympäristöjä, joissa 
tutkivaa oppimista voitiin toteuttaa oppilaiden 
ja kollegojemme kanssa yhdessä kehittäen 
pedagogista ajatteluamme. Tuimme ja teimme 
oppimistutkimusta ja -kokeiluja. 

Uutena haasteena otettiin harjoittelun mo-
nipuolistaminen ja harjoittelun ohjaukseen 
liittyvä kokeilu ja tutkimus. Uusin avaus tehtiin 
musiikin laitoksen huippututkimusyksikön 
kanssa. Yhteistyötä tehtiin lukion musiikin 
2.-kurssilaisten kanssa. Lukiolaiset olivat 
mukana tutkimuksessa, jossa vertailtiin kahta 
erilaista musikaalisuustestiä. Tutkija kävi ensin 
selvittämässä tutkimusasetelmansa ryhmälle. 
Sen jälkeen koko ryhmä teki musiikkiopistoissa 

laajalti käytössä olevan Karman musikaali-
suustestin.

Tämän jälkeen halukkaat (noin 10 opiskelijaa) 
osallistuivat toiseen musikaalisuustestiin. 
Halukkaat saivat kuulla oman musikaalisuus-
testinsä tulokset, mutta tutkimuksen kannalta 
oleellista tietoa ovat eri testien tulosten 
samanlaisuus / erilaisuus. Tutkimuksesta 
vastannut tutkija tulee olemaan tutkimukseen 
osallistuneiden kanssa uudestaan yhteydessä, 
kun saadaan tutkimustuloksia.

Liikunnan ja terveystiedon 
kehittämishankkeet

Liikunnassa on kehitetty menetelmiä 
oppilaiden liikunnallisen aktiivisuuden 
lisäämiseksi. Terveystiedon hankkeeseen 
kuului oppilaiden terveystottumusten 
seurantaa sekä opetusmenetelmien 
ja harjoittelun kehittämistä. Hankkeen 
päätavoitteena on ollut terveellisen 
kouluympäristön vahvistaminen. 
Terveystiedon ja liikunnan hankkeista ovat 
vastanneet Normaalikoulun terveystiedon ja 
liikunnan opettajat yhdessä harjoittelijoiden 
kanssa.

Kunnon koululainen-liikuntahanke

Nuorten fyysinen kunto ja liikuntatottumukset 
ovat viime vuosina herättäneet huolta. Terve-
ytensä kannalta liian vähän liikkuvien määrä 
on suuri. Noin viidesosa yläkouluikäisistä 
harrastaa liikuntaa koululiikunnan lisäksi vain 
kerran viikossa tai ei lainkaan. Liikuntasuo-
situkset jäävät siis kirkkaasti toteutumatta 
näillä nuorilla. Koululiikunnan vaikutuksista ja 
mahdollisuuksista nuorten hyvinvoinnin ylläpi-
täjänä käydään parhaillaan yhteiskunnallista 
keskustelua.

Tämän hankkeen tavoitteena on kannustaa 
oppilaita ylläpitämään fyysistä kuntoaan 
(erityisesti kestävyyskunto, voima, tasapaino, 
ryhti ja nopeus) sekä huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnistaan. Toisena tavoitteena on 
vahvistaa opettajaopiskelijoiden valmiuksia 
tukea oppilaidensa fyysisen toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin kehittymistä.  
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Hankkeessa ovat mukana Normaalikoulun 7. 
luokan oppilaat ja heidän liikunnanopettajansa, 
OKL:n liikunnan aineenopettajakoulutuksen 
didaktikot ja 42 liikunnan aineenopettajahar-
joittelijaa. 

Normaalikoulun 7. luokan oppilaille tehtiin 
lukukauden alussa lähtötilannehaastattelut ja 
-mittaukset, joihin sisältyi kestävyyskunnon 
mittaus ja erilaisia toimintakykymittauksia 
(Nupponen, 1999). Opiskelijoille tarjottiin 
mahdollisuus sykemittareiden käyttöön          
7.-luokkalaisten ohjauksessa. Mittareiden ja 
tulosten analysointiohjelman käyttöön tarjottiin 
Norssilla yhteistä ja henkilökohtaista koulutus-
ta ja ohjausta.

Liikunnan aineenopettajaharjoittelijat saivat jo-
kainen vastuulleen kaksi tai kolme seitsemän-
nen luokan oppilasta. Oppilaita oli yhteensä 
100. Opiskelija ja hänen nimikko-oppilaansa 
tekivät aluksi lähtötilannekartoituksen ja 
analysoivat kahden kesken alkumittausten. 
Opiskelija suunnitteli tämän keskustelun jäl-
keen omalle nimikko-oppilaalleen ehdotuksen 
henkilökohtaiseksi arjen kuntoiluohjelmaksi 
ja sopi, kuinka oppilaan liikkumista seurataan 
– esimerkiksi säännölliset tapaamiset, säh-
köposti tai liikuntakortti / -vihko. Opiskelija 
ja oppilaat keskustelivat ohjelmasta ja sen 
mahdollisesta toteuttamisesta, myös sen 
toteuttamisen vapaaehtoisuudesta. 

Opiskelijat kokivat hankkeen tavoitteet tarpeel-
lisiksi, mutta pitivät passiivisten oppilaiden ak-
tivoimista haasteellisena. Kukaan oppilaista ei 
suoranaisesti kieltäytynyt ohjauksesta, mutta 
käytännössä noin puolet oppilaista ei sitoutu-
nut ohjaukseen toivotulla tavalla. Palautteet 
perusteella noin 25 % erittäin vähän liikkuvista 
oppilaista lisäsi liikuntaansa tai ainakin osoitti 
lisääntyvää kiinnostusta liikuntaan hankkeen 
aikana.

Yläkoululaisten terveystottumusten 
pitkittäisseuranta

Oppilaiden terveystottumuksia selvittävässä 
hankkeessa jatkettiin vuosittaisten tulosten 
keräämistä ja kehitettiin tiedonhankintame-
netelmää. Yläkoulun oppilaiden hyvinvointia 
selvitettiin Stakesin kouluterveyskyselyyn 
perustuvan selvityksen avulla. Tiedot kerättiin 
elo-syyskuussa 2009. Tuloksissa näkyivät 

norssilaisten hyvät terveystottumukset erityi-
sesti päihteidenkäytössä. Esimerkiksi tupa-
kointi on Norssissa selvästi muuta Suomea 
vähäisempää (kuvio). Vuosien 2007 - 2009 
tulokset ovat kokonaisuudessaan saatavilla 
Normaalikoulun terveystiedon opettajilta. 
Tuloksia esiteltiin Suomen harjoittelukoulujen 
tutkimus-, kokeilu- ja kehittämissymposiumis-
sa Oulussa 5.10.2009.

8.- ja 9.-luokkalaisten tupakointi vuosina 2007 
ja 2009

Valintojen viidakossa - kokemuksellinen 
oppiminen terveystiedossa

Terveystiedon pääaineharjoittelijat suunnit-
telivat ja toteuttivat terveyskasvatusradan 
yhdessä lukion Terveys ja tutkimus (TE3) 
-kurssilaisten ja kurssin opettajan Jouni 
Koposen kanssa. Tämän kokeilun avulla 
pyrittiin kehittämään opetusmenetelmää, 
jonka avulla syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja 
tukea käytännönläheisesti kaikkien oppilaiden 
oppimista.

Radan testihenkilöinä olivat tänä vuonna lu-
kion terveystietokurssilaiset. Rata toteutettiin 
rastipisteiden avulla. Yhteisen aloituksen ja 
lopetuksen lisäksi radalla oli kuusi elämän 
valintatilanteisiin liittyvää rastia. Rasteilla 
harjoiteltiin mm. kaverin auttamista, tupakasta 
kieltäytymistä ja bileisiin liittyvien vaarojen 
tunnistamista. Aloituksessa oppilaat virittäy-
tyivät aiheeseen tekemällä yhteistoimintaa 
vaativan solmutehtävän. Lopetuksessa pu-
rettiin yhdessä radan kokemuksia ja kerrattiin 
faktatietoja.
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Päihdekasvatusradan suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastasivat pääosin terveystiedon 
opetusharjoittelijat, jota saivat käytännön 
kokemusta kokemukselliseen oppimiseen 
ja elämyspedagogiikkaan perustuvasta ter-
veyskasvatuksesta. Opiskelijat pitivät kokeilua 
kiinnostavana työtapana ja saivat hyvää har-
joitusta yhteistyön merkityksestä ja tällaisiin 
projekteihin niin usein liittyvistä yllättävistä 
haasteista. 

Terveellisempi kouluympäristö 
tupakoimattomuuskampanjan avulla

Koulumme 8.-luokkalaisille järjestettiin syk-
syllä ja 7.-luokkalaisille keväällä tupakoimat-
tomuuskampanja teemalla ”Tuhma täällä 
tupakoi, fi ksu sanoo ei”. Tarkoituksena oli, että 
oppilas sitoutui pysymään tupakoimattomana 
kolmen kuukauden ajan. Kampanja perustui 
omaan päätökseen, rehellisyyteen ja tietenkin 
vertaisryhmän ja kodin tukeen. Jokaisella luo-
kalla arvottiin kuukausittain yksi elokuvalippu 
tupakoimattomina pysyneiden kesken. Lisäksi 
kokonaan tupakoimattomana pysynyt luokka 
sai ylimääräisen elokuvalipun arvottavaksi. 

Kouluterveyskyselystä elämyspedagogiikkaan

Terveystiedon verkko-opetuksen 
kehittäminen

Lukion terveystiedon verkko-opetuksen 
kehitettiin lukion pakollisella ja 
kertauskursseilla. Syksyn ensimmäisessä 
jaksossa Norssin terveystiedon opettaja 
Jouni Koponen järjesti lukion terveystiedon 
kertauskurssin (TE4) täysin verkko-
opiskeluna. Kurssi oli suunniteltu 
yhteistyössä Oulun norssin ja Helsingin 
normaalilyseon kanssa. Kurssille osallistui 
11 opiskelijaa eri lukioista. Kokemusten 
ja palautteen perusteella jatkossa tulee 
hyödyntää aiempien kurssien aineistoa 
ja nettipohjia entistä enemmän, harkita 
oppikirjan aktiivisempaa käyttöä kurssin 
tukimateriaalina ja kehittää vertaispalautetta. 

Lukion terveystiedon Terveyden perusteet 
(TE1) -verkkokurssin tehtäviä on kehitetty ja 
päivitetty lukuvuoden aikana. Pyrkimyksenä 
on kehittää kurssi sellaiseksi, että sen 
suorittaminen onnistuu mahdollisimman 
itsenäisesti oppimistavoitteista tinkimättä. 
Kurssilla on ollut opiskelijoita tasaisesti 
lukuvuoden aikana.
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Malu-aineiden kehittämishanke 
osana tiedeopetusta

Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 
opettajankoulutusta ja opetustamme 
saatiin monipuolistettua ja kehitettyä 
yhteistyönä edelleen yhdessä matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan ja 
opettajankoulutuslaitoksen kanssa. 
Jokaisella aineryhmällä on nimetty 
vastuuhenkilönsä kolmikantayhteistyöhön. 
Laajentunut kolmikantayhteistyö on 
yliopistossamme aineissamme hyvin 
vakiintunut. Yhteistyössä niveltyy hienosti 
kolme tiedekuntaa. Osoituksena yhteinen 
päätös LUMA-keskuksen perustamisesta 
Jyväskylään syksyllä 2010. 

Moninainen yhteistoiminta ainelaitoksien 
kanssa on mahdollistanut muun muassa lukion 
tiedeopetukseen osallistuvien lukuisia vierailu-
ja ainelaitoksille. Yhteistyö on mahdollistanut 
myös partnerina olemisen hankkeissa. Yhteis-
tä toimintaamme Nanokoulussa, olympiaval-
mennuksessa sekä Seitsemässä ihmeessä 
esiteltiin mm. kansainvälisillä fysiikan päivillä 
11.–14.3.2010 Jyväskylässä.

Fysiikan päiviltä

Kokeiluja, tutkimuksia, vierailuja sekä 
kansainvälisyyttä

Tiedeopetushankkeen tavoitteena on har-
joittelun monipuolistamisen lisäksi motivoida 
oppilaita luonnontieteen ja teknologian opis-
keluun esittämällä luonnonilmiöitä vanhojen 
mallien sijasta modernien teknisten saavu-
tusten kautta. Laitosvierailuja tehdään luon-
nontieteissä useita eri kurssien yhteydessä. 
Motivoinnin tavoite on lisätä näiden alojen 
oppimista ja valintaa tulevaisuuden opiskelu- 
ja työpaikkoina. 

Mikko Hakanen ja Mika Antola perehtyivät 
harjoittelun palauteaineistoihin, ja asiasta pi-
dettiinkin ohjaajille koontitilaisuus harjoittelun 
kehittämistä edistävistä huomioista. Mika An-
tola vertaili osaa harjoittelun valtakunnallisesta 
kyselyaineistosta. Palauteaineistosta tutkittiin 
eroavaisuuksia vuosina 2007–2009.

Matematiikan aineryhmässä perehdyttiin 
uuteen koululle hankittuun esitystekniikkaan 
ja ideoitiin sen hyödyntämistä eri ohjelmisto-
jen yhteydessä sekä suunniteltiin integroivia 
osuuksia aineenopettajakoulutukseen. Kol-
mikannassa on myös lähdetty syntyneen tar-
peen pohjalta suunnittelemaan ainelaitoksien 
yhteistä opetuksen menetelmäkurssia. Mene-
telmäkurssin sisältöjä suunniteltiin yhdessä, 
ja kurssi toteutetaan yhdessä tiedekuntien 
kesäkoulussa 2010.

Jari Huisman MAOLin kokeellisella leirillä 
2010
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Lukiossamme vieraili oppilasryhmä Ranskasta 
huhtikuun viimeisellä viikolla. Ryhmä koostui 
yhteistyökoulumme, ranskalaisen lukion 
Bourgoin- Jallieun oppilasta. Mukana heillä oli 
kaksi opettajaa. Normaalikoulun lukion opis-
kelijoilla oli näin mahdollisuus kansainväliseen 
yhteistyöhön tiedeopetuksen muodossa. Yh-
teistyömme rakentuu kahden oppilaitoksen vä-
liseen vaihto-ohjelmaan, jossa ranskalaiseen 
osuuteen liittyy tiedeleirikoulun osa Sveitsin 
Genevessä CERNissä, hiukkastutkimuksen 
ytimessä sekä toinen osa ranskalaisen koulun 
vieraana sekä koulussa että perheissä. Vas-
taavasti vaihto-ohjelman Suomen osuudessa 
ranskalaiset lukiolaiset olivat meidän vierai-
namme ja leirikouluosuus sisältää mm. oman 
yliopistomme luonnontieteellisten ainelaitosten 
kanssa toteutettavia yhteistyöpäiviä. Ohjelma 
laadittiin yhdessä ohjelmaan osallistuvien 
opiskelijoiden kanssa.

Nanokoulua ja Jyväskylän yliopiston 
laatuhanketta

Nanokoulua on edelleen kehitetty tänäkin 
toimintavuotena ja tukeakin hanke on saa-
nut. Tehdyistä kokeilusta on kirjoitettu mm.    
MAOLin Dimensioon kolmeen otteeseen 
lukuvuoden aikana. Projektissa suunnitellaan 
koulujen käyttöön nanotieteen tutkimuspohjai-
sia opetuskokonaisuuksia, rakennetaan niihin 
opetusvälineistö, kirjallinen opetusmateriaali 
ja opettajanohjeet. Yhteistyöllä mm. harjoitte-
lijoiden kanssa rakennetaan paketteja lainat-
taviksi Suomen kouluille. Töiden käyttöohjeet 

ja kirjallinen materiaali julkaistaan opettajien 
käyttöä varten Nanokoulun verkkosivuilla 
(www.nanokoulu.net). 

Koulumme lisäksi nanokoulun toimintaan on 
tänäkin lukuvuonna verkottunut tutkijoita ja 
opettajia Jyväskylän yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen ja IT-tiedekunnan laitok-
silta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja 
lähialueen kouluista. Toiminnalla on mahdol-
listettu myös opettajien täydennyskoulutuksien 
järjestämistä. 

Vuodeksi 2009 kolmikannalle myönnettiin 
hakemuksesta yliopiston laaturahaa. Vuoden 
2009 aikana on perustettu uusi oppimisym-
päristö yhteistyössä laitoksien kanssa. Ympä-
ristöksi hankkeelle valittiin koulumme uuden 
puolen luokka U225. Luokan yhteyteen on 
sijoitettu kannettavien koneiden lisäksi sekä 
antureita että teknologiaa, jotka mahdollistavat 
jo nyt esimerkiksi tietokonepohjaisen mittaus-
työn luonnontieteissä. Syksyllä 2009 ohjasim-
me kolmikantayhteistyöllä myös ensimmäisen 
gradun (Jenni Pekkarinen) tietokonepohjaises-
ta mittaamisesta lukioasteella. 

Tietotekniikkaa hyödyntäviä opetuslaitteisto-
ja, -ohjelmistoja ja -menetelmiä voidaan nyt 
entistä laajemmin käyttää matematiikan ja 
luonnontieteiden opettamiseen koulussam-
me. Olemme myös päässeet hyödyntämään 
syntynyttä synergiaetua hankintojen suh-
teen. Laaturahan tukemana tilaa kehitetään 
edelleen siten, että käytössä ovat tarvittavat 

Ranskalaisten vieraiden lähtöhetki 1.5.2010
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Purple Comet -matematiikkakilpailun joukkueiden aivoriihet toiminnassa

välineet oppimisympäristön laajamittaiseen 
yhteiskäyttöön. Oppimisympäristöä käytetään 
paitsi luonnontieteiden, tietotekniikan sekä 
matematiikan opetukseen että tutkimukseen 
myös koululaisten asenteiden kehittymisen 
kannalta avainasemassa olevaan aineen- ja 
luokanopettajien koulutukseen. 

