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LUKUVUODEN PÄÄTTEEKSI
Opi voimaan hyvin – kohtaa kohteliaasti on ollut koulumme lukuvuoden 2010–2011 teema. Kun
kouluyhteisömme voi hyvin, meillä kaikilla on voimia panostaa toisten huomioon ottamiseen ja
hyvän mielen levittämiseen. Olemme kouluna lähteneet mukaan Hyvinvointioppimisen koulutusohjelmaan, jossa yhdessä kahden muun Jyvässeudun koulun kanssa olemme pohtineet ja
tutkineet, voiko hyvinvointia opettaa ja voiko sitä tietoisesti oppia. Koulutusohjelma alkoi viime
vuoden toukokuussa. Tänä lukuvuonna olemme keskittyneet alakoulun puolella opiskelemaan
ja havainnoimaan mm. levon ja työn tasapainon merkitystä oppimisessa. Satu- ja tarinatuokiot,
pulpettikirjan lukemiset, klassinen musiikki, leikit ja hassuttelut ovat katkaisseet koulupäivän
aherruksen. Yläkoulun ja lukion puolella on opiskeltu aikatauluttamista. Oppilaat ja opiskelijat ovat
havainnoineet viikon rytmiään. Nuoret ovat pohtineet, kuinka paljon aikaa he käyttävät nukkumiseen, ruokailuun ja kotitöihin, liikuntaan ja ulkoiluun, koulutehtäviin, ystävien kanssa olemiseen
ja erikseen vielä sosiaaliseen mediaan. Tämän jälkeen on yhdessä mietitty, millaisia muutoksia
olisi syytä tehdä päivän rytmiin niin, että eri osa-alueet olisivat tasapainossa nuoren elämässä.
Kohteliaat tavat ovat käyntikortti. Se, kuinka käyttäydymme, viestii, millaisessa yhteisössä
toimimme. Koulu on taas kerran panostanut kohteliaisiin tapoihin yhdessä yläkoulun ja lukion
oppilaskuntien kanssa. KiVa Koulu -ohjelman keinoin on edelleen pyritty ehkäisemään kiusaamistilanteita. Mutta olemme pyrkineet nostamaan esiin myös tavalliseen arkeen kuuluvia toiset
huomioon ottavia hyviä tapoja. Tervehdimme toisiamme, tulemme kouluun ajoissa ja annamme
työrauhan kaikille. Vanhempainiltojen ja Wilma-linkin kautta olemme hakeneet myös kodin tukea kasvatuspyrkimyksillemme. Kasvatuskumppanuusajatus on ollut vahvasti esillä. Alakoulun
Nuotta ja yläkoulun Vanhempainverkko ovat olleet myös aktiivisesti tukemassa kodin ja koulun
yhteistyötä.
Myös opetussuunnitelman keinoin pidetään huolta kouluyhteisön hyvinvoinnista. Opetushallitus
edellytti kaikilta perusopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman muuttamista ja täydentämistä
tämän lukuvuoden aikana. Muutokset ja täydennykset koskivat erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tukea perusopetuksen vuosiluokilla 1–9. Oppilaalle annettava tuki merkitsee yhteisöllisiä
ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetussuunnitelmaan sisällytettiin myös kuvaukset koulumme oppilashuollosta, turvallisuuden edis-
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tämisestä sekä tukea tarvitsevan oppilaan arvioinnista. Opetussuunnitelman uudistustyö jatkuu
lähivuosina kokonaan uuden opetussuunnitelman laatimisella. Tämä edellyttää kuitenkin ensin
valtakunnallisen tuntijaon hyväksymistä sekä valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.
Samaa hyvinvoinnin ajatusta tukee myös lukion opetussuunnitelmauudistuksen valmistelumuistio: opiskelijan tulisi saada yksilöllistä opinto-ohjausta ja erityistä tukea oppimisvaikeuksiin
ja opiskeluun. Lukioiden tulisi kehittää hyvinvoinnin kannalta tärkeää opiskelijahuoltoa ja pyrkiä
edistämään opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja
opetuksellista vuorovaikutteisuutta.