Osallistumiset kilpailuihin sekä 
valmennusleireihin

Helsingin yliopistossa pidettiin 30.1.2010 
lukion kemian loppukilpailut, joihin kutsuttiin 
alkukilpailun 20 parasta. Loppukilpailun voitti 
koulumme oppilas Jari Huisman.

Avoimen sarjan lopullinen järjestys määräytyy 
alku- ja loppukilpailun tulosten perusteella. 
Avoimen sarjan 10 parhaalla on mahdollisuus 
päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan ma-
temaattis-luonnontieteellisiä aineita useimpiin 
korkeakouluihin. Opiskelupaikkaa tulee tällöin 
hakea erikoistapauksena. Parhaille kilpailussa 
menestyneille annetaan jatkovalmennusta, 
jonka perusteella valitaan Suomen edustus-
joukkue kesällä 2010 Japanissa pidettäviin 
kemiaolympialaisiin.  

Matematiikan valtakunnallisessa loppukil-
pailussa Jari Huisman oli sijalla 16. Hän on 
selviytynyt loppukilpailuihin matematiikassa, 
kemiassa ja fysiikassa. Matematiikan kilpailus-
sa menestyi myös Mikko Lehto. Hän sijoittui 
välisarjassa sijalle kymmenen. Matematiikan 
perussarjassa Anni Piirtola sijoittui valtakun-
nallisessa kilpailussa sijalle 25.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekun-
nassa järjestettiin maakunnallinen lukiolais-
ten kilpailu, jossa matematiikan kilpailussa 

kolmanneksi sijoittui Pihla Pakkanen ja nel-
jänneksi Jari Huisman. Kemian kilpailussa kol-
manneksi sijoittui Mikko Lehto ja neljänneksi 
Heidi Aaltokallio.

Koulumme osallistui myös kansainväliseen 
Purple Comet-matematiikkakilpailuun. Kilpai-
lun tyyppi on Suomessa uusi, sillä kysymyk-
sessä on 1–6 hengen joukkueena suoritettava 
kilpailu. Lukion joukkueessa tehtäviä ratkoivat 
Heidi Aaltokallio, Lasse Linnavirta, Mikko 
Lehto, Jose Malmberg ja Jari Huisman ohjaa-
janaan Mika Antola. Yläkoulun joukkueessa 
kilpailivat Katri Niemistö, Ella Muhli, Ilja Aalto, 
Aapo Rainamo, Janne Korpela ja Anton Geier 
ohjaajanaan Rauno Pietiläinen.

Tiedettä uudessa Jyväskylässä

”Seitsemän ihmettä” on kiertävä, yhteissuun-
nittelulla toteutettu tiedeshow. ”Seitsemän 
ihmettä” sisällytettiin osaksi Jyväskylän kau-
pungin vuosijuhlaviikkoa. Esitys on suunnattu 
pääasiassa kouluille, joissa oppilaat voivat 
lavaesityksen jälkeen tutustua ilmiöihin tar-
kemmin työpysäkeillä pienryhmissä ja heidän 
opettajansa saavat ohjausta rastien aiheiden 
sisältöihin ja niiden opettamiseen liittyvissä 
kysymyksissä. Normaalikoulu on yhtenä 
partnerina toiminnassa mukana. Tiedeshown 
isänä on tänäkin vuonna toiminut opettajan-
koulutuksen lehtori Anssi Lindell. 

Kenttäkoulua Konnevedellä 

Malu-aineita opettavien kanssa yhteistyössä 
järjestettiin Konnevedellä kenttäkouluprojekti. 
Jokainen kahdeksasluokkalainen vietti Kon-
neveden tutkimuslaitoksella yhden yön loka-
kuussa viikolla 44. Projektin tarkoituksena oli 
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kenttätöiden kautta integroida ja monipuolistaa 
opetustamme. Siinä onnistuttiin hyvin. Työpis-
teitä toteutettiin neljä: esim. aineintegraatiota 
toteutettiin matematiikan rastilla laskemalla 
kasvien peittoprosenttia. Myös harjoittelun 
sisällyttäminen Konneveden kenttäkouluun 
onnistui hyvin. Harjoittelijoita (ma, bg, fy-ke) 
oli yhteensä mukana 16. 

suunnittelijoina ja tiedonvälittäjinä myös muille 
Jyväskylän seudun lukioille. 

Normaalikoulun historian opettajat ja opetta-
jankoulutuslaitoksen edustajat yhdessä histo-
rian ja etnologian laitoksen edustajien kanssa 
perustivat yhteisen työryhmän suunnittele-
maan laitosten pedagogisen ja tutkimuksel-
lisen yhteistyön lisäämistä. Yhteistyöryhmän 
kokouksiin Normaalikoulusta osallistuivat 
lehtorit Sakari Suutarinen ja Jukka Jokinen.

Maailma nyt -kurssi, 
verkkokurssipedagogiikkaa 
ohjattuun harjoitteluun 

Historian opettajaharjoittelijat toteuttivat 9.3. 
–27.4.2010 historian ajankohtaisten asioiden 
kurssin (HI12) verkkokurssina yhdessä Viikin 
normaalikoulun lukion kanssa. Tavoitteena oli 
tutustuttaa ohjatussa harjoittelussa opiskele-
vat opiskelijat etäopetukseen ja verkkopeda-
gogiikkaan ja niiden mahdollisuuksiin historian 
ja yhteiskuntaopin opetuksessa.

Kurssin suunnittelivat historian opettajaharjoit-
telijat Jyväskylässä ja Viikin normaalikoulussa. 
Jyväskylästä mukana olivat harjoittelijat Nina 
Kurkela, Marjo Leinonen, Tanja Mäyränen, 
Noora Virokannas, Helmi Ovaskainen, Jouni 

Kurssin opiskelijoita, etualalla Irene Lohman

Tiedelukiokurssi historian ja 
etnologian laitoksella

Normaalikoulun lukiolaisille tarjottiin mah-
dollisuutta osallistua Jyväskylän yliopiston 
historian ja etnologian laitoksen tarjoamaan 
tiedeopetuskurssiin, johon sisältyi laitoksen 
luentosarja – ns. professoriluennot – Suo-
men ja yleisen historian erityisteemoista ja 
aikakausista. Luennot ovat myös jatkossa 
opiskelijoidemme käytössä videotallenteina. 
Normaalikoulun opettajat toimivat kurssin 

Konnevedellä 8. luokka kasvivärjäyksessä

Konneveden kenttäkoulun fysiikan piste, jossa 
määritettiin veden virtausnopeus.
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Partanen ja Sami Soininen. Opetusta olivat 
seuraamassa muutkin historian opetushar-
joittelijat. Kurssin ohjaavina opettajina toimivat 
Jukka Jokinen ja Kari Pöntinen.

Kurssille osallistui Jyväskylässä kolme lukio-
laista ja Viikin normaalikoulussa viisi opiskeli-
jaa. Kurssilla oli kuusi yhteistä opetuskertaa, 
joilla harjoittelijat toisesta normaalikoulusta 
vuorollaan opettivat yhtäaikaisesti lukiolaisia 
kummastakin norssista. Lisäksi lukion opis-
kelijat tekivät verkkotehtäviä ja seurasivat 
ajankohtaisia tapahtumia niistä raportoiden. 
Aiheeksi kurssille valittiin molemmissa luki-
oissa luokkaopetuksessa toteutumatta jäänyt 
ajankohtaisten maailmantapahtumien kurssi, 
jossa seurataan ja tutkitaan maailman kriisien 
taustoja.

Kurssilla käytettiin Moodle-ohjelmaa verk-
kotehtävien toteutukseen ja samanaikais-
opetukseen Adobe Acrobatin Connect Pro 
-ohjelmaa.

Kansainvälisyys – kielet

Saksan kielidiplomi - deutsches 
Sprachdiplom

Deutsches Sprachdiplom on Saksan osa-
valtioiden opetusministeriöiden hyväksymä 
kahden tason kansainvälinen kielitutkinto, 
jossa arvioidaan osallistujien kielitaitoa hyvin 
monipuolisesti. Arvioitavina ovat tekstin tuotta-
misen taito, kuullun ja luetun ymmärtäminen, 
kieliopin ja sanaston hallinta sekä suullinen 
kielitaito. Kielidiplomi I -tutkinnon (taso A2/
B1) suorittaminen takaa kielelliset valmiudet 

Harjoittelijat Nina Kurkela ja Sami Soininen 
opettamassa, tuntia seuraamassa harjoittelija 
Marjo Leinonen

osallistua ammatilliseen koulutukseen Sak-
sassa, Itävallassa tai Sveitsissä ja on suuri 
etu työmarkkinoilla. Kielidiplomi II -tutkinnon 
(taso B2/C1) läpäiseminen mahdollistaa 
suomalaisille opiskelijoille sisäänpääsyn sak-
sankielisten maiden yliopistoihin, jotka ovat 
monien suomalaisten vaihto-opiskelijoiden 
suosikkikohteita.

Toukokuussa 2009 Saksan opetusministeriö 
myönsi Jyväskylän normaalikoululle lisenssin 
järjestää saksan kielen kielidiplomikokeita 
I ja II. Tämän johdosta koululla vierailivat 
2.–3.10.2009 Saksan suurlähetystön edustaja 
Ulrich Peitsch ja saksan kielen uusi aine-
neuvoja Helga Fiechtner. Kielidiplomikokeen 
kirjallinen koe pidettiin 2.12.2009 ja suullinen 
koe 7.–8.12.2009. Kielidiplomikokeeseen osal-
listui 17 lukion opiskelijaa, joista seitsemän oli 
oman koulun opiskelijoita ja muut Tikkakosken 
lukiosta, Cygnaeus-lukiosta ja Jyväskylän 
lyseon lukiosta. Kokeen läpäisi kahdeksan 
opiskelijaa, heistä norssilaisia kaksi. Onnittelut 
hyvästä suorituksesta!

Partner der Zukunft – Normaalikoulu Jyväs-
kylä

Kielidiplomikoulujen Itämeren 
konferenssi

Vietimme unohtumattomat kolme päivää Liettu-
an Vilnassa saksan kielidiplomikonferenssissa 
(11.–13.01.2010). ZfA:n (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen) organisoimassa konfe-
renssissa oli osallistujia Itämerta ympäröivistä 
valtioista, Saksaa lukuun ottamatta (lumimyrs-
ky tahtoi heidän jäävän kotimaahansa). Kon-
ferenssi järjestettiin Vilnan jesuiittakoulussa, 
ja osanottajia oli nelisenkymmentä. Suomea 
edustivat Hannele Kara, Tomi Lappalainen, 
Fanny Salo ja Nina Salonen.

Ensimmäisenä päivänä olivat vuorossa osallis-
tujien kotimaiden esittelyt. Suomen esittelimme 
valokuvilla, Tomin loistavalla kartalla (kuvassa) 
ja Myrskyluodon Maijalla. Käyttökielenä oli 
käytännössä ainoa yhteinen kielemme – sak-
sa. Sanavarasto kasvoi (ainakin tuulivoiman 
osalta), ja illat kuluivat rattoisasti yhteisen 
ohjelman parissa tai korttia pelaten.

Tutustuimme monien konferenssilaisten kans-
sa: illallistimme, keilasimme, lauloimme (ja 
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nauroimme) koulun kuorossa. Näiden lisäksi 
väittelimme tuulivoiman tuotannon lisäämi-
sestä Itämerelle ja näimme yhden Liettuan 
arvostetuimmista balettiesityksistä, Punaisen 
Gisellen (tulossa Helsinkiin, suosittelemme!).

Koska lähdimme päivää ennen varsinaista 
kaupunkikierrosta, saimme oman Stadt-
rallyemme Karl-Heinz Gmelingin, Vilnassa 
asuvan saksalaisherran, johdolla. Karl-Hein-
zin erinomaisen juttuseuran lisäksi mieleen 
painuivat persoonallinen kuoronjohtaja, jonka 
vauhdikkaista liettuankielisistä ohjeista saim-
me onneksi kaikkein tärkeimmät pointit myös 
saksaksi käännettynä, sekä kielitulva, josta 
selvisimme hukkumatta yllättävän hyvin. Ko-
kemus oli hieno, joten Vilnan kaunis kaupunki 
kutsuu varmasti luokseen vielä uudestaan.

Fanny Salo (084) ja Nina Salonen (082)

Langpro-hanke

Tietokonesimulaatioon perustuvan ja täysin 
digitaalisen kielitaidontestaus- ja arviointi-
instrumentin prototyypin pohjalta on tässä 
hankkeessa kehitetty suullisen kielitaidon 
testi saksan kieleen. Testinlaatijana on saksan 
lehtori Hannele Kara.  Hankkeen yhtenä ta-
voitteena on myös selvittää, missä muodossa 
tietokonesimulaatioon perustuvaa suullisen 
kielitaidon koetta voitaisiin tulevaisuudessa 
hyödyntää laajamittaisesti kiinteänä osana 
yo-tutkinnon kielikokeita tai niiden lisäosioi-
na. Testin laadinnassa on lähdetty liikkeelle 
opetussuunnitelmaperusteiden sisällöistä ja 
viitekehyspohjaisesta kielitaidon arvioinnista.

Tutkimusaineiston lähtökohtana on testiko-
konaisuus, joka sisältää seuraavat tehtävä-
tyypit: lämmittely, ääneen lukeminen, tekstin 
referointi, keskustelu, kuvasta kertominen, 
tilannepohjainen reagointi ja monologi. Tä-
män testikäsikirjoituksen tarkoituksena on 
mahdollistaa testisisältöjen ja testi-idean 
mahdollisimman tarkka video- ja äänitallennus 
eli testikokonaisuuden filmi- ja ääniteknistä 
toteutusta voidaan verrata elokuvan tekoon.  
Saksan testikokonaisuuden ”stroryboard” on 
valmistunut syyskuussa 2009 ja testi on vide-
oitu lokakuun ensimmäisellä viikolla. Testin 
pilotointi Tampereen ja Heinolan kouluissa 
tapahtui 19.11. ja 9.12.2009. 

Kielitaidon testaukseen ja arviointiin liittyvä 
kieltenopettajien täydennyskoulutus alkaa 
maaliskuussa 2010, ja se toteutetaan kokonai-
suudessaan LangPerform-Lab-koulutuspor-
taalissa (OPEKO/Tampere). Koulutuksen 
teoriaosuus tehdään videoluennoilla. Hannele 
Kara toimii kieltenopettajien täydennyskou-
luttajana. Hänen videoluentonsa teoriaosuus 
käsitteli suullisen kielitaidon opetusta, harjoit-
telumuotoja sekä arviointia luokassa, ja se on 
kuvattu 9.12.2009

Eheyttävän opetuksen ja 
opiskelun hankeet

Yhteiskunnan aktiivisilta kansalaisilta vaa-
ditaan kykyä toimia erilaisissa työympäris-
töissä ja yhdistellä oppimaansa. Näitä taitoja 
voidaan kehittää jo perusopetuksen aikana. 
Alakoulussa pidetään opiskelun eheyttämis-
tä tärkeänä, mutta yläkoulussa ja lukiossa 
opiskelu on melkoisen oppiainesidonnaista. 
Perusopetuksen opetussuunnitelma tuo tämän 
ongelman ja opetuksen eheyttämisen tarpeen 
selvästi esille. Myös yhtenäinen peruskoulu 
edellyttää yhä enemmän ala- ja yläkoulun 
välistä yhteistyötä.

Eheyttävän opetuksen ja opiskelun hankkeet 
kytkeytyvät tiiviisti opettajankoulutukseen, 
koska ne mahdollistavat eri aineiden ja jopa eri 
opettajankoulutusyksiköiden harjoittelijoiden 
yhteistyön konkreettisen opetuksen parissa 
ja edistävät opetuksen eheyttämistä. Myös 
ainelaitosten ja aineenopettajaharjoittelun 
opetuksen ja opiskelun sisältökokonaisuuksi-
en eheyttäminen edellyttää yhteistyötä ja mah-
dollistaa osaltaan tutkivan otteen kehittämisen 
opettajaharjoittelussa. Näin hankkeet liittyvät 
tiiviisti paitsi opetuksen myös opettajaharjoit-
telun kehittämiseen. 

Hankkeet edellyttävät tavanomaista opetusta 
enemmän yhteissuunnittelua. Niin suunnit-
teluun kuin opetukseen osallistuvat myös 
opetusharjoittelijat, joten työ on osa opetus-
harjoittelun ohjausta ja kehittämistä. Selvin 
muutos työtavoissa on ollut samanaikaisope-
tus, koska eheyttäminen on tehokkaimmillaan, 
jos molempien aineiden asiantuntijat ovat 
käytettävissä opiskelutilanteessa.

Eheyttävän opetuksen ja opiskelun viidestä 
eri hankkeesta yksi alkoi syyslukukauden 
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puolella; loput neljä hanketta on toteutettu 
kevätlukukauden aikana. Hankkeet jatkuvat 
myös tulevina lukuvuosina. Hankkeiden 
koordinaattorina toimii lehtori Annamari Mur-
torinne.

Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä 
tukeva kehittämishanke

Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä 
tukeva hanke pyrkii kehittämään koko Nor-
maalikoulua koskevaa toimintamallia, jonka 
avulla voidaan tukea maahanmuuttajaop-
pilaan koulupolkua yhtenäiskoulussamme. 
Käytännön työhön tarvitaan välineitä, tietoa 
ja käytänteitä, joilla voidaan vastata maahan-
muuttajataustaisten oppilaiden lisääntyvään 
määrään koulussamme. Kehittämishanke 
on Eheyttävä opetus ja opiskelu -hankkeen 
painopistealue.

Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä 
tukeva hanke alkoi huhtikuussa 2009 tutus-
tumiskäynnillä Turun kansainvälisessä ja 
monikulttuurisessa normaalikoulussa. Mar-
raskuussa 2009 hankkeen vetäjät osallistuivat 
Turun normaalikoulun aloittamaan kaikkien 
normaalikoulujen yhteistyössä toteutettavaan 
hankkeeseen. ”Monikulttuurinen/interkulttuuri-
nen koulu oppilaan tukena” kokosi normaali-
kouluun moniammatillisen osallistujajoukon. 
Kahden päivän aikana kuultiin mm. rehtorien, 
erityisopettajien, S2-opettajien, omakielisten 
opettajien ja lukio-opiskelijan näkökulmasta, 
kuinka maahanmuuttajataustaisen lapsen/
nuoren koulupolkua tuetaan Turun normaa-
likoulussa. Päivillä tutustuttiin myös moni-
kulttuurisen kouluyhteisön käytännön työhön 
seuraamalla luokkatyöskentelyä niin ala- kuin 
yläluokilla.

Turkuun kokoontuneen osallistujajoukon 
näkemys oli yksimielinen: Normaalikoulujen 
on ryhdyttävä yhteistyössä kehittämään 
toimintamallia, joka tukee sekä maahanmuut-
tajataustaista oppilasta että hänen kanssaan 
työskentelevää opettajaa. Myös eri asteiden 
ja aineiden opiskelijat kokevat, että he tar-
vitsisivat tietoa siitä, miten tukea maahan-
muuttajataustaisen oppilaan koulunkäyntiä. 
Normaalikoulujen monikulttuurisen työryhmän 
tavoitteena on välittää Turun normaalikoulun 
vankkaa kokemusta ja tietämystä myös muille 
normaalikouluille. On tärkeää, että kouluilla on 

työkaluja ja valmiuksia, joiden avulla selvitään 
yhä interkulttuurisemman koulun haasteista. 
Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä 
tukevaa hanketta vetävät yläkoulun puolelta 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Marja 
Maaniemi ja alakoulun puolelta erityisopettaja 
Sari Kokkonen.

Yläkoulun 7. luokkien mediakasvatuksen 
ja 8. luokkien monikulttuurisuuden 
teemapäivät 

Normaalikoulun 7. ja 8. luokilla toteutettiin 
yhdessä OKL:n kanssa kaksi teemakoko-
naisuutta. Yläkoulun 7. luokilla perehdyttiin 
median maailmaan, ja 8. luokilla hahmotet-
tiin monikulttuurisuuden mukanaan tuomia 
haasteita. Normaalikoulun oppilaat tuottivat 
moni-ilmeisiä selvitystöitä, tekivät erilaisia 
eläytymisharjoituksia ja vierailivat aiheeseen 
liittyvissä kohteissa. 

Vuonna 2010 teemapäivien didaktisesta suun-
nittelusta vastasivat Opettajakoulutuslaitoksen 
lehtorit. Teemapäivien käytännön suunnittelus-
ta vastasivat puolestaan opettajaharjoittelijat 
oppiaineiden rajat ylittävissä sekaryhmissä. 
Normaalikoulun opettajat seurasivat opetusti-
lanteita. Normaalikoulussa vastuullisina koor-
dinaattoreina hankkeen toteutuksessa, mm. 
päivien suunnitelmien ja palautetilaisuuden 
kommentoijina, olivat äidinkielen lehtori Mari 
Mäki-Paavola sekä historian ja yhteiskunta-
opin opettaja Heikki Marjomäki. 

MAOLin kokeellinen leiri 2010
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Uskonnon ja historian integroitu antiikkia 
käsittelevä kurssi

Opintoretki Kreikan ihmeelliseen maailmaan 

Huhtikuun lopulla 22 opiskelijan joukko 
suuntasi nokkansa kohti Ateenaa tavoitteena 
syventää antiikin Kreikan historian ja uskonnon 
tietojamme. Kahden opettajan, Heidi Mouhun 
ja Heikki Marjomäen, opastuksella toteutettu 
opintoretki oli jokaiselle opiskelijalle varmasti 
unohtumaton kokemus, jota emme ikinä 
unohda.

Ennen Kreikkaan lähtöä kokoonnuimme 
muutamia kertoja ”Ateena-luentojen” parissa, 
jolloin opiskelimme monia antiikin Kreikkaan 
liittyviä asioita, kuten kulttuuria, filosofiaa, 
historiaa, rakennushistoriaa ja taidetta. Lisäksi 
teimme ryhmätöitä jostain antiikin Kreikkaan 
liittyvästä aihealueesta. Aivan ummikkoina 
emme siis reissulle lähteneet, vaan Kreikka tuli 
tutuksi jo hyvissä ajoin ennen matkaa.

Ateenassa tutustuimme lukuisiin temppeleihin, 
museoihin ja kirkkoihin. Tutustuimme erilaisiin 
rakennustyyleihin ja rakennusten historiaan 
läpi vuosisatojen. Muun muassa Akropolis-
kukkula, Parlamenttitalo sekä  uusi ja vanha 
Olympiastadion tulivat jokaiselle tutuksi, eikä 
samanlaisia matkailuelämyksiä varmasti 
usein koe. Saattaa olla, että antiikin Kreikan 
patsaista saimme lievän yliannostuksen, sillä 
niitä todellakin riitti. Tosin ei niitä voi nähdä 
missään muualla kuin juuri Ateenassa. 

Teimme kaksi kokopäiväretkeä yhdessä Oulun 
norssilaisten kanssa. He siis olivat samaan 
aikaan Ateenassa, joten pääsimme helposti 
hieman kauempiin kohteisiin. Ensimmäisenä 
kokopäiväretkenä  ajoimme bussilla parisen 
tuntia Delfoihin, jossa tutustuimme antiikin 
ajan merkittävimpään oraakkelialueeseen ja 
arkeologiseen museoon. Oraakkelialueella 
oli lukuisia rakennelmia ja patsaita sekä hieno 
antiikin teatteri. Arkeologisessa museossa 
näimme maailman navan (sellainen patsas 
siellä todella oli), joten nyt tiedämme, mihin 
kannattaa mennä sivistymään, jos sellainen 
olo tulee. Kreikan maaseudun kauneus oli 
varmasti jokaiselle meistä suuri yllätys, sillä 
maaseudun ja vuoristojen maisemat olivat 
sanoinkuvaamattoman kauniita.

Toisena kokopäiväretkenä menimme metrol-
la Pireukseen (puolen miljoonan asukkaan 
kaupunkiin aivan Ateenan kyljessä) ja sieltä 
laivalla Aiginan saarelle. Siellä tutustuimme 
pariin kirkkoon, minkä jälkeen olikin muutama 
tunti vapaata aikaa. Monet kävivät syömässä 
ja sen jälkeen loikoilemassa paahtavan au-
ringon alla. 

Tutustuimme myös Suomen Ateena-instituutin 
toimintaan, ja meille valotettiin hieman instituu-
tin antiikin tutkimusta. Saimme myös paljon 
ajankohtaista tietoa Kreikasta ja itse Ateenas-
ta, mikä oli myös erittäin mielenkiintoista. 

Ateenan ja muun Kreikan lisäksi kävimme 
paluumatkalla myös Prahassa. Lentokonei-
den väljä vaihto mahdollisti kävelykierroksen 
Prahan keskustassa. Rakennukset olivat aivan 

Koko ryhmä kuvaaja Heidi Mouhua lukuun 
ottamatta Delfoin oraakkelialueella.

Ateenan Akropolis-kukkulan Parthenon-temp-
peli oli yksi hienoimmista antiikin Kreikan 
aikaisista nähtävyyksistä.
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mielettömän hienoja, eikä niitä voinut edes 
verrata Ateenan hieman rähjäisiin taloihin. 
Samalla opas kertoi meille Prahan historiasta 
ja merkittävistä tapahtumista, joten ”historiap-
läjäys” ulottui myös Kreikan ulkopuolelle.  

Ateenan yleinen ulkonäkö hämmästytti var-
masti monia retkeläisiä, sillä talot olivat melko 
rähjäisiä ja kaduilla oli paljon katukauppiaita 
aurinkolaseineen ja laukkuineen. Omista kä-
silaukuista täytyi tosissaan pitää kiinni, sillä 
taskuvarkaita vaani jokaisella tiellä, missä kä-
veli. Varsinkin hämärän tullen tyttöjen piti olla 
poikien mukana, sillä naisen ei ole turvallista 
kulkea siellä yksin. Matkan aikana Ateenassa 
oli melko levotonta Kreikan taloudellisen 
tilanteen vuoksi. Omaksi onneksemme sääs-
tyimme mielenosoituksilta ja väkivaltaisilta 
mellakoilta.

Uskon, että jokaiselle matkalaiselle matkako-
kemus oli mieleenpainuva ja erittäin mieleinen 
tapa oppia historiaa, uskontoa ja toisen maan 
kulttuuria. Ateenan, Delfoin, Aiginan ja Prahan 
matkakohteet, luonto, ruoka ja ihmiset jättivät 
varmasti mieliimme monia muistoja, joita on 
mukava muistella myöhemminkin.   

Viivi Setälä (091)

Delfoin idyllinen kaupunki kuumana porottavan auringon alla.

Kreikkalaisia sotilaita vahdinvaihdossa.

Matkan aikana tutustuimme eri kirkkoihin.
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Biologian ja äidinkielen ja kirjallisuuden 
yhteistyötä

9a-luokalla syvennyttiin helmikuussa ihmisen 
seksuaalisuuteen biologian ja äidinkielen yh-
teisillä oppitunneilla Jaana Ailinpietin ja Mari 
Mäki-Paavolan opastuksella. Omia kirjoitta-
misen taitoja vahvistettiin tutkimalla biologian 
koevastauksien sisältöjä, rakenteita ja tyyliä. 
Yhdessä määriteltiin, mitä seksuaalisuus 
tarkoittaa ja horjutettiin hieman ennakkokä-
sityksiä ilmaisutaidon harjoituksissa, joissa 
esimerkiksi poika kokeili elää päivän tyttönä. 

Suomen kielen oppiaineen ja äidinkielen 
ja kirjallisuuden aineenopettajahar-
joittelun yhteistyöhanke

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa lähdettiin 
toteuttamaan laajenevaa yhteistyötä Kielten 
laitoksen suomen kielen oppiaineen kanssa. 
Hanketta suunniteltiin ja valmisteltiin syksyllä 
2009 professori Minna-Riitta Luukan kanssa. 
Tavoitteena on yhteistyön avulla eheyttää 
suomen kielen oppiaineen ja aineenopettaja-
harjoittelun sisältökokonaisuuksia. Yhteistyö 
tukee osaltaan hyvin tutkivan otteen kehittä-
mistä opettajaharjoittelussa. 

Keväällä 2010 toteutui kurssi, jossa teoria 
ja käytäntö kohtasivat vuoropuheluna: Min-
na-Riitta Luukka toi tieteen ja teorian äänen 
luennoillaan, ja demonstraatioissa koulumme 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat lähestyi-
vät opiskelijoiden kanssa samoja asioita käy-
tännön näkökulmasta. Keskeisiksi sisällöiksi 
nousivat kirjoittaminen, lukeminen ja kielitieto. 
Kirjoittamista pohdittiin ilmiönä sekä opettami-
sen ja arvioinnin kohteena. Demonstraatioissa 
harjoiteltiin autenttisten tekstien avulla, miten 
kirjoittamista opetetaan sekä yläkoulun että lu-
kion puolella, ja arvioitiin eritasoisia tekstejä ja 
tutustuttiin ylioppilaskokeeseen tekstityyppinä. 
Lukutaitoa koskevat luennot ja demonstraatiot 
tutustuttivat opiskelijat mm. erilaisiin luku-
taidon strategioihin, kriittiseen lukutaitoon ja 
medialukutaitoon. Kielitieto ilmiönä syvensi 
opiskelijoiden tietämystä erilaisista kieliopeista 
ja antoi haasteita kielitiedon opettamiseen 
luokkahuoneessa. 

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan yh-
teistyö on ollut “hedelmällistä ja hyödyllistä”, ja 
vaikka kurssi on tuntunut paikoin “haastavalta”, 

teorian ja käytännön vuoropuhelua on pidetty 
“antoisana”. Opettajiksi suuntaavat pitivät 
myös tärkeänä, että he ovat saaneet “kurkistaa 
käytännön opetustyöhön” ja tutustua jo ennalta 
tuleviin ohjaaviin opettajiin. Yhteistyöhanketta 
kehitetään ja toteuttamista jatketaan ensi lu-
kuvuonna. Hankkeen toteutuksesta vastasivat 
professori Minna-Riitta Luukka ja äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajat Sanna Lahtinen, Marja 
Maaniemi, Annamari Murtorinne, Tuuli Murto-
rinne, Mari Mäki-Paavola ja Kaija Nukarinen. 

ALAKOULUN 
TIEDEOPETUSHANKE

Tiedeopetuksella on ohjattu oppilasta omak-
sumaan tieteellinen tapa ajatella ja toimia. 
Opetuksen lähtökohtana ovat olleet oppilaan 
esioletukset tutkittavasta aihealueesta. Ope-
tuksessa on korostettu ongelmalähtöisyyttä, 
kokeellisuutta, tieteellistä tiedon keräämistä, 
tiedon käsittelemistä luotettavin menetelmin, 
kriittistä tapaa tulkita tuloksia ja tehdä joh-
topäätöksiä. Oppilasta on ohjattu tarkkaan 
havaintojen tekemiseen ja systemaattiseen 
työskentelyyn sekä käsitteellistämään ajattelu-
aan ja toimintaansa. Tiedeopetus on sisältänyt 
tieto-, taito- ja taideaineet niille tyypillisine 
perusnäkemyksineen. Tiedeopetusta on to-
teutettu yksittäisten oppiaineiden tunneilla, 
oppiaineita integroiden sekä opintokäyntien, 
asiantuntijoiden, kenttäopetusjaksojen ja 
erilaisten projektien avulla. 

Anni-Maria, Netta ja Julia 6a:lta tutkivat soluja 
Heurekan-tiedeopetusretkellä.
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Opintokäynnit

Tiedeopetushankkeen opintokäyntejä on tehty 
mm. Nyrölän Kallioplanetaarioon, Saarijärven 
Kivikauden kylään ja Laukaan kunnan Haapa-
lan kyläkouluun. Opintokäynneillä on opiskeltu 
biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa, historiaa sekä 
ympäristö- ja luonnontietoa.  Opintokäynneillä 
on ollut asiantuntijaopastuksia.

Kallioplanetaariolla opiskeltiin aurinkokunnan 
rakennetta ja planeettojen ominaisuuksia.  
Tähtiseura Siriuksen asiantuntijan opastuksel-
la tutkittiin tähtitaivasta ja tutustuttiin Nyrölän 
tähtitorniin ja sen mahdollisuuksiin.

Kivikauden kylässä opiskeltiin kivikauden ihmi-
sen elämää ja elämän edellytyksiä.  Retkellä 
opeteltiin tulkitsemaan historiallista esineis-
töä ja tunnistamaan muutoksia kotiseudun 
historiassa.

Haapalan kyläkoululla opiskeltiin ekologiaa, 
erätaitoja sekä lajintuntemusta luontopolulla ja 
metsässä.  Yhteistyöllä kyläkoulun oppilaiden 
kanssa kehitettiin sosiaalisia ja vuorovaiku-
tustaitoja.

Teknologiakasvatus

Koulussamme on toteutettu teknologiakas-
vatusta eri oppiaineiden kautta.  Teknologian 
opetusta on järjestetty integroitujen aiheko-
konaisuuksien, eri oppiaineiden ja erillispro-
jektien avulla.

Tärkeänä tapahtumana ja prosessina on ollut 
Tämä toimii -teknologiakilpailuun osallistu-
minen ja teknologiamessujen järjestäminen.  
Toimintaan on liittynyt myös englannin kielen 
opetusta ja Comenius-projekti.  Syyslukukau-
della 2009 suunniteltiin teknologiakilpailun 
organisointia ja valmisteltiin oppilaiden kanssa 
ryhmäytymistä.

Tähän toimintaan on liittynyt myös opetta-
jankoulutuksen kehittäminen ja pedagoginen 
yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa.  

Tämä toimii -työskentelyprosessiin ja -kilpai-
luun osallistui tänä keväänä koulultamme 
kuusi luokkaa ja 23 oppilasryhmää. Mukana 
olivat 3a, 3b, 4c, 5b, 6a ja 6b. Materiaalipa-
ketit saatiin Teknologiateollisuudelta viikolla 
kolme, minkä jälkeen oppilaat suunnittelivat, 
työskentelivät ja sovelsivat eri oppiaineissa 
oppimiaan asioita viisi viikkoa.  Koulun oma 
kilpailutapahtuma oli 8.3. Sieltä valikoitui 
aluetapahtumaan neljä joukkuetta.  Aluetapah-
tuma järjestettiin 25.4. Jyväskylän yliopistolla.  
Päärakennuksessa olivat kilpailemassa ja töitä 
esittelemässä 3a- ja 6a-luokilta kummaltakin 
kaksi joukkuetta opettajinaan Pia Ruuhi ja 
Juhani Rahela. Kisatunnelma oli mahtava ja 
oppilaiden toiveikkuus menestyksessä kesti 
loppuun asti. Tällä kertaa kisamme päättyi 
tähän aluekilpailuun, mutta kokemuksia saatiin 
paljon ja kiva kilpailupäivä muistojen joukkoon. 
Alueelliseen tapahtumaan A- ja B-sarjaan 
osallistui 44 ryhmää. Säynätsalon koulu 
voitti A-sarjan ja Muuratsalon koulu B-sarjan.  