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistusta valmistellut valtakunnallinen kehittämistyöryhmä
on kirjannut muistioon tulevia kehittämislinjoja: Lukiokoulutuksen on edelleenkin taattava tarvittavat
akateemiset valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Lukiokoulutuksen antaman yleissivistyksen tulee olla myös monipuolista
ja integroivaa, mutta oppiainejakoisuus säilytetään kuitenkin lukio-opintojen rakenteellisena
perustana.
Lukiokoulutuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä uudistetaan. Tiedollisen oppimisen sijaan painotetaan kykyä uuden oppimiseen, muutoksen ymmärtämiseen ja kokonaisuuksien hallintaan.
Ylioppilastutkinnon kokeita kehitetään entistä enemmän taitoja ja kokonaisuuksien hallintaa
mittaaviksi. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lisätään lukion opetuksessa ja oppimisessa
sekä oppimisen arvioinnissa, koska tieto- ja viestintäteknologiaa tullaan hyödyntämään ylioppilastutkinnon suorittamisessa asteittain vuodesta 2014 alkaen.
Nykyinen mediakulttuuri edellyttää kouluilta ja oppilaitoksilta joustavuutta ja valmiutta uudistua
sekä rohkeutta avata toimintaansa muille näkyväksi. Tavoitteena on myös varmistaa kaikkien
oppilaiden riittävät tieto- ja viestintätekniset taidot ja tulevaisuuden osaaminen.
Normaalikoulu pyrkii olemaan valtakunnallisesti eturintamassa opetusteknologian pedagogisen
käytön kehittämisessä. Tämä on tärkeää erityisesti Normaalikoulun opettajankoulutustehtävän ja opetusharjoittelun järjestämisessä. Kaikilla tulevilla opettajilla on oltava mahdollisuus
päästä hyödyntämään opetusteknologiaa opetusharjoitteluvaiheessa. Koulumme kehittämisen
painopistealueita ovat olleet opettajien tieto- ja viestintäteknologinen täydennyskoulutus sekä
opetusteknologiset hankinnat ja niiden hyödyntäminen, kuten interaktiivisten älytaulujen käyttö
opetuksessa, langattomassa verkossa toimivien tietokoneiden hyödyntäminen opetuksessa
sekä luonnontieteiden anturi- ja mittaustekniikassa sekä Mac-maailman tietokonejärjestelmän
hyödyntäminen musiikin opetuksessa.
Tieto- ja viestintäteknologian täydennyskoulutuksen lisääminen on parantanut Normaalikoulun
opettajien tietoteknistä osaamista ja kehittänyt verkko-opetustaitoja, luonut valmiuksia osallistavien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen. Koulutus antaa myös valmiuksia ohjatussa harjoittelussa käytettävän etä- ja verkkoopetustekniikan hyödyntämiseen.
Normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyötahoja, koulun henkilökuntaa ja johtokuntaa
hienosti sujuneesta lukuvuodesta. Toivomme kaikille aurinkoista, virkistävää ja rentouttavaa
kesälomaa.
Jyväskylässä 4. kesäkuuta 2011
Pekka Ruuskanen
johtava rehtori

Markus Leppiniemi
alakoulun rehtori

Annamari Murtorinne
yläkoulun rehtori

Kirsti Koski
lukion rehtori
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Huoltomestari Heikki Kähkönen
Normaalikoulussa pitkään huoltomestarina toiminut
Heikki Kähkönen jäi eläkkeelle 1.9.2010. Heikki
työskenteli vuosina 1967–1983 toimiupseerina
puolustusvoimien palveluksessa. Jyväskylän yliopiston vahtimestariksi hän tuli vuonna 1985. Heikki
toimi vuodet 1985–1992 vahtimestarina ja vuodet
1992–2010 huoltomestarina.
Heikki Kähkösen juuret ovat Lapissa, mikä näkyy
Heikin rakkaudessa luontoon ja liikuntaan, erityisesti hiihtoon. Kesämökillä puuhastelu ja luonnon
tarkkailu ovat Heikille entistä tärkeämpää.
Heikki oli poikkeuksellisen sitoutunut työhönsä.
Hän tarttui erilaisiin epäkohtiin ja teki kaikkensa
niiden korjaamiseksi. Heikin panos Norssin uudis- ja korjausrakentamisessa oli merkittävä. Sen
ansiosta voimme työskennellä koulussa, jossa ei ole ilmennyt nykyisin niin yleisiä home- ja
kosteusvaurioita.
Heikki arvosti koulun juhlia ja perinteitä. Koulussamme ei ole ollut sellaisia juhlia ja tapahtumia,
joiden suunnittelussa ja toteutuksessa Heikki ei olisi ollut mukana. Heikin työn jälki näkyi muun
muassa joululaulajaisissa ja Norssin itsenäisyyspäivän kynttilävalaistuksessa, joista molemmista
onkin tullut Norssin pysyvä perinne. Työyhteisössä saimme mahdollisuuden osallistua Heikin
järjestämiin tapahtumiin, ulkomaanmatkoille, kalakeittoiltoihin ja erilaisiin illanistujaisiin. Erityisesti
muistamme Heikistä välittömän ja rohkean ongelmanratkaisutaidon: kun jotakin tarvittiin, se oli
vain Heikin puhelinsoiton päässä.
Heikki Kähkönen on ollut tärkeä norssilaisten oheiskasvattaja. Hänen tarkka, hyvää käytöstä
korostava, ehdottoman tasa-arvoinen ja joskus tiukkakin linjansa nuorten kasvattamisessa on
kuitenkin ollut sekä oppilaiden että opettajien arvostama ja hyväksymä. Monet entiset norssilaiset
muistavat lämmöllä Heikkiä, jonka persoona on piirtynyt lujasti heidän koulumuistoihinsa.
Toivomme sinulle Heikki, paljon uusia, mieleenpainuvia elämyksiä lukuisille matkoillesi ja hyviä
hetkiä perheen, erityisesti rakkaan lapsenlapsen kanssa!
Riitta Liisa Lehtivaara, Heikki Linnakylä, Jouni Mutikainen ja Heikki Parkatti
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Lehtori Aili Raatikainen
Koulumme pitkäaikainen ruotsin kielen opettaja
lehtori Aili Raatikainen jää eläkkeelle 1.8.2011. Aili
kirjoitti ylioppilaaksi Nivalan yhteiskoulusta vuonna
1966. Opiskelut Aili aloitti Jyväskylän yliopistossa,
josta hän valmistui vuonna 1975 ﬁlosoﬁan kandidaatiksi ja ruotsin kielen aineenopettajaksi.
Aili hoiti vuosina 1971–1973 ruotsin kielen opettajan
sijaisuuksia Jyväskylässä, Alajärvellä ja Keiteleellä.
Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten laitokselle Aili tuli töihin vuonna 1975 toimien pohjoismaisen ﬁlologian lehtorina. Vuosina 1977–1982 Aili
työskenteli opettajankoulutuslaitoksen didaktiikan
lehtorina. Jyväskylän normaalikoulun ruotsin kielen
opettajana Aili aloitti vuonna 1982. Vakinaiseksi
Normaalikoulun ruotsin kielen lehtoriksi hänet valittiin vuonna 1989. Kaikkiaan Ailille ennätti kertyä
opettajavuosia Jyväskylän normaalikoulussa lähes 30.
Työyhteisössä Aili on ollut auttavainen ja valmis kuuntelemaan. Kiireenkin keskellä hänellä on
aina ollut aikaa pysähtyä pohtimaan opetuksellisia ja kielellisiä kysymyksiä työkavereiden kanssa. Ailin vankka ammattitaito on antanut uusia näkökulmia vaikeissakin asioissa, ja hän on ollut
innokas kehittämään omaa osaamistaan ja seuraamaan aikaansa. Aili on ollut aineryhmän tuki
ja turva, jonka puoleen on saattanut kääntyä milloin tahansa.