3a- ja 6a-luokkalaisten kilpailutyöt ankarassa 
tuomaroinnissa.  Tuomaristossa oli edustajat 
Teknologiateollisuus ry:stä, Jyväskylän yliopis-
tosta ja paikallisista teollisuusyrityksistä.

Kaikki työt koottiin päärakennuksen juhlasalin 
näyttämölle lopputapahtumaa varten.  Oli 
jälleen hienoa havaita, kuinka materiaalipa-
keteista oli saatu upeita ja erilaisia toimivia 
tuotteita.
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Kaikki muut ryhmät tulivat toiseksi. Kokemus 
oli jälleen hyvin opettavainen ja ensimmäistä 
kertaa mukana oleville kolmasluokkalaisille 
erityisen jännittävä. 

Tutkimusperustainen kiusaamisen 
vastustamisohjelma: KiVa-kouluhanke

KiVa -kouluhanke on uusi kiusaamisen vas-
tainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty 
Turun yliopiston psykologian laitoksen ja 
Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä 
opetusministeriön rahoituksella (2006–2009). 
Ensimmäiset 1 400 koulua ottavat sen käyt-
töön elokuussa 2009.  KiVa-kouluhankkeen 
oppitunneilla on systemaattisesti harjoiteltu 
ryhmäytymistä ja erilaisten roolien ja tunteiden 
tunnistamista.  Harjoituksissa on opeteltu toi-
mimaan erilaisissa ryhmissä ja kuuntelemaan 
toisia ja suvaitsemaan erilaisuutta.  Opiskelijat 
ovat perehtyneet hankkeeseen rehtorin luen-
nolla ja ohjelman mukaisia tunteja suunnitte-
lemalla ja toteuttamalla.

YK:n lapsen oikeuksien tutkiminen

Lapsen oikeuksien päivään liittyen kaikilla 
luokka-asteilla tutkittiin YK:n ihmisoikeuksia 
ja lapsen oikeuksia.  Lapsen oikeuksia ope-
rationaalistettiin ja pyrittiin luomaan kausaali-
suhteita.  Toiminta ja ajattelu konkretisoituivat 
julisteiden tekemiseen ja julistetekstien laadin-
taan sekä osallistumiseen Lapsen oikeuksien 
kulkueseen. Asiantuntijoina työskentelyssä 
olivat sanataiteilija,  kuvataiteilija sekä Plan-
järjestön lähettiläitä yliopistolta.

Kansainväliseen ilmastopäivään 
osallistuminen

Kansainvälisenä ilmastopäivänä eri luokka-as-
teilla tutkittiin ilmastoa ja ilmaston muutoksen 
tekijöitä.  Aihepiiri oli mukana opetusharjoit-
telussa.

UPDATE-hanke

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen 
alakoulu on osallistunut UPDATE-hankkee-
seen  (Understanding and Providing a Deve-
lopmental Approach to Technology Education).  
UPDATE-hanke on teknologiakasvatuksen 

EU-hanke. Kolmivuotisessa Euroopan laajui-
sessa ”Spesific Support Action” -puiteohjel-
maan kuuluvassa verkottumishankkeessa on 
tarkoituksena saada erityisesti tyttöjä kiinnos-
tumaan teknologian opiskelusta.

Koulumme on ollut mukana kehittämässä, 
kokeilemassa ja vertailemassa parhaita tek-
nologiakasvatuksen toteuttamisen malleja. 
Tähän toimintaan on liittynyt oleellisesti poik-
kitieteellinen käsityön opetuksen kehittäminen 
ja tuotantoprosessien suunnittelu. Yhtenä 
hankkeen toteuttamisen työkaluna on kou-
lussamme ollut valtakunnallinen Tämä toimii 
-teknologiakilpailu.

UPDATE/ Tytöt teknologian taitajiksi -hank-
keeseen osallistuneiden maiden edustajien 
lopputapaamisessa marraskuussa 2009 Mad-
ridissa esiteltiin kolmen tutkimus- ja työvuoden 
kokemuksia niin työnantajien kuin koulutuksen 
näkökulmasta. Saksan metalliteollisuuden 
edustaja katsoi Girls’ Day -tapahtuman tuo-
neen runsaasti positiivista julkisuutta ja sen 
myötä naisopiskelijoiden kiinnostusta alalle, 
samankaltaisia kokemuksia välittivät myös 
sekä Ranskan että Romanian edustajat. 

Normaalikoulun teknologiakasvatuksen 
toimintamallissa herätti kiinnostusta etenkin 
sen käytännönläheisyys ja integrointimahdol-
lisuudet koulun eri oppiaineisiin. Huomiota 
kiinnitettiin siihen, että opetus tavoittaa tasa-
puolisesti koko ikäluokan ja että opetuksella 
on suunniteltua jatkuvuutta koko oppilaan 
kouluajan. 

Hankkeen piirissä syntyneitä tutkimuksia, 
kokemuksia ja parhaita käytänteitä löytyy 
UPDATE -sivuilta 

http://update.jyu.fi/index.php/Main_Page
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YRITTÄJYYSKASVATUS

ALAKOULU

 Opetusministeriön linjausten mukaisesti ala-
koulumme yrittäjyyskasvatusta on suunniteltu 
siten, että työskentelyssä
• korostuu oppijan oma aktiivisuus
•  opiskelua tapahtuu myös simuloidussa tai 

reaalimaailman tilanteessa
•  oppijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuo-

rovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa
•  opetus rakentuu ongelmanratkaisulle ja 

vuorovaikutukselle
•  oppijan tukena on erilaisia asiantuntijoiden 

verkostoja
•  opettajan rooli kehittyy tiedon jakajasta 

organisaattoriksi, ohjaajaksi ja oppimisym-
päristön suunnittelijaksi

Työskentelyssämme olemme pyrkineet syn-
nyttämään oppilaissa yrittäjämäistä asennetta 

ja rohkeutta innovaatioiden tuottamiseen. 
Tällaiseen ajatteluun ja innovatiivisuuteen 
kasvattamiseen on ollut hyvät mahdollisuudet 
erilaisen mielekkään ja tavoitteellisen toimin-
nan yhteydessä.  Projektien yhteydessä on 
harjoiteltu suunnittelua, tavoitteiden asettelua 
ja innovaatioiden käytäntöön siirtämistä.  Ko-
din ja koulun yhteistyön kautta on alakoulussa 
suunniteltu yritysvierailuja ja tutustumista 
vanhempien työpaikkoihin, erilaiseen työhön 
ja siihen, kuinka yhteiskunta toimii.  Näitä omi-
naisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta 
ne lisäävät myös oppilaan tietoisuutta työstään 
ja tekemisestään sekä auttavat tarttumaan 
mahdollisuuksiin.

Vastuuntuntoa, motivaatiota, innovatiivisuutta, 
tulevaisuuteen suuntautumista, halua oppia 
uutta ja omatoimisuutta on pyritty suunnitel-
mallisesti kehittämään erilaisissa oppimis-
projekteissa.  Näin on luotu mahdollisuuksia 
kehittää sisäistä yrittäjyyttä: aktiivista, vastuul-
lista suhtautumista asioihin, kanssaihmisiin 

Kummin kanssa on mukava lukea!
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ja ylipäänsä kaikkeen siihen, minkä kanssa 
kulloinkin on tekemisissä - oman itsensä 
tavoitteellista kehittämistä koululaisena, opis-
kelijana, harrastajana ja työn tekijänä.
Opintokäyntejä ja opintoretkiä on tehty eri luok-
ka-asteilla. Yhteistyökumppaneiksi on saatu 
useita yrityksiä.  Viimeisimpänä on luotu hyvät 
yhteydet Konneveden kuntaan ja yritysmaail-
maan sekä Nyrölän kallioplanetaarioon.

Luokissa on ollut meneillään erilaisia va-
rainhankintaprojekteja.  Niissä oppilaat ovat 
suunnitelleet markkinointia, myyntiä ja jake-
lua.  Oppilaille on annettu mahdollisimman 
paljon vastuuta erilaisista yrityksiin liittyvistä 
toiminnoista.

Teknologiakilpailun puitteissa oppilaat ovat 
suunnitelleet ryhmäytymistä ja tiimien muo-
dostamista.  Tuotteen valmistusprosessissa on 
ollut mukana innovointi, markkinointi, proses-
sin kuvaus, rakentaminen ja esittely.  

KiVa-kouluprojektissa on tehty erilaisia ryh-
mäytymisharjoituksia ja tutkittu rooleja erilai-
sissa ryhmissä.  Koko koulun osalta projekti 
pyrkii vähentämään ja estämään kiusaamis-
tilanteita.  Myös tätä kautta on vahvistettu 
tiimityöskentelyä, mikä on yritysmaailmassa 
hyvin keskeistä.

Oppilaskuntatoiminta on ollut tärkeä osa osal-
listavan koulun toimintaa.  Osallistava koulu ja 
oppilaskuntatoiminta on tarjonnut runsaasti 
virikkeitä ja mahdollisuuksia yrittäjyyskasva-
tuksen tavoitteiden toteutumiselle. Yhteisten 
päämäärien ja tavoitteiden näkeminen ja 
niiden hyväksi työskenteleminen on tullut 
näkyvästi mukaan toimintaan.  

Kummioppilastoiminnassa vanhemmilla op-
pilailla on ollut mahdollisuus ohjata ja auttaa 
nuorempiaan erilaisissa tehtävissä. Näin on 
harjoiteltu tavoitteellista toimintaa ja yhteis-
työtä erilaisten ihmisten kanssa.  Vastuullisuus 
työstä on siis ollut keskeistä.

Kaksi opettajaamme on osallistunut Helsingin 
kauppakorkeakoulun järjestämään Opeta yrit-
tämään -koulutukseen.  Koulutuksen aikana 

perehdyttiin eri puolelta Suomea olevien eri 
kouluasteiden opettajien kanssa yrittäjyys-
kasvatuksen periaatteisiin ja toteuttamiseen.  
Koulutuksen aikana tehtiin yrittäjyyskasvatuk-
sen hanketyö.

Opettajaopiskelijoita on ohjattu opetuksen ja 
opiskelun suunnittelussa ottamaan huomioon 
yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita. Opiskelijoita 
on myös ohjattu tutustumaan yrittäjyyskas-
vatuksen ja yrittäjyyskasvatushankkeen 
sisältöihin.

YLÄKOULU JA LUKIO

Yläkoululla ja lukiossa yrittäjyyskasvatuksen 
yhdyshenkilönä on toiminut lehtori Jukka Jo-
kinen. Hän on ollut mukana myös Jyväskylän 
seudun yrittäjyyslukiohankkeen ohjausryhmän 
jäsenenä. Työryhmä piti syksyllä 2009 viimei-
sen kokouksensa. Yrittäjyyslukiohanke on yh-
teistyössä neljän Jyväskylän seudun kunnan 
kesken toteutettava yrittäjyyskasvatuksen ja 
yrittäjyysopintojen kehittämishanke. Hankkeen 
toteuttavat yhteistyössä Voionmaan lukio (Jy-
väskylä), Muuramen lukio, Laukaan lukio sekä 
Palokan lukio (Jyväskylän mlk). Ensimmäiset 
opiskelijat aloittivat yrittäjyysopinnot syksyllä 
2006, ja mukana on ollut alusta lähtien lukio-
laisia myös Jyväskylän normaalikoulusta. 

Jyväskylän normaalikoulun toiminta- ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2010–2012 sisältää 
lukuisia hankkeita, joista mainittakoon mm. 
yrittäjyyskasvatushanke, jonka tarkoituksena 
on ”tarjota konkreettisia kokemuksia, jotka 
tukevat sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden 
kehittymistä”. Hankkeiden suunnittelua ja 
toteuttamista varten Normaalikoulun yrittäjyys-
kasvatuksen työryhmää laajennettiin vuoden 
2009 lopulla niin, että hankekoordinaattorin 
(Jukka Jokinen) lisäksi siihen kuului kaksi 
edustajaa alakoulun (Eero Hiltunen ja Juhani 
Rahela) ja kaksi yläkoulun ja lukion puolelta 
(Rami Sipilä ja Kari Pöntinen).

Yläkoululla (7. – 9-luokat) yrittäjyyskasvatuk-
sen koulutusmuotona on vuodesta 2006 tehty 
yhteistyötä  valtakunnallisen Nuori yrittäjyys 
ry:n (www.nuoriyrittajyys.fi ) kanssa. Oppilaat 
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KuumatPullat NY Dogset NY

ovat perustaneet yrittäjyyskursseilla tiiminä 
oikealla rahalla toimivia yrityksiä  koko luku-
vuoden ajaksi. Toiminnan päättyessä keväällä 
oppilaat ovat saaneet jakaa liikevoiton keske-
nään verottomasti sijoittamiensa osuuksien 
mukaisesti. Lukuvuoden aikana nuorten yrit-
täjien tukena ovat toimineet yhteiskuntaopin, 
kotitalouden ja teknisen työn aineopettajat, 
NY Yrittäjyys ry:n opintomateriaalit sekä liike-
elämässä työskentelevät NY-neuvonantajat. 
Tavoitteena on näin ollut luoda yhteyksiä ja 
verkostoitua ympäröivään yhteiskuntaan ja 
yritysmaailmaan. 

Nuori yrittäjänä -opinto-ohjelmassa yrityk-
sen liiketoimintaidea on toteutettu tunneilla 
oppilaiden suunnitteleman idean pohjalta. 
Kurssilla on opittu yrittäjyyden perustiedot 
liikeideasta oman yrityksen perustamiseen. 
Vuosina 2006–2010 yläkoulun oppilaat ovat 
perustaneet jo viisi erilaista NY -yritystä, joista 
kotitalouden ja yhteiskuntaopin aineiden in-
tegraationa toteutettu yritys on vakiinnuttanut 

paikkansa koulun juhlien ja vanhempainiltojen 
”kahvittajana ja leivonnaisten valmistajana”. 
(kts. kuva KuumatPullat NY)

Lukuvuonna 2009–2010 oppilaat perustivat 
yhteiskuntaopin ja teknisen työn integraatio-
na yrityksen, joka valmisti tilaustyönä puisia 
koirien tottelevaisuusesteitä, ratamerkkejä ja 
noudettavia välineitä (katso kuva: Dogset NY). 
Ensi vuonna NY -toimintaa yritetään laajentaa 
osaksi lukion yrittäjyyskasvatusta.
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KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA

ALAKOULU

Kouluvuoden 2009-2010 Normaalikoulun kan-
sainvälistä toimintaa ohjasi koulun kansainvä-
lisyyshanke. Tämän hankkeen tavoitteena oli 
Jyväskylän normaalikoulun kansainvälisen 
toiminnan ylläpitäminen, kehittäminen, laa-
jentaminen ja monipuolistaminen. Hankkeen 
myötä kansainvälinen toiminta oli luonteva 
osa jokapäiväistä koulutyötä ja kosketti niin 
oppilaita, opettajia, opettajaharjoittelijoita 
kuin koulun muuta henkilökuntaa. Media- ja 
tietoteknisten taitojen osalta hanke toimi 
läheisessä yhteistyössä mediakasvatuksen 
kehittämistyön kanssa. Kv-hankkeeseen 
suunniteltu koulutustoiminta toteutettiin osa-
na OPH:n Perusopetuksen vieraiden kielten 
kehittämishanketta.  

Kv-hankkeen puitteissa oppilaat saivat uusia 
näkökulmia myös omaan kieleen ja kulttuuriin. 
Mahdollisuudet kielitaidon käyttöön todellisissa 
viestintätilanteissa lisääntyivät. Kielivalintoja 
tuettiin ja niiden monipuolisuutta ylläpidettiin 
Opetushallituksen kehittämishankkeen avulla. 
Hankesuunnitelman mukainen kansainvälinen 
toiminta oli monimuotoista. Hanke jakautui 
seuraaviin osa-alueisiin: projektit ja yhteistyö-
verkostot, koulutus, kokeilu- ja kehittämistyö. 
Osa hankkeen toteuttamismuodoista palveli 
useampia osa-alueita. 

Alakoulun kansainvälistä toimintaa ovat 
tänäkin kouluvuonna leimanneet vierailut. 
Koulullamme on vieraillut niin opettajia, 
opettajankouluttajia kuin opiskelijoitakin eri 
puolilta maailmaa, ja koulumme opettajia on 
vieraillut edustamassa kouluamme, Jyväsky-
län yliopistoa ja Suomea eri tilaisuuksissa. 
UNESCO-koulutoiminta on jatkunut  tänäkin 
kouluvuonna. Marraskuussa osallistuimme 
Lapsen oikeuksien päivän kulkueeseen Jy-
väskylän keskustassa. 

Kansainvälinen harjoittelu on vakiintunut 
osaksi kouluvuoden opettajaharjoittelujak-
soja. Vuonna 2009 koulussamme suoritti 
opettajaharjoittelua syksyllä 20 ja keväällä 13  
opiskelijaa. Vaihto-opiskelijat tutustuvat kou-
lujärjestelmäämme, opettajankoulutukseen 

sekä työskentelevät luokissa eri tehtävien 
parissa. Luokissa opiskelijat esittelivät omaa 
kulttuuriaan tai pitivät opetustuokioita opetta-
jan kanssa sovituista aiheista. Kielten tunneilla 
äidinkieltään puhuvat opettajat saivat oppilaat 
todella harjoittamaan kielitaitoaan! 

Jo pitkään suunnitteilla ollut kielisuihkutoiminta 
sai vihdoin tuulta purjeisiin. Irmeli Pietilä ja 
Sari Pulli lupautuivat kokeilemaan kielisuih-
kutusta luokissaan. Englannin opettaja Anna 
Laukkarinen kokosi syksyllä materiaalikansiot 
joiden avulla kielisuihkutuskokeilua päästään 
tosi mielessä toteuttamaan luokan- ja kielten-
opettajien yhteistyönä.

Comenius-projektin “Words, Sounds and 
Pictures in Europe “ päätyttyä kesällä 2009 
kansainvälinen yhteistyö projektin partneri-
koulujen kanssa jatkui kirjeenvaihdon ja säh-
köisten viestimien avulla, mm. verkkolehtien 
muodossa. 

Viestintäteknologiaa hyödynnettiin monimuo-
toisesti hankkeen puitteissa. Esimerkkinä 
mainittakoon kolmas- ja viidesluokkalaisten 
Skype-viestintä luokkatovereilleen Australi-
aan; myös blogikirjoittelu ja -kommentointi tuli 
tutuksi. Kuudesluokkalaiset toimittivat omaa 
kansainvälistä verkkolehteä englanniksi.  

Oppilaiden kielenopiskelun eriyttämisen 
systematisointityö jatkui päivittäisessä työssä 
vuonna 2009. Tämä kosketti sekä erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelun 
eriyttämistä sekä niitä oppilaita, jotka ovat 
esimerkiksi asuneet ulkomailla ja hallitsevat 
kieltä omaa ikäluokkaansa huomattavasti 
paremmin. Toimintaan liittyi myös kielten sa-
manaikaisopettamisen kehittäminen yhdessä 
erityisopettajien kanssa.

Cornelius-vieraat
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Unesco-toimintaa

Oppilaiden lukuvuosi alkoi koulurauhanjulis-
tuksella. Tänä vuonna koulurauha julistettiin 
20. kerran Lapsen oikeuksien sopimuksen 
20-vuotisjuhlavuonna.

Koulurauhanjulistus:

”Koulurauhan julistamisen tarkoituksena on 
muistuttaa meille, että kaikilla on oikeus käy-
dä turvallista ja tasa-arvoista koulua, jossa 
on viihtyisä ilmapiiri. Tämä syntyy siitä, että 
kaikki hyväksytään sellaisia kuin he ovat eikä 
ketään syrjitä iän, sukupuolen, kansallisuuden 
tai muun syyn perusteella.

Kiusaaminen, niin hiljainen, sanallinen kuin 
fyysinenkin, satuttaa aina. Mieti, miten sinä 
voit vähentää kiusaamista ja suvaitsematto-
muutta koulussasi, jotta meillä kaikilla olisi 
hyvä olla. Kun itse olet ystävällinen toisille, 
myös muut ovat ystävällisiä sinulle. Pienet, 
tärkeät sanat, kuten kiitos ja anteeksi, saavat 
ihmeitä aikaan.”

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhla 
väritti koulumme toimintaa syksyllä.

Teimme yhteistyötä Jyväskylän Unesco-kou-
lujen kanssa teemavuoteen liittyen.

Koulullamme vieraili yhteisen teeman puit-
teissa sana- ja kuvataiteilijoita sekä lapsen 
oikeuksien lähettiläitä. Luokissa valmisteltiin 
julisteita ja tekstejä Lapsen oikeuksien päivän 
kulkueeseen. Plan-lähettiläät kertoivat eri ta-
voin lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Kuudennet luokat järjestivät YK:n päivänava-
uksen, jossa vieraana oli Lapsen oikeuksien 
lähettiläs Laura Pekkala Plan Suomesta.

Koulumme oppilaat osallistuvat opettajineen 
Lapsen oikeuksien päivän kulkueeseen.

Tässä yhteistyössä mukana olivat Jyväskylän 
seudun Unesco-koulut, Plan Suomi Säätiö, 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto, lasten ja nuor-
ten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta. Kulkue oli 
myös osana valtakunnallista Taikalamput 
syttyvät -tapahtumaa.

Kulkueen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota 
lasten ja nuorten oikeuteen saada mielipi-
teensä kuuluviin julkisesti ja tulla näkyväksi 
kaupungin asukkaina.

Viidennet luokat järjestivät Yhteisvastuu-
keräyksen Haitin maanjärjestyksen uhrien 
auttamiseksi.

Luokissa on tehty erilaisia yhteistyöprojekteja 
museoiden kanssa ja jatkettu ympäristökas-
vatusprojekteja. Keväisin koulumme oppilaat 
osallistuvat myös oman kouluympäristön 
siivoustalkoisiin.

Opetusvierailu New Delhiin 

Marraskuussa 2009 lehtori Raimo Nevalai-
nen teki yliopiston kansainvälisyysyksikön 
järjestämän opetusvierailun Jawaharlal Nehru 
-yliopistoon (JNU) New Delhiin Intiaan. Matkan 
aikana keskusteltiin erityisesti Jyväskylän 
yliopiston kansainväliseen opiskelija- ja 
opettajavaihtoon liittyvistä asioista. Opetus-
vierailun luonteen mukaisesti opetettiin ”Te-
acher Professionalism” -tutkimuksen teemojen 
mukaisesti ja esiteltiin Jyväskylän yliopiston 
ja myös Normaalikoulun toimintaa opettajien 
professionaalisen kehittymisen edistämisessä. 
Matkan keskeisenä tavoitteena oli luoda toimi-
via opetukseen ja tutkimukseen liittyviä yhteis-
työverkostoja JNU:n ja Jyväskylän yliopiston 
välille. Kouluvierailujen aikana keskusteltiin 
myös Normaalikoulun ja paikallisten koulujen 
välisestä yhteistyöstä. Tähän yhteistyöhön 
koulumme 5. a-luokan oppilaiden kirjoittamat 
kirjeet intialaisten koulujen oppilaille antoivat 
hyvän alun.

Kouluvierailulla Noidassa
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YLÄKOULU JA LUKIO

Vierailu Görres Gymnasiumissa 
Koblenzissa 2.–8.9.2009

Mittwoch

Lähdimme keskiviikkona kesken koulupäivän 
Pirkkalan lentokenttää kohti. Bussissa mat-
kaseurueemme kymmenen oppilasta odotti 
innolla tulevaa viikkoa. Mukana oli myös opet-
tajamme Paula Rauniaho miehensä Helmutin 
kanssa.

Laskeutuminen Frankfurt-Hahnin kentälle oli 
varsinainen jysähdys, mutta hengissä selvittiin 
ja kovasti odotettu matka alkoi vihdoin tuntua 
todelliselta. Autobahn oli monille uusi koke-
mus, kun huristelimme jopa 200 kilometrin 
tuntivauhtia Koblenziin. 

Monia iloisia jälleennäkemisiä todistettiin viime 
talven Suomen vierailun tiimoilta, ja lopulta vii-
meisetkin odottelijat haettiin isäntäperheisiin. 
Ensimmäinen ilta hurahti pelkästään perheisiin 
tutustuessa. Rankan matkapäivän jälkeen 
tekikin jo mieli pian nukkumaan.

Donnerstag

Pääsimme tutustumaan koulurakennukseen 
ja lisäksi opimme hieman latinaa. Lounaalla 
pääsimme syömään Herr Schreckegastin 
piikkiin Sparkasse-pankin ruokalaan.

Iltapäiväksi oli laadittu kaupunkisuunnistus, 
jolloin näimme muun muassa Rein- ja Mosel-
jokien risteyskohdassa sijaitsevan Deutches 
Eckin. Rankan vaelluksen jälkeen jäätelö 
maistui.

Freitag

Lähdimme junalla tutustumaan naapurikau-
punkiin Bonniin. Vierailimme kahdessa muse-
ossa, joista ensimmäisessä meitä valistettiin 
maailmansodan jälkeisestä Saksasta. Toises-
sa museossa yleisön keskittyminen alkoi jo 
herpaantua, kun kuulimme Keski-Euroopasta 
keskiajalla. Pienoismalleja jaksoi kyllä katsella. 
Jäihän meille lopulta hieman aikaa tehdä os-
toksiakin, eikä vesisade häirinnyt menoa.

Saksan upeat maisemat saavat hymyn pintaan.
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Samstag

Tapasimme aamulla upealla Deutsches Eckil-
lä, josta otimme lautan Reinin toiselle puolelle. 
Siellä meitä odotti jännittävä tuolihissimatka 
ylös Ehrenbreitsteinin linnakkeelle. Upeat 
maisemat! Ylhäällä meillä oli aikaa katsella 
ja ottaa kuvia. Vierailimme myös linnakkeen 
sisällä olevassa museossa. Loppupäivä olikin 
vapaa, joten menimme porukalla shoppaile-
maan kaupungin keskustaan. Löhncenterin 
monet hienot kaupat tulivat tutuiksi. Illalla 
pidimme koko porukalla hauskaa.

Sonntag

Aamupäivä vietettiin perheissä: jotkut menivät 
golfaamaan, toiset tutustuivat lähikaupungin 
nähtävyyksiin ja markkinoihin. Ilta vietettiin 
kuitenkin kaikki yhdessä saksalaisen oppi-
laan Doron luona grillaten, leikkien ja muuten 
hauskaa pitäen.

Montag

Maanantaiaamu alkoi oppituntien merkeissä, 
joiden jälkeen rynnättiin tekemään viimehet-
ken ostoksia. Iltapäivällä lähdimme Rheinin 
risteilylle.

Nautimme upeista maisemista ja hiostavan 
lämpimästä päivästä. Laivaristeilyn päätyttyä 
kiipesimme Marksburgin linnaan, jossa meillä 
oli opastettu kierros. Tuon kierroksen muistaa 
varmasti jokainen, kiitos ihastuttavan oppaam-
me. Päivä huipentui yhteiseen illanviettoon 
ravintolassa.

Dienstag

Erittäin hyvin nukuttu yö takanapäin ja lähtö 
jo klo 07:10. Jätimme haikeat jäähyväiset 
saksalaisille ja heidän perheilleen ja aloimme 
suunnata kohti koti-Suomea. Lähdimme Sak-
sasta jälleen monia kokemuksia rikkaampina, 
ja mikä parasta - kaveripiiri kasvoi ja kielitaito 
kohentui. 

Die Reise war sehr schön! 

Satu Savolainen (081), Sara Piirainen ja 
Laura Kulmala (083)

Leirikoulu Brestissä

23. syyskuuta suuntasimme tyttöporukalla 
ensin Helsinki-Vantaan lentokentälle, sieltä 
Pariisiin ja viimein Bretagnen Brestiin. Siellä 
meitä vastassa olivat jo viime helmikuussa 
tutuiksi tulleet ranskalaiset. Jatkoimme matkaa 
kohti eri puolilla aluetta sijaitseviin isäntäper-
heiden koteihin. 

Seuraavan päivän aamuna matkasimme kohti 
Lycée Estran Charles de Foucauldin koulua, 
jossa vietimme aamupäivän oppitunneilla, 
mm. tieteiden, historian ja matematiikan tun-
neilla. Iltapäivällä pääsimme paistamaan ja 
syömään crèpesejä, perinteisiä ranskalaisia 
lettuja. Illalla vietimme porukalla aikaa Brestin 
kauniilla rannalla. 

Perjantaina koulutuntien ja makoisan kou-
lulounaan jälkeen menimme tutustumaan 
valtamerikeskukseen, Océanopolikseen, jossa 
näimme muun muassa söpöjä pikku pingvii-
nejä sekä muovisen pallokalan. Palasimme 
nälkäisinä takaisin koululle odottaen päivällistä 
ja saimmekin ”päivällistä” eli maustekakkua ja 
suomalaisia tuliaiskarkkeja. Matka jatkui täysin 
kylläisinä keskustaan, jossa nous avons fait du 
shopping et joué du laser game. Siellä oli hiki-
sen hauskaa. Vaikka olimmekin hyvin ravittuja, 
päätimme käväistä paikallisessa McDo’ssa, 
jossa joimme du coca. Kun nukkumaanme-
noaika alkoi lähestyä, osa meistä suuntasi 
kotia kohti, osan matka jatkui seuraavaan 
pikaruokalaan. Siellä on a bu du coca. 

Viikonloppu vietettiin pääosin perheissä, mutta 
lauantaina käväisimme porukalla paikallisessa 
huvipuistossa, Le Récressä. Lauantai-iltana 
olimme yhden ranskalaisen kotona. Siellä 
paistoimme pitsaa ja vaahtiksia, otimme kuvia 
ja vietimme aikaa yhdessä nuotion ääressä, 
tähtitaivaan alla. Viikonlopun muita aktiviteet-
teja olivat mm. perheen tapoihin tutustuminen, 
mökkeily ihanilla rannikkoalueilla, markkinoilla 
humputtelu ja keilaaminen. 

Kun maanantai saapui, tajusimme, kuinka 
”time flies when you have fun” -sanonta pitää 
paikkansa. Hyppäsimme bussiin ja kiisimme 
postikorttikylien lävitse, lehmäpeltojen ohi 
Quimperin kaupunkiin. Vierailtuamme poslii-
nitehtaassa tutustuimme moniin keskiaikaisiin 
upeisiin kirkkoihin. Quimperissa kaupat olivat 
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vasta pikkuhiljaa availemassa oviaan, mutta 
sehän ei meidän menoamme haitannut. Pie-
nen shoppailukierroksen jälkeen palasimme 
bussille rahapussit keventyneinä. Seuraava 
pysäkki: Une Petite Chocolaterie. Brestiin 
palattuamme halusimme kuluttaa loputkin 
rahamme ja päädyimme keskustaan. Tuli-
aisostosten jälkeen osan matka jatkui kotiin 
ja osan viettämään taas iltaa saunomisen ja 
lettujen merkeissä. 

Tiistaina, 23. syyskuuta, kyyneliltä välttyi 
harva, kun lähdön aika koitti. Aurinkoisesta 
Brestistä lähtö sateiseen koto-Suomeen ei 
miellyttänyt. Arjen alkaessa monia otti päähän 
”punishing ourselves at school”, kuten Leija 
asian kauniisti muotoili. Viikko oli ollut mag-
nifique, mutta kaiken hauskan on loputtava 
aikanaan. Matkalta jäi käteen vankkoja ystä-
vyyssuhteita ja sûrement vähän muutakin.

Kiitos kaikesta, Brest!

Sohvi Kalaja (091), Heli Suominen ja 
Aura Vilkuna (092)

Ranskalaiset Jyväskylässä 
5.–12.2.2010

Ranskalaiset tulivat Jyväskylään perjantaina 
5.2.2010. Majoittajille lähetettiin viestiä rans-
kalaisten saapumisajankohdasta, ja vieraat 
tulivat oletettua aiemmin, mistä seurasi lievää 
kaaosta, kun jokainen yritti päästä mahdolli-
simman nopeasti koululle hakemaan oman 
vieraansa. Perjantai-illalle ei ollut järjestetty 
mitään yhteistä ohjelmaa, vaan ajateltiin, että 
vieraat saavat tutustua rauhassa isäntäper-
heisiinsä.

Lauantaina suuri osa majoittajista ja rans-
kalaisista kävi tutustumassa Jyväskylän 
keskustaan, vaikka mitään virallista tapaa-
mista lauantaille ei ollut sovittuna. Shoppailun 
jälkeen suurin osa lähti erään majoittajan 
luo jatkamaan iltaa ja tutustumaan muihin. 
Sunnuntaina päivä vietettiin enimmäkseen 
perheiden kanssa, ja illalla lähes kaikki lähtivät 
pulkkamäkeen Laajavuoreen, sulkemisajan 
jälkeen, ja ranskalaiset pääsivät tutustumaan 
Suomen talveen oikein kunnolla. 

Maanantaiaamuna ranskalaiset lähtivät ma-
joittajien mukana kouluun. Suomalainen lukio 

Ryhmäkuva brestiläisittäin
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olikin vähän erilainen kuin ranskalainen, täällä 
oli ranskalaisten mielestä paljon rennompaa. 
Iltapäivällä vieraat vietiin Harjun luontomuse-
oon ja sen jälkeen vielä viimeisille oppitunneil-
le. Koulupäivän jälkeen nähtiin vielä koulun 
kotitalousluokassa nyyttäreiden merkeissä, ja 
myös opettajat olivat tällä kertaa mukana. 

Tiistaina aamupäivän vierailukohteena oli 
Aalto-museo, ja ranskalaiset pääsivät myös 
itse kokeilemaan suunnittelutyötä työpajassa. 
Oppitunteja riitti myös tiistaina, ja vierailun 
jälkeen mentiin taas kiltisti tunneille. Koulun 
jälkeen ei ollut mitään virallista ohjelmaa, mut-
ta suurin osa porukasta lähti taas keskustaan 
ja muutamat jatkoivat matkaa vielä Pandan 
tehtaalle ranskalaisten kanssa. 

Keskiviikkona oli aamupäivän vierailuvuorossa 
Metso, minkä jälkeen ranskalaiset lähtivät 
ruokailun kautta Toivakkaan maatilalle, jossa 
he viettivät iltapäivän, ja isäntäperheet saivat 
hengähdystauon. Maatilalla oli ranskalaisille 
uusia kokemuksia. He olivat mm. kokeilleet 
pilkkimistä ja muutamat olivat saaneet ka-
lojakin. Ranskalaiset olivat myös päässeet 
rekiajelulle, tosin rekeä veti hevonen eikä poro, 
mutta mitäs pienistä. 