Opettajana Aili on ollut huolehtivainen ja ymmärtäväinen. Hän on ollut oppilaiden puolella ja pyrkinyt ajamaan heidän etujaan. Aili on paneutunut työhönsä innolla ja tarmolla säilyttäen kuitenkin
”jalat maassa” -asenteen. Hänen työstään on näkynyt, että oppilas ja oppiminen ovat tärkeintä.
Selkeys ja huolellisuus ovat myös olleet ominaista Ailin tuottamalle innostavalle ja visuaalisesti
hyvin harkitulle oppimateriaalille. Hän on painottanut erityisesti perusteiden selkeää opettamista
elävöittäen opetusta motivoivalla lisämateriaalilla.
Ohjaajana Ailin vahvuuksia ovat olleet empaattisuus, kannustavuus ja tunneäly. Ohjaustilanteissa hän on pitänyt tärkeänä toimivaa vuorovaikutusta, ja vankka ihmistuntemus on luonut
pohjan hyvälle ohjaussuhteelle sekä aidolle kohtaamiselle. Aili on osannut laittaa asiat oikeaan
mittakaavaan; ohjauskeskusteluissa hän on korostanut, että erehtyminen on inhimillistä ja osa
opettajaksi kasvamisen prosessia.
Toivomme sinulle Aili aurinkoisia päiviä puutarhasi kukkaloistossa ja paljon onnistuneita antiikkilöytöjä. Nyt sinulla on aikaa kokeilla uusia reseptejä sekä matkustella mielenkiintoisissa paikoissa.
Lämmin kiitos työtoveruudesta!
Kaisa Vaaherkumpu, Marika Paavilainen, Rebekka Pihko, Olli-Pekka Salo ja Pekka Ruuskanen
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Lukion toimistosihteeri Anneli Varis
Koulumme pitkäaikainen toimistosihteeri Anneli Varis jää eläkkeelle 1.9.2011. Anneli työskenteli 1970ja 1980-luvulla Rakennustoimisto A. Puolimatkan
Oy:n, Palokan kansanterveystyön kuntainliiton,
Jyväskylän maalaiskunnan, Keski-Suomen läänin
työvoimapiirin ja Metsä-Serlan palveluksessa.
Jyväskylän normaalikouluun hän tuli heinäkuussa
1990 toimistovirkailijaksi. Anneli työskenteli vuodet
1990–1991 toimistovirkailijana ja vuoden 1992
alusta alkaen lukion toimistosihteerinä. Kaikkiaan
Anneli ennätti olla Jyväskylän normaalikoulun palveluksessa yli 21 vuotta.
Anneli on ollut vuosia meidän lukion kansliamme
”äitihahmo”, joka on ystävällisellä olemuksellaan
tukenut, ohjannut ja kasvattanut lukiolaisia. Hän on
auliisti palvellut opiskelijoita opintoasioissa, matkaasioissa ja tukiasioissa opiskelijan parasta ajatellen. Monet työhön liittyvät uudistukset, kuten
lukion monet opetussuunnitelmien ja ylioppilastutkinnon toimeenpanon muutokset ja kokeilut
sekä erilaiset hankkeet ovat pitäneet huolta siitä, että Anneli ei ole päässyt sammaloitumaan.
Erityisesti ylioppilastutkinnon toimeenpano vaatii ahkeruutta ja tarkkaa silmää. Kirjoituspäivinä
Anneli on pyrkinyt luomaan rentoa tunnelmaa tutkintoansa jännittäville opiskelijoille.
Annelille on ollut aina tärkeää, että työyhteisössä on myönteinen ilmapiiri. Annelin hersyvä
huumori ja iloinen nauru ovat vapauttaneet monta kiperää tilannetta. Meidän lisäksemme myös
ulkomaiset vieraat ovat huomanneet hänen esteettisen silmänsä. Pedagogisten ratkaisujen kuvaamisen lisäksi vierailijoiden kameroihin on usein tallentunut muistoksi esimerkiksi kahvipöydän
houkutteleva kattaus.