Torstaina olikin jo viimeinen kokonainen päivä 
menossa, ja viimeisenä vierailukohteena oli 
Ympäristökeskus. Koulun jälkeen lähdettiin 
keskustan kautta viettämään viimeistä iltaa 
yhdessä, tosin informaatio-ongelmien vuoksi 
porukkaa oli ensin eri puolilla Jyväskylää 
mutta illalla suurin osa kuitenkin löysi samaan 
paikkaan. 

Väsyneet majoittajat ja ranskalaiset joutuivat 
heräämään aikaisin perjantaiaamuna, sillä  
Matkakeskuksella piti olla jo kuudelta. Osaa 
porukasta etsittiin hieman pidempään, kun 
kaikki eivät päässeet tulemaan aivan ajoissa 
– ranskalaisten lähtö ei ollut kovin nopeaa. Lo-
pulta, pitkien hyvästelyjen jälkeen ranskalaiset 
pääsivät bussiinsa ja jatkoivat kohti Helsinkiä. 
Majoittajat lähtivät kuka mihinkin, väsyneinä ja 
syksyn vastavierailua odottaessa.

Suvi-Sofia Kinnunen ja 
Jonna Laahanen (092)

Tuomiokirkon portaille paistoi kevätaurinko.

Saksa-Suomi vaihto 2010

Maaliskuun alussa koulumme sai vieraakseen 
23 oppilasta Koblenzista Görres-lukiosta. 
Tapahtumarikkaan ja varmasti elämyksiä 
tuoneen vierailuviikon aikana saksalaiset 
ehtivät tutustua koulumme lisäksi Jyväskylän 
ympäristöön, Alvar Aaltoon, suomen luontoon 
sekä erilaiseen kulttuuriin. Majoittajina toimi 
koulumme lukion 1. vuosikurssin oppilaita, 
jotka tutustuttivat omia hostejaan muun mu-
assa saunaan, mämmiin ja karjalanpiirakoihin, 
sekä Jyväskylän harrastusmahdollisuuksiin ja 
useisiin nähtävyyksiin. Viikon aikana otettiin 
ilo irti kunnon talvesta: tutuksi tuli laskettelu 
ja hiihto, jotka saivat yllättävän positiivisen 
vastaanoton.

Viikon aikana Koblenzin oppilaat vertasivat 
koulua ja opiskelua Norssin ja Görresin lukion 
välillä. Seurattuaan oppitunteja, tarkkailtuaan 
tunnelmia välitunneilla ja haastateltuaan op-
pilaita oli mieleipide koulustamme Norssista 
hyvin positiivinen: oppilaat ja opettajat olivat 
ystävällisiä toisilleen, tunneilla oli ollut hiljaista, 
oppilaat olivat tyytyväisiä ja koulurakennus 
oli moderni ja siisti. Kouluruokailu oli myöskin 
hyvin kehuttu ja myöskin ihmetelty jokapäi-
väinen hetki.

Viikonloppuna vuorossa oli tutustuminen Hel-
sinkiin. Siellä ryhmämme tutustui keskustan 
merkittävimpiin rakennuksiin, vieraili talvisessa 
Suomenlinnassa ja ihmetteli nykytaidetta 
Kiasmassa.
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TÄYDENNYSKOULUTUS

Normaalikoulu järjesti yhdessä opettajankou-
lutuslaitoksen kanssa opettajille suunnatut 
pedagogiset messut nyt kuudetta kertaa.  
Yläkoulun tiloissa lauantaina 6.2.2010 pi-
dettyjen messujen pääkysymys oli: Millaista 
viestintää koulussa tarvitaan? Monipuolisen 
messupäivän ohjelmaan kuului kaksi kaikille 
yhteistä teemaluentoa ja kuusi työpajaa, joista 
jokainen osallistuja valitsi kaksi mieleistään. 
Luennolla pohdittiin kollegoiden ymmärtämistä 
ja jännittyneisyyttä opettaja-oppilasvuorovai-
kutuksessa. Pajoissa kuultiin alustuksia mm. 
opettajan tilannetajusta, näkemyseroista kodin 
ja koulun yhteistyössä sekä toisesta ihmisestä 
kiinnostumisesta. Messujen teemaa pidettiin 
opettajille hyvin sopivana, ja keskustelun 
mahdollistavaa pajatyöskentelyä erityisen 
toimivana työtapana.

Täydennyskoulutustoiminnassa Normaali-
koulu on tehnyt yhteistyötä aktiivisesti OKL:
n ja useiden ainelaitosten kanssa ja viime 
vuoden loppuun saakka myös Länsi-Suomen 
lääninhallituksen kanssa Oppivat kuppilat 
-yhteistyöverkoston avulla. Tämän verkoston 
tulevaisuus on aluehallintouudistuksen myötä 
vielä avoin. Useat Norssin opettajat ovat toi-
mineet yhteystyötahojensa kanssa aktiivisesti 
erilaisissa täydennyskoulutustehtävissä.

LIIKUNNAN 
TÄYDENNYSKOULUTUS-
VERKOSTO

Normaalikoulu on ollut aktiivisesti vahvista-
massa valtakunnallista liikuntaa opettavien 
opettajien täydennyskoulutusverkostoa. 
Liikuntatieteiden laitoksen, Norssin ja OKL:n 
edustajista koottu ohjausryhmä koordinoi täy-
dennyskoulutustoimintaa yhdessä valtakunnal-
lisen yhteistyöverkoston kanssa. Verkostossa 
on ollut mukana 12 opettajankoulutusyksikköä. 
Täydennyskoulutukset ovat toteutuneet eri 
puolella Suomea suunnitelman mukaisesti. 
Normaalikoulu on ohjausryhmätyön lisäksi 
ollut toteuttamassa Jyväskylässä järjestettyä 
täydennyskoulutuskurssia. Aiheina olivat 
arviointi ja suunnittelu, hyvinvointia koulun 
liikunnalla ja oppimaan oppimisen taidot liikun-
nassa. Jokainen koulutus on kolmen opintopis-
teen laajuinen, ja niihin osallistui keskimäärin 
kaksikymmentä liikuntaa opettavaa opettajaa. 
Uudet koulutukset ovat juuri alkaneet, ja lisää 
on luvassa taas ensi syksynä.
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OPPILASKUNNAT

ALAKOULUN OPPILASKUNNAN 
HALLITUKSEN TOIMINTAA

Alakoulun oppilaskunnan hallitukseen kuu-
luivat lukuvuonna 2009–2010 seuraavat 
oppilaat: puheenjohtaja Atte Kettunen 3a, 
varapuheenjohtaja Eero Torkkola 4c, sihteeri 
Anni Vainio 5c ja varsinaiset jäsenet Eetu 
Kettunen 1a, Ukko Kaukua 1b, Veikko Nis-
kanen 1c, Vili Saaranen 2a, Juuso Seuri 2b, 
Ilari Ristikankare 2c, Veeramaria Viinikainen 
3b, Sara Taavitsainen 3a, Aaron Salminen 4a, 
Eetu Karonen 4b, Niilo Koivisto 5a, Alina Salo-
maa 5b, Anni-Maria Jalonen 6a, Sannakaisa 
Suortamo 6b ja Sarita Laine 6c.

Oppilaskunnan hallitus organisoi jokaisessa 
luokassa mielipidekyselyn koulun järjestys-
sääntömuutoksista. Hallitus esitti muutokset 
rehtorille ja opettajakunnalle.

Oppilaskunnan hallituksessa käsiteltiin mm.  
vaaralliseksi todetun välituntikarusellin pois-
toa. Hallitus on antanut mielipiteensä uuden 
välituntitelineen valintaan.

Hallitus organisoi myös uudet jalkapallot 
kaikkiin luokkiin.

Oppilaspäivän suunnittelu kuuluu myös hal-
lituksen tehtäviin. Tänä vuonnakin päädyttiin 
Talent-kilpailuun. Hallituksen tehtävänä oli 

järjestää semifinaalit ja lopulta Talent-finaali 
oppilaspäivän ohjelmanumeroksi.

Norssien valtakunnallisiin oppilaskuntapäiviin 
Raumalle 19.–20.11.2009 osallistuivat pu-
heenjohtaja Atte Kettunen, varapuheenjohtaja 
Eero Torkkola, Verna Aho ja Sannakaisa Suor-
tamo. Päivien teemana oli Lasten oikeuksien 
juhlavuosi. Muina aiheina olivat oppilaskunnan 
vaikuttamismahdollisuudet koulussa, yhteistyö 
muiden oppilaskuntien kanssa ja osallistumi-
nen kotikunnan asioihin/päätöksentekoon.

Oppilaskunnan hallitus oli mukana Lasten 
oikeuksien kulkueessa 20.11.2009 Jyväsky-
lässä.

Tapahtumassa 3a luokan oppilas Junnu 
Bärlund esitti koulumme edustajana kau-
punginjohtajalle kysymyksen: ” Mitä teidän 
mielestänne kouluissa pitäisi parantaa, että 
lapset voisivat hyvin?” 

Oppilaskunnassa toimiminen kehittää oppilai-
den kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä 
edustajina ja harjaannuttaa yhteistoimintaa 
sekä vastuun ottamista yhteisten asioiden 
hoidossa.

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan 
jäsenen, joka palkitaan hyvästä toveruudesta 
hymypatsaalla.

Lastenoikeustapahtuma 2009
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YLÄKOULUN JA LUKION 
OPPILASKUNTATOIMINTA

Yläkoululla on oma oppilaskunta, jonka 
puheenjohtajana on toiminut Satu-Maarit 
Nuorva ja sihteerinä Ilta Fuchs. Hallitukseen 
on kuulunut lisäksi 10 jäsentä. 

Yläkoulun sekä lukion oppilaskunnat osallis-
tuivat yhdessä alakoulun edustajien kanssa 
Normaalikoulujen yhteiseen oppilaskuntata-
paamiseen 19–20.11.2009 Raumalla. Ylä-
koulun oppilaskunnan edustajina toimivat 
Satu-Maria Nuorva, Sara Härkönen, Viljami 
Hoskonen ja Riku Hiltunen ja lukion oppilas-
kunnan edustajina Sanni Ovaska ja Johanna 
Rasila.

Lukion oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja Elli Kantasen ja sihteeri Inkeri 
Lohikosken lisäksi vaihteleva määrä aktiivisia 
jäseniä. 

Tämä vuosi on ollut oppilaskunnan hal-
lituksella oikea aktiivivuosi. Perinteisesti 
järjestimme itsenäisyyspäiväntanssiaiset 
entistä upeammilla ohjelmilla ja maistuvalla 
buffet-tarjonnalla sekä supersuositun hygie-
niapassikoulutuksen. Viime vuoden tapaan 
organisoimme abiturienteille kyydin Helsinkiin 
STUDIA jatkokoulutusmessuille sekä mahdol-
lisuuden vierailla samalla ilmaiseksi Picasso 
näyttelyssä Ateneumissa.

Sen lisäksi, että palautimme vanhan perinteen, 
hymypatsaiden jaon, saimme paljon uusia ide-
oita. Viikon ruokalistat näkyvät nykyään info-tv:
ssä oppilaiden ja opiskelijoiden pyynnöstä. 
Koulussamme on hienoine sisustuksineen 
vihdoin myös kauan kaivattu lukiolaisten 
ikioma tila.

Ystävänpäivän aikoihin järjestetty rakkauden 
viikko piristi arkista koulutyötämme hehkeillä 
aamunavauksilla ja ihka oikeilla amoreilla. 
Jokaisella, joka piti silmänsä auki käytävillä, 
oli mahdollisuus opetella sanomaan “minä 
rakastan sinua” lukemattomilla eri kielillä. 

Upouusi juhla Vappupartyt järjestetään toi-
vottavasti myös tulevina vuosina. Mahtava 
dj ja upeat koristelut takasivat hauskan ja 
onnistuneen illan. Saimme myös läpi ehdo-
tuksemme  siitä, että esim. oppilaskunnan ja 
nuorisovaltuuston aktiiviset jäsenet voisivat 
saada kurssisuorituksen (INT24) omasta 
työstään.

Vaikka saimmekin tänä lukukautena paljon 
aikaiseksi koulumme eteen, niin emme toki 
unohtaneet yhteisvastuuta muista. Viime 
vuonna lahjoitimme taksvärkkituotoista puolet 
Haukkalan sairaalakoululle, jossa meille pidet-
tiin kahvitustilaisuus kiitokseksi. Taksvärkki 
toteutettiin myös tänä lukuvuonna ennen 
vappua. Myös perinteinen janopäiväkeräys 
toteutettiin menestyksekkäästi.

Lukion oppilaskunnan hallitus
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Kaikki on valmista... juhlat voivat alkaa...

Itsenäisyystanssiaiset 3.12.2009

Malja itsenäisyydelle, pian syttyvät itsenäi-
syyden kynttilät.

Lukion oppilakunnan hallistus kokoontuu.
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KIRJASTO

Koulun kirjasto toimii kahdessa eri paikassa: 
alakoululla ja yläkoulu-lukiolla. Kirjastosih-
teeri työskentelee aamupäivisin alakoululla 
ja iltapäivisin yläkoulu-lukiossa. Lukukauden 
alusta yläkoulu-lukion kirjastossa työskenteli 
osa-aikaisesti myös koulunkäyntiavustaja 
Tutta Kesti. Lisäksi 18.lokakuuta alkaen kou-
luavustajana toimi Henna Kiimalainen. Koulu-
avustajat mahdollistivat, että kirjasto oli auki 
jo ennen klo 12. Lukusali on ollut käyettävissä 
koko päivän. Alakoulun kirjasto oli oppilaiden 
käytössä klo 8–14.

KÄYTTÖ

Oppilaat, opiskelijat ja opettajaharjoittelijat 
ovat käyttäneet molempia kirjastoja aktiivi-
sesti lukuvuoden aikana. Perusopetuksen 
vuosiluokilla 1–6 on ollut käytössään vakitui-
set kirjastotunnit kerran viikossa. Silloin on 
ollut mahdollisuus lainata kaunokirjallisuutta 
kotiin tai pulpettilukemiseksi, tutustua tieto-
kirjallisuuteen sekä lukea lehtiä ja sarjaku-
via. Lisäksi luokat ovat käyttäneet kirjastoa 
projektitöissään. Kaikki perusopetuksen 7. 
luokat ja lukion 1. vuosikurssin opiskelijat 
ovat käyneet tutustumassa koulun kirjastoon 
ja heitä on opastettu tiedonhakuun. Kirjaston 
lukusaliin hankittiin neljä lautapeliä oppilaiden 
ja opiskelijoiden ajankuluksi. Yläkoulu-lukion 
kirjastoon saatiin kuusi lukupaikkaa lisää 
ottamalla käyttöön käytävätilaa. Alakoululla 
luokanopettajaharjoittelijoita, erityisopetuksen 

opetusharjoittelijoita sekä yläkoulu-lukion puo-
lella aineenopettajaharjoittelijoita on ohjattu 
niin kirjaston käyttöön, tiedonhaun ja -hallinnan 
taitojen oppimiseen kuin koulukirjaston toimin-
nan periaatteisiinkin.

LUKUDIPLOMI

Perusopetuksen 1–6 luokkien oppilaita on  ku-
luneena lukuvuonna kannustettu suorittamaan 
jo perinteinen kaunokirjallisuuden lukudiplo-
mi. Lukudiplomit jaetaan koulun yhteisessä 
tilaisuudessa Kirjan ja ruusun päivän aikaan 
toukokuussa. Lukudiplomi on kolmiportainen: 
kuusi kirjaa luettuaan saa lukudiplomin, 12 
kirjaa luettuaan on lukumestari ja 24 kirjaa 
ahmittuaan on supermestari.

Yläkoululaiset ovat voineet suorittaa Jy-
väskylän kaupunginkirjaston organisoiman 
lukudiplomin. Seitsemäsluokkalaiset voivat 

Uusi lukutila kalustettuna 
Oppilaat viihtyvät ikkunoiden äärellä tehden 
opintojaan

Luokanopettajaharjoittelijat Salla Malinen ja 
Liisa Launonen työn touhussa kirjastossa
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2b:n oppilaat kirjastotunnilla lukemassa pulpettikirjojaan

KIRJAN JA RUUSUN VIIKKO

Toukokuun alussa kirjastotyöryhmä järjesti 
jo yhdeksännen kerran Kirjan ja ruusun vii-
kon tapahtuman. Tänä vuonna järjestettiin 
kilpailu, jossa piti tunnistaa kirjojen henkilöitä 
kuvien perusteella. Henkilöitä ja hahmoja oli 
valittu sarjakuvista, dekkareista, klassikoista ja 
nuortenkirjoista. Vastanneiden kesken arvottiin 
kirjapalkintoja.

6b:n oppilaat tuomassa lukudiplomin kirjalis-
toja tarkistettavaksi

1c:n oppilaat lukupuun juurella. Luettuaan 
kirjan, oppilas saa lisätä yhden ”lehden” 
puuhun.

suorittaa pikkudiplomin lukemalla yhden kirjan 
jokaisesta kirjalistasta sekä yhden vapaava-
lintaisen kirjan. Kahdeksasluokkalaisille ei 
ole omaa diplomia, vaan Lukemalla lentoon 
– Yläkoulun kirjallisuusdiplomi annetaan niille 
yhdeksäsluokkalaisille, jotka ovat lukeneet 18 
kirjaa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan 
aikana kyseisten luokkien suoritusohjeiden 
mukaisesti. 
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TUKIOPPILAS- JA 
TUTORTOIMINTA

TUKIOPPILASTOIMINTA

Kuluvana lukuvuonna tukioppilaina ovat 
toimineet:

8a Helenius Lauri, Kiviniemi Emmi, Lahti 
Vilma, Puukko Viivi, Rehn Aino, Taka-
la Juuso, Vuorela Jaakko

8b Bergqvist Miisa, Hirvonen Nico, Kohl 
Anna-Katriina, Niemelä Laura, Peso-
nen Pinja, Riekkinen Viljami

8c Helste Kaisa, Mönttinen Peppi, Sa-
rasoja Maaria

8d Lattu Tilda, Peura Soila

9a Hiltunen Riku, Mähönen Niko

9b Myllymäki Tessa, Pakkanen Kaisla, 
Wilson Laura, Vuorela Siiri

9d Kanerva Krista, Levijärvi Emma, 
Münster Toni, Pöntinen Kerttu

9e Hokkanen Jarna, Mäenpää Helmi, 
Nuorva Satu-Maria

9f Geier Anton, Korpela Janne, Saariaho 
Kaisla, Salonvaara Henna

Tukioppilaskurssi on yksi valinnaiskursseista, 
jonka tavoitteena on edistää hyviä toverisuh-
teita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä 
turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. 
Tukioppilaat ovat tavallisia oppilaita, jotka 
koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden 
kanssa ja heidän tukenaan. Yksi toimintamuo-
to on Verso eli vertaissovittelu, jossa oppilaat 
sovittelevat vertaistensa välisiä ristiriitoja. 
Lukuvuoden 2009–2010 tukioppilastoimin-
nan ohjaajina toimivat Maarit Ilola ja Sanna 
Lahtinen. 

Kahdeksannen luokan tukioppilaat opettelivat 
kurssin aikana ryhmässä toimimista ja vuoro-
vaikutustaitoja erilaisten harjoitusten avulla. 
Käsittelimme ja pohdimme teemoja, kuten 

kiusaaminen, erilaisuuden hyväksyminen, it-
setunto ja tunnetaidot. Lisäksi tukioppilaat ovat 
harjoitelleet ryhmässä toimimista erilaisten 
leikkien avulla. Tukioppilaat kävivät vierailulla 
kuudesluokkalaisten luona huhtikuussa ja 
järjestivät tutustumispäivän tuleville seitse-
mäsluokkalaisille toukokuussa 2010.

Elokuussa 2009 yhdeksännen luokan tukiop-
pilaat järjestivät uusille seitsemäsluokkalaisille 
tervetulojuhlan Harjulla. Leikkimielisillä kilpai-
luilla ja toimintarasteilla pyrittiin tutustutta-
maan uudet oppilaat toisiinsa. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton tukioppilasseminaariin Ve-
salassa osallistuivat Jarna Hokkanen, Emma 
Levijärvi, Kerttu Pöntinen ja Kaisla Saariaho 
sekä ohjaaja Sanna Lahtinen. Lukuvuoden 
aikana tukioppilaat kävivät leikittämässä kum-
miluokkiaan ja kertoivat samalla muun muassa 
valinnaiskursseista ja tukioppilastoiminnasta. 
Joidenkin luokkien luokkahenkeä parantaak-
seen muutamat tukioppilaat halusivat järjestää 
oma-aloitteisesti ryhmäytymistoimintaa. Tuki-
oppilaat järjestivät yhdessä lukion oppilasku-
nan kanssa ystävänpäivätapahtuman. 

Lukuvuoden 2009–2010 tukioppilasstipendi 
myönnettiin Tessa Myllymäelle esimerkillisestä 
ja sitoutuneesta toiminnasta tukioppilaana.

VERTAISSOVITTELU

Vertaissovittelu on rauhanomainen tapa rat-
kaista ristiriitoja ilman tavanomaisia rankaisu-
menetelmiä kuten jälki-istuntoa tai puhuttelua. 
Vertaissovittelussa koulutetut oppilaat ohjaa-
vat muiden oppilaiden välisiä sovittelutilanteita 
– vertaiset siis sovittelevat vertaisiaan.

9. luokan tukioppilaista vertaissovittelijoina 
ovat toimineet Jarna Hokkanen 9e, Krista Ka-
nerva 9d, Emma Levijärvi 9d, Tessa Myllymäki 
9d, Helmi Mäenpää 9e, Satu-Maria Nuorva 9e, 
Kerttu Pöntinen 9d, Kaisla Saariaho 9f, Laura 
Wilson 9b ja Siiri Vuorela 9b.

Vertaissovittelun vastuuhenkilöinä ovat toimi-
neet kuluneen lukuvuoden aikana Taina Kesti 
ja Jouni Mutikainen.
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Tukioppilaiden järjestämä tervetulojuhla seitsemäsluokkalaisille
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Tiedeopetukseen liittyvät oppilaiden saavutuk-
set löytyvät alkaen sivulta 55.

TALOUSTIETOKILPAILU

Perinteiseen tapaan Normaalikoulun 9. luok-
kien oppilaat osallistuivat valtakunnalliseen 
taloustietokilpailuun. Luokkiensa parhaita 
olivat Ville Virtanen ja Riku Hiltunen (9A) 
Aki Ruhtinas (9B), Atte Jantunen ja Tuomas 
Pohjonen (9C), Krista Kanerva (9D), Helmi 
Mäenpää (9E) sekä Ilja Aalto (9F).

VALTAKUNNALLINEN 
LUKIOLAISTEN 
KIELIOPPIKILPAILU

Abiturientti Taavi Tenhu saavutti jaetun en-
simmäisen sijan Jyväskylän yliopiston järjes-
tämässä Lukiolaisten kielioppikilpailussa ja 
abiturientti Eero Mäenpää sijoittui kymmenen 
parhaan joukkoon. Kilpailuun osallistui yhteen-
sä 242 lukiolaista 64 lukiosta.

LIIKUNTASAAVUTUKSIA

Alakoulu

Alakoulun oppilaat ovat edustaneet koulu-
amme mallikkaasti useissa koulujen välisissä 
urheilukilpailuissa sekä paikallisella että val-
takunnallisella tasolla.

Kolmasluokkalainen Okko Juntunen voitti kou-
lujen tenniskisoissa Suomen mestaruuden.

Jyväskylän alakoulujen sulkapallokisoissa 
menestyi parhaiten Lotta Piesanen. Hän voitti 
5.–6. luokan tyttöjen sarjan, jossa hopeasijan 
saavutti Ella Palviainen sekä jaetun kolman-
nen sijan Sara Torkkola ja Anna Salmikangas. 
Inka Jokinen pelasi hopeasijan arvoisesti 3.–4. 
luokan sarjassa.

Jouni Koponen ja Jouni Mutikainen saivat 
liiton ansiomerkit Liikunnan ja Terveystiedon 
Opettajien opintopäivillä Tampereella.

Helmikuun hiihtokilpailuissa hiihtivät Inka Joki-
nen ja Miska Peltonen neljänsiksi Vaajakosken 
aurinkoisilla laduilla.

Maaliskuun kisatunnelmaa koettiin Jyväskylän 
harjoitusjäähallilla, missä pidettiin perinteinen 
alakoulujen kaukalopalloturnaus. Kisaan 
osallistui viisi koulua. Koulumme pojat voittivat 
mestaruuden jo kolmannen kerran peräkkäin, 
joten kiertopokaali jää nyt koulumme vitriiniin 
lopullisesti. Joukkueessamme pelasivat Julius 
Nättinen, Vili Vesalainen, Justus Mikkonen, 
Oscar Salminen, Mikko Hyttinen, Semi Laine, 
Juuso ja Joel Bärlund, Juha-Matti Alanko, 
Samuli Hietamäki, Casper Andersson, Akseli 
Vainio ja Aku Eronen.

Yläkoulu ja lukio

Koululiikuntaliiton (KLL) toimintaan osallistumi-
sesta ja menestymisestä koulujen kilpailuissa  
annetaan KLL:n ansiomitali lukiolaiselle Harri 
Keskitalolle (IVvsk). Liikunnan lahjakortti 
myönnetään Wanhojen tanssien koreografian 
suunnittelusta ja ohjauksesta Annamari Jalas-
vuorelle (IIC) ja Ida-Ellen Tarvaiselle (IIC)
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Lukuvuoden 2009–2010 aikana Norssin op-
pilaat osallistuivat paikallisiin ja valtakunnal-
lisiin koululiikuntakilpailuihin yleisurheilussa, 
suunnistuksessa,  jalkapallossa, koripallossa, 
salibandyssä, tenniksessä, hiihdossa, sulka-
pallossa ja soikkiksessa.  Valtakunnallisessa 
Pover Mover  -tanssikilpailussa norssilaisten 
ryhmä esitteli liikunnallisia taitojaan. Lukion 
toisen vuosikurssin opiskelijat säväyttivät ylei-
söä taidollaan ja tyylikkyydellään perinteisissä 
Wanhojen tansseissa helmikuussa. Hienosti 
sujuneet tanssit kruunasi tänä vuonna Norssin 
oma tanssi, jonka koreografian suunnittelivat 
itsekin tansseissa mukana olleet wanhat Anna-
mari Jalasvuori ja Ida-Ellen Tarvainen.

Kilpailullisen menestyksen kruunasi lukion 
poikien koripallojoukkue, joka saavutti SM-
pronssia KLL:n sarjassa. Joukkueessa pelasi-
vat Harri Keskitalo(IVvsk), Miska Kierros (IIC), 
Santeri Lahdelma (IIC), Niko Mannila (IIIC), 
Mika-Matti Peltokoski (IC), Jussi Ruuskanen 
(IC), Niklas Töyrylä (IIIC), Tuomas Töyrylä (IC) 
ja Topi Viinikainen (IC). Porukan valmennuk-
sesta vastasivat Heikki ja Riku Parkatti.

SM-pronssia voittanut lukion poikien koripallojoukkue

Wanhojen tanssien koreografian suunnittelivat 
Annamari Jalasvuori ja Ida-Ellen Tarvainen.



86 KERHOTOIMINTA

KERHOTOIMINTA

ALAKOULU

Alakoululla on lukuvuoden aikana ollut useita 
eri kerhoja. Oppilaat ovat voineet harrastaa 
liikuntaa palloilukerhossa ja harjaannuttaa 
käden taitoja teknisen työn kerhossa. Kieli- 
ja kulttuurikerho on koonnut paljon oppilaita 
tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin. Kevätlu-
kukaudella toimi myös saksan kerho sekä kieli-
valintakerho 2.-luokkalaisille. Opaskerholaiset 
ovat tänäkin vuonna esitelleet kouluamme 
lukuisille vierailijaryhmille.

Koulussa on toiminut lukuvuoden aikana 
kaksi kuoroa. Kuorot pitivät yhteiskonsertin 
toukokuussa. Kanteleen soiton opetusta on 
toteutettu yhdessä Jyväskylän ammattikorkea-
koulun kanssa. Iltapäivätoiminnassa mukana 
olevat oppilaat ovat voineet osallistua myös 
Jälkkärin järjestämiin kerhoihin.

Opaskerho 

Koulumme on saanut ottaa vastaan useita 
ryhmiä ja yksittäisiä vieraita eri maista koulu-
vuoden aikana. Viides- ja kuudesluokkalaiset 
kouluoppaat ovat esitelleet koulua ansiok-
kaasti ja taitavasti, tarvittaessa myös vierailla 
kielillä. 17 alakoulun opaskerhossa koulutettua 
opasta on ollut valmiina esittelemään koulua 
milloin tahansa, suomeksi tai englanniksi, sak-
saksi tai japaniksi, säätäen kierroksen pituutta 
vierailijoiden toivomusten mukaan.  

Kielivalintakerho

Kevätlukukaudella 2010 järjestettiin alakoulun 
kakkosluokkalaisille kielivalintakerho, jossa 
esiteltiin koulussamme A1-kieleksi valittavissa 
olevia kieliä: englantia, saksaa, ranskaa ja 
ruotsia. Näin oppilaat saivat “maistiaisia” eri 
kielistä ja eväitä valintojen tekemiseen. 

Kieli-ja kulttuurikerho

Uutena harjoittelumuotona kansainvälisille 
vaihto-opiskelijoille oli tuntityöskentelyn lisäksi 
neljäs - kuudesluokkalaisille suunnattu kieli- ja 
kulttuurikerho. Kerhossa tutustuttiin eri maiden 
kulttuureihin erilaisten toimintojen avulla: lei-
vottiin tiramisu-kakkua, leikittiin juoksuleikkejä 

Kalligrafiaakin pääsi kokeilemaan kulttuuri-
kerhossa.

Kielivalintakerhossa oli kivaa!
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Power mover -kerho

Tänä vuonna Norssi osallistui Power Mover 
-tanssikilpailuun yhden joukkueen voimin. 
Seiskaluokan oppilaamme tarttuivat rohkeasti 
liikuntatunnilla heitettyyn ideaan kilpailuun 
osallistumisesta. Myöhemmin nimensä saa-
neessa ryhmässä, Electric choicessa, tans-
sivat Wilma Makkonen, Viyada Heiskanen, 
Helmi Kalaja, Erika Lappalainen ja Rebekka 
Kierros. Koreografian suunnittelu ja harjoittelu 
tiivistyivät kilpailun lähestyessä, ja kun loppu-
asentokin sai lopullisen kuosinsa Orimattilan 
urheilutalon kisapaikalla, oli ryhmä valmiina 
lavalle. Esiintyminen sujui mallikkaasti ja alun 
pakollisen jännittämisen jälkeen myös tanssi-
misesta nauttien. Monipuolisella lajitaustalla 
varustettu ryhmä kantoi kerhon aikana hienosti 
vastuuta koreografian suunnittelusta ja sen 
harjoittelusta sekä sai arvokasta kokemusta 
seuraavia vuosia varten. Tällä kertaa jatko-
paikan Helsingissä tanssittavaan finaaliin vei 
kuitenkin toinen kokeneempi ryhmä. Toivot-
tavasti Electric choice nähdään lavalla ensi 
vuonnakin.

ranskaksi, askarreltiin Sintklaasille tohveleita, 
maalattiin korealaisia ja taiwanilaisia kirjain-
merkkejä, leikittiin ja laulettiin ja katseltiin 
kuvia eri maista. Kerho sai jo syksyllä suuren 
suosion ja jatkui myös kevätlukukaudella 2010 
uusien opiskelijoiden vetämänä. 

Saksan kielen kerho

Kevätlukukaudella aloitettiin saksan kielestä 
kiinnostuneille alakoulun oppilaille saksan 
kielen kerho, kun saksan opetusryhmää 
A2-kieleen ei saatu alkamaan. Kerhossa 
leikittiin, laulettiin ja harjoiteltiin saksan kielen 
perusteita.

YLÄKOULU JA LUKIO

Liikuntakerhot

Yläkoulun oppilaat ovat jälleen liikkuneet täy-
dellä tohinalla kerran tai kaksi kertaa viikossa 
harraste- ja palloilukerhoissa. Liikuntalajit 
valittiin kerholaisten omien toiveiden mukaan 
ja suosituimpia ovatkin olleet parkour ja 
trampoliinihypyt. Myös muita lajeja on har-
rastettu, suosituimpina salibandy, squash ja 
kuntosali. 

Yläkoulun ja lukion kilpaurheilukerhon kautta 
oppilaat ovat osallistuneet useiden lajien kou-
lulaiskilpailutoimintaan. Norssilaisia on osallis-
tunut muun muassa yleisurheilun, jalkapallon, 
salibandyn, sulkapallon, koripallon, soikkiksen 
ja uinnin kilpailuihin tai turnauksiin.

Power Mover -tanssijat

Kulttuurikerhossa taiteltiin hollantilaisia toh-
veleita.
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Normaalikoulun parlamenttikerho

Nuorten parlamentti kokoontuu joka toinen 
vuosi eduskunnassa. Tänä vuonna Eduskun-
tatalo täyttyi innokkaista 8.–9.-luokkalaisista 
16. päivä huhtikuuta. Nuorten parlamentin 
istuntopäivään ilmoittautui tällä kertaa 95 
parlamenttikerhoa peruskoulun yläkouluista 
ympäri Suomea. Jokaisesta koulusta paikalle 
saapui kaksi, joistakin jopa kolme edustaja-
oppilasta, ja he valloittivat kansanedustajien 
paikat Eduskuntatalon täysistuntosalista 
yhden istunnon ajaksi. Kouluista osallistuivat 
päivään myös yhdet toimittajaoppilaat sekä 
yhdet ohjaajat.

Jyväskylän normaalikoulua Nuorten parlamen-
tin täysistunnossa edustivat 9.-luokkalaiset 
Atte Jantunen sekä Riku Hiltunen. Toimitta-
jaoppilaana toimi lukiolainen Lotta Nygård, 
ja ohjaajaksi mukaan lähti lehtori Heikki 
Marjomäki.

Helsingin matka alkoi 26 oppilaan sekä kah-
den opettajan, Sakari Suutarisen ja Heikki 
Marjomäen, voimin koulun pihalta aamulla 
ennen kello kuutta. Mukana oli pääasiassa 
yhdeksäsluokkalaisia, mutta myös muutama 
kahdeksasluokkalainen ja lukiolainen oli 
päässyt mukaan. Matkan aikana katsottiin 
Kummeleiden Kultakuumetta ja pysähdyttiin 
Tähtihoviin syömään aamupalaa. Helsinkiin 
saavuttiin hieman ennen kello kymmentä. Mei-
tä Nuorten parlamentin istunnossa vierailevia 
odotti toistamiseen aamupala Eduskuntatalon 
kahvilassa. Muut pistäytyivät nykytaiteen mu-
seossa Kiasmassa.

Seuraavaksi tavattiin elinkeinoministeri Mauri 
Pekkarinen. Parlamenttikerholaiset olivat 
suunnitelleet kysymyksiä, ja niistä keskusteltiin 
kiireisen ministerin kanssa. Tämän jälkeen 
muut matkalaiset lähtivät vierailemaan Man-
nerheim-museossa ja Nuorten parlamentin 
istunnossa vierailevat siirtyivät eduskunnan 
täysistuntosaliin.

Nuorten parlamentti huipentui klo 12.00–13.00 
pidettyyn täysistuntoon, joka toteutettiin edus-
kunnan suullisen kyselytunnin tapaan. Oppi-
lasedustajat pyysivät puheenvuoron istuntoa 

johtavalta eduskunnan puhemieheltä Sauli 
Niinistöltä, esittivät kysymyksensä kansan-
edustajan paikalta, ja aihealueesta vastaava 
ministeri vastasi kysymykseen puhemiehen 
myönnettyä hänelle puheenvuoron.

Suullisen kyselytunnin päiväjärjestykseen oli 
valittu 180 kysymyksen joukosta 42 kysymys-
tä. Näiden joukossa oli myös Jyväskylän nor-
maalikoulun edustajan Atte Jantusen kysymys  
rauhanturvajoukkojen poistamisesta Afganis-
tanista. Kyselytunnin aikana puhemies valitsi 
esitettävät noin kaksikymmentä kysymystä 
päiväjärjestykseen valittujen kysymysten jou-
kosta. Edustaja Jantunen pääsi esittämään 
kysymyksensä kansanedustaja Sasin paikalta. 
Kysymykseen vastasivat puolustusministeri 
Jyri Häkämies ja ulkoasiainministeri Alexander 
Stubb. Erityisesti Atte sai kiitosta ministeri 
Stubbilta, jonka mukaan kyselytunneilla kä-
sitellään harvoin ulkopolitiikkaa. Stubb mai-
nitsee asiasta tyytyväisenä myös blogissaan: 
”Sain kysymyksen Afganistanista. Toivottavasti 
sain vastattua tyydyttävästi.”

Nuoret tenttasivat ministereitä muun mu-
assa koulujen lakkauttamisesta, maaseu-
dun joukkoliikenteestä, turkistarhauksesta, 
koulukiusaamisen ehkäisemisestä, naisten 
pakollisesta kansalaispalveluksesta, nuorten 
kuulemisesta koulurakennusten ja -ympäris-
töjen suunnittelussa sekä nuorten mielen-
terveystyön kehittämisestä. Nuoret pääsivät 
myös äänestämään mopokortin ajokokeesta. 
Oppilasedustajat kannattivat ajokokeen suo-
rittamista äänin 104–86.

Istunnon jälkeen vuorossa oli puhemiehen 
vastaanotto Valtiosalissa. Koulumme edustajat 

Atte Jantunen hiillostaa ministereitä.
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pääsivät juttelemaan kansanedustajien kans-
sa.  Myös yhteiskuvia ministereiden kanssa 
otettiin. Valtiosalissa nautittiin myös pientä 
purtavaa sekä juomia.

Tämän jälkeen siirryttiin koko porukan voimin 
Eduskuntatalon vieressä sijaitsevan Pikkupar-
lamentin yleisölle avoimeen Kansalaisinfoon, 
jossa meillä oli sovittu tapaaminen kansan-
edustaja Susanna Huovisen kanssa. Lento-
ongelmien vuoksi Huovinen ei valitettavasti 
ollut päässyt paikalle, mutta hänen avusta-
jansa Pirjo Lehtinen, kansanedustajat Matti 
Saarikoski ja Mia-Petra Kumpula-Natri sekä 
jyväskyläläinen opiskelija Olli-Pekka Koljonen 
kertoivat eduskunnan arjesta.

Päivämme eduskunnassa lähestyi päätöstään. 
Ennen lähtöä takaisin kohti Jyväskylää oli pari 
tuntia vapaa-aikaa. Sakke kehotti erityisesti 
tutustumaan Helsingin kahvilakulttuuriin. Linja-
autokyyti takaisin kotiin lähti kello 17.00. On 
tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus tutustua 
eduskunnan toimintaan ja vaikuttamiseen. 
Päivä oli kaikin puolin onnistunut ja hieno 
kokemus meille jokaiselle!

Lotta Nygård (094)

Riku Hiltunen Ben Zyskowiczin paikalla

Atte perehtyy papereihin.

Istuntosali koko komeudessaan
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HENKILÖKUNNAN JUMPPA

Henkilökunnan innokkaat liikkujat ovat kokoon-
tuneet maanantaisin saliin jumpan merkeissä. 
Jumppaamassa on ollut mukavan sekalainen 
porukka uusista opettajista eläkeläisiin. Vuo-
teen on mahtunut erilaisia jumppalajeja, aina  
perinteisemmistä circuit- ja stepjumpista body-
pumpiin, lattareihin ja zumban saloihin. Hiki on 
virrannut, mutta hymy ei ole hyytynyt!
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TOTEUTUMINEN JA 
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OHJATUT HARJOITTELUT

Ohjatun harjoittelun kehittäminen on keskei-
nen osa koulumme laatutyötä. Jyväskylän 
yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunni-
telma on integroitu kokonaisuus, jossa ohjattu 
harjoittelu on opettajaksi opiskelun tärkeä osa. 
Ohjattu harjoittelu tukee opiskelijan kasvua 
työtään tutkivaksi ja kehittäväksi asiantunti-
jaksi. Pedagogisia valmiuksia vahvistetaan 
keskittymällä erityisesti siihen, miten tutkimus 
ja tutkimuksellinen lähestymistapa ovat osa 
opettajan työtä. Opiskelijoille ja ohjaajille 
vuosittain tehdyn palautekyselyn analyysin 
perusteella kehitetään pedagogisten opinto-
jen opetussuunnitelmaa. 

Ohjattuja harjoitteluita toteutetaan eri tavoin. 
Vuosittain Normaalikoulussa suorittavat ohjat-
tuja harjoitteluita luokanopettaja-, aineenopet-
taja-, erityisopettaja- ja opinto-ohjaajaopiskelijat 
sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Eri opin-
tojaksojen aikana opiskelijaryhmät tekevät 
yhteistyötä ja integroivat oppisisältöjä perus-
opetukseen. 

Koko koulun kehittämishankkeet, kuten 
tiedeopetus, yrittäjyyskasvatus ja kansainvä-
lisyys, integroidaan ohjattuihin harjoitteluihin, 
jolloin  laaja-alainen tiedekäsitys leviää myös 
yhteistyökouluihin. Jyväskylän normaali-
koulussa on luotu tieto- ja viestintätekniikan 
avulla uusia oppimisympäristöjä ja kehitetty 
verkkovälitteisen ohjauksen käytänteitä sekä 
eNorssi-hankkeen että yliopiston käyttämän 
ConnectPro-verkon kautta. Tavoitteena on 
luoda verkkopedagogiikan avulla toimivia 
oppimisympäristöjä koulun arkeen ja samalla 
lisätä harjoittelijoiden  pedagogisia valmiuksia 
työelämää varten. Normaalikoulun opettajia on 
osallistunut eNorssi-hankkeen kautta toteutu-
neeseen ohjauksen kouluttajakoulutukseen. 

YLIOPISTON SISÄINEN 
YHTEISTOIMINTA

Harjoittelukoulujen keskeisenä tehtävänä on 
pedagoginen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämis-
työ. Opettajakoulutuksen kehittämiskohteita 
ovat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ope-
tus, maahanmuuttajaopetus sekä tieto- ja vies-
tintätekniikan käyttövalmiudet opetuksessa. 
Koulu toimii tutkimuskenttänä opiskelijoiden 
opinnäytetöissä. Koulumme opettajat tutkivat 
ja toimivat tutkimusyhteistyössä eri laitosten 
tutkijoiden kanssa.

Korkeatasoisen ohjatun harjoittelun suunnit-
telu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen 
osana pedagogisia opintoja edellyttää kiin-
teää yhteistyötä ja yhteistä ohjaajakoulu-
tusta yliopiston opettajankoulutusyksikön ja 
ainelaitosten kanssa. Jyväskylän yliopistossa 
opettajankoulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat 
ohjattujen harjoitteluiden opetussuunnitelmal-
linen kehittäminen, pedagogisten opintojen 
laaja-alainen toteuttaminen, soveltuvuusko-
keiden ja ainelaitosten suoravalinta-järjestel-
män kehittäminen sekä opetuksen laatutyö. 
Normaalikoulu on toiminut yliopiston eri aine-
laitosten muunto- ja pätevöittämiskoulutusten 
harjoittelupaikkana opiskelijoiden henkilökoh-
taisten opintosuunnitelmien mukaisesti.

Opetusharjoittelutoimikunnan tärkeimpänä 
tehtävänä on vuonna 2009 ollut ohjattujen 
harjoittelujen opetussuunnitelman kehittämi-
nen ja uudistaminen. Opetussuunnitelman 
toteutumisesta vastaavat Normaalikoulun, 
kasvatustieteen laitoksen ja OKL:n ohjaajat 
sekä suoravalinta-ainelaitosten opettajat. 
Näiden ainelaitosten perustamat opettajakou-
lutuksen yhteistyöryhmät ovat olleet mukana 
kehittämässä pedagogisia opintoja.
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YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN 
TOIMIJOIDEN KANSSA

Monipuolinen yhteistyö kaupungin ja lähikun-
tien koulutoimen sekä ammattikorkeakou-
lun, toisen asteen oppilaitosten ja vapaan 
sivistystyön oppilaitosten kanssa on taannut 
riittävät harjoittelumahdollisuudet, vaikka 
eri koulutusväylien opiskelijamäärät ovat 
vaihdelleet. Aineen-opettajakoulutuksessa 
Normaalikoulu koordinoi ohjattua harjoittelua, 
ja harjoittelusuunnitelmat tehdään siten, että 
opiskelijat vuorottelevat Normaalikoulussa ja 
muissa oppilaitoksissa. Näin opiskelijan on 
mahdollista perehtyä laaja-alaisesti opettajan 
työhön. 

Yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen 
kanssa järjestettiin helmikuussa pedagogiset 
messut. Tavoitteena oli antaa lähikuntien 
koulujen opettajille mahdollisuus pohtia uusia 
pedagogisia näkökulmia ja kokea omakohtai-
sesti opettajan työn moninaisuus eri työpaja-
toimintojen kautta.

TULEVAISUUSHAASTEET

Pedagogiset opinnot tukevat opiskelijoiden 
kasvua opettajaksi sekä oman työnsä tutkijaksi 

ja kehittäjäksi ja antavat valmiuksia toimia 
pedagogisena asiantuntijana moniammatil-
lisessa yhteisössä. Pedagogisten opintojen 
syventävässä vaiheessa tulisi kartoittaa 
opettajaksi opiskelevien työelämävalmiudet. 
Kartoituksen avulla opiskelija voisi tehdä 
itselleen henkilökohtaisen suunnitelman täy-
dennyskouluttautumista varten. Opiskelijan 
ohjauksen tulee perustua jatkuvasti kehitty-
vään näkemykseen opettajuudesta ja sen 
osa-alueista. Normaalikoulun ohjaajakoulu-
tussuunnitelman toteuttaminen takaa jatkuvan 
täydennyskoulutuksen ohjaajille. Ohjaustyö 
tuottaa aineistoa arviointia ja tutkimustyötä 
varten. Toteuttamiskokemukset, systemaat-
tiset arvioinnit ja erilaiset palautteet luovat 
pohjan jatkuvalle kehittämistyölle.

Jyväskylän normaalikoulussa pidetään 
keskeisenä tehtävänä ohjatun harjoittelun 
kehittämistä ja opiskelijoiden pedagogisten 
valmiuksien monipuolistamista. Yhteistyöoppi-
laitoksissa järjestettävät tavoitteiltaan erilaiset 
ohjatut harjoittelut täydentävät pedagogisten 
opintojen opetussuunnitelmien  toteutumista. 
Normaalikoululla olisi valmiudet ohjattujen har-
joitteluiden kokonaisvaltaiseen koordinointiin 
yhteistyöverkossa, mikäli koulu valtuutettaisiin 
ja resurssoitaisiin siihen tehtävään.

Opettajaksi opiskeleva Minna Komulainen johdattelemassa 7D luokkalaisia oppitunnin aihee-
seen.
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OPETTAJAKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN 
OPISKELIJAMÄÄRÄT

LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Opiskelijamäärä eri
harjoittelujaksoissa

Orientoiva harjoittelu 75

Perusharjoittelu 85

Soveltava harjoittelu 80

Syventävä harjoittelu 49

Kansainvälinen harjoittelu 36

Erityisopettajat 22

Yhteensä 347

AINEENOPETTAJAKOULUTUS Opiskelijamäärä 
perusopinnoissa

Opiskelijamäärä 
aineopinnoissa

Biologia ja maantieto 10 10

Englannin kieli 39 30

Erityisopetus - 11

Filosofia 5 3

Fysiikka 20 19

Historia ja yhteiskuntaoppi 16 19

Kemia 19 11

Kuvataide - -

Liikunta 48 30

Matematiikka 29 21

Musiikki 14 13

Opinto-ohjaus 9 2

Psykologia 3 3

Ranskan kieli 8 8

Ruotsin kieli 23 18

Saksan kieli 12 8

Terveystieto 10 3

Tietotekniikka 11 2

Venäjän kieli 3 -

Äidinkieli ja kirjallisuus 37 24

Yhteensä 316 235

KAIKKI YHTEENSÄ 898
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3c-luokka voitti Keskisuomalaisen sanomalehtiviikolla 2010 järjestämän Askartele sanomaleh-
tipaperista -kilpailun ensimmäisen palkinnon. Luokka taitteli sanomalehdestä biojätepusseja ja 
ompeli ompelukoneella sanomalehtipaperista niille säilytyskassit.

5a-luokan oppilaat lehtoa tutkimassa Touru-
joella 

Norssin päivän viettoa alakoululla 3.10.2009

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA
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5abc-luokkien oppilaita kivikirveitä tutkimassa 

5a-luokan oppilaita kivikauden kylän tintamareskissa 
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Asuntoministeri Jan Vapaavuori lukion opiskelijoiden kaavoituskysymysten äärellä

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen lukion oppilaskunnan tentittävänä
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Kevätlukukaudella Normaalikoululla kokoontui kahdeksan kertaa matematiikan ja luonnontieteiden 
pedagogiikan professori Jouni Viirin (kolmas vasemmalta) Jyväskylän yliopiston jatko-opintosemi-
naari, jossa käsiteltiin tutkimusmetodologisia sekä opetuksen ja oppimisen tutkimukseen liittyviä 
ajankohtaisia kysymyksiä. Tällä kertaa seminaarin vetovastuussa Charles Henderson, Associate 
Professor, Physics and Science Education Western Michigan University, (neljäs vasemmalta) 
aiheenaan tieteellisen artikkelin julkaisuprosessi. Muut osallistujat vasemmalta lukien: Sami Le-
hesvuori (OKL), Markus Hähkiöniemi (matematiikan laitos), Pasi Nieminen (OKL), Mika Antola 
(Normaalikoulu) ja Jussi Helaakoski (fysiikan laitos). 

Rush-välituntitempaus liikuntasalissa liikutti useita yläkoulun oppilaita.



98 KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Yläkoulun ja lukion johtoryhmän tiivistä työskentelyä maaliskuun lopussa 2010

Erikoislaboratoriomestari Kullervo Pakkanen kiitellään eläkepäiville
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Opetusneuvos Heikki Parkatin eläköitymisseminaari on alkamassa

ja juhlapäivä huipentui koripallo-otteluun.
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HYVINVOINTIOPPIMISEN YHTEISTYÖHANKE

KILPINEN - NORSSI - VIHTAVUORI

Kilpisenkoulun opettajia

Normaalikoulun opettajia ja prosessiohjaaja Marko Lahtinen
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Yhteistä pohdintaa hyvinvoinnista

Vihtavuoren ja Kilpisen opettajat pohdiskelevat arjen rytmejä asiantuntija Matti Rimpelän 
johdolla



TIEDOTUKSIA

Lukion hylättyjen kurssien uusintakoe ja perusopetuksen ehtolaiskuulustelut ovat perjantaina 
11.6.2010 klo 9.15.

Uuden lukuvuoden aloitus on keskiviikkona 11. elokuuta 2010.

1.–6. luokat klo 9:00

7. luokat ja lukion aloittavat opiskelijat klo 9:15

8. luokat  klo 9:45

9. luokat ja lukion muut opiskelijat klo 10:15

Lomat lukuvuonna 2010-2011

syysloma  ma 18.10.2010 – pe 22.10.2010

joululoma to 23.12.2010 – pe 7.1.2011

talviloma  ma 28.2.2011 – pe 4.3.2011

pääsiäisloma to 21.4.2011 – ma 25.4.2011

Syyslukukausi päättyy keskiviikkona 22.12.2010, ja kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.1.2011 
ja päättyy lauantaina 4.6.2011.



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  1915–1919
 Jyväskylän Koeyhteiskoulu   1919–1922
 Jyväskylän Koeyhteislyseo   1922–1928
 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 esiopetusta alle kouluikäisille, vuosiluok-
kien 1–9 perusopetusta ja nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta.