Tulevaisuudessa näemme Annelin harrastustensa mukaisesti miehensä kanssa moottoripyöräilemässä Keski-Euroopan gastronomisissa paikoissa, kävelemässä etelän auringon alla tai
puuhastelemassa kiireettömästi omassa kesäpaikassaan.
Toivomme sinulle värikkäitä ja elämäntäyteisiä eläkepäiviä. Lämmin kiitos työtoveruudesta!
Kirsti Koski, Marjo Salmenkivi, Heikki Parkatti ja Pekka Ruuskanen
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Lehtori Heikki Vuorimies
Koulumme pitkäaikainen fysiikan ja kemia opettaja,
lehtori Heikki Vuorimies, jäi eläkkeelle 1.10.2010.
Heikki syntyi Helsingissä, mutta ylioppilaaksi hän
kirjoitti vuonna 1967 Jyväskylän normaalilyseosta.
Heikki opiskeli fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa
Jyväskylän yliopistossa, josta hän valmistui vuonna
1974 ﬁlosoﬁan maisteriksi ja sen jälkeen myös fysiikan, matematiikan ja kemian aineenopettajaksi.
Heikin opettajan ura alkoi jo vuonna 1973 Lempäälän-Vesilahden yhteiskoulussa, jossa Heikki toimi
puolitoista vuotta matematiikan, fysiikan ja kemian
vs. lehtorina. Lukuvuoden 1974–1975 Heikki opetti
matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa Vaajakosken
peruskoulun yläasteella. Jyväskylän normaalikoulun matemaattisten aineiden opettajaksi Heikki
tuli vuonna 1976. Hänet nimitettiin vuonna 1979
Normaalikoulun vakinaiseksi matematiikan, fysiikan ja kemian lehtoriksi ja vuonna 1982 vakinaiseksi fysiikan ja kemian lehtoriksi. Heikki toimi matemaattisten aineiden opettajana kaikkiaan
lähes 38 vuotta, josta Normaalikoulussa yli 34 vuotta. Heikille myönnettiin vuonna 2008 valtion
30-vuotisvirka-ansiomerkki. Tasavallan presidentti myönsi vuonna 2001 Heikki Vuorimiehelle
monipuolisista ansioista Suomen valkoisen ruusun ritarimerkin.
Normaalikoulussa Heikki sanoi usein suorittavansa ”elinkautista”, koska koulu oli hänelle tuttu
monen vuosikymmenen ajalta, ensin oppilaana, sitten opetusharjoittelijana ja viimeisenä yli
kolmekymmentä vuotta opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana.
Heikki oli hyvin pidetty opettaja. Abiturienttien piirtämissä kuvissa ja abilauluissa Heikki sai usein
osakseen hyväntahtoista palautetta, josta välittyi oppilaiden arvostus taitavaa ja reilua opettajaa
kohtaan. Heikki oli innostava opettaja ja hänellä oli hyvä asioiden tiivistämisen ja pelkistämisen
taito. Hänen taulumuistiinpanonsa olivat usein hienoja taideteoksia, joissa hän käytti taidokkaasti
erivärisiä liituja korostamaan olennaisia asioita.
Koulutyön ohella Heikki osallistui muun muassa kahdeksankymmentäluvulla matemaattisten
aineiden opettajien järjestön MAOL:in julkaiseman matemaattisluonnontieteellisen koululaislehti
Funktion tekemiseen. Hän oli myös jäsenenä matrikkelitoimikunnassa, joka kokosi koulumme
matrikkelin “Jyväskylän norssi 70 vuotta” vuonna 1986. Kirjoittamisharrastus jatkuu edelleen ja
mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti ruotusotilaat. Heikki on viettänyt lukuisat hetket arkistoissa tutkien ruotusotamiehiin liittyviä tietoja, ja hän on kirjoittanut niistä useita artikkeleita ja
omakustanteisia julkaisuja.
Kiitämme sinua yhteisistä työvuosista ja toivotamme sinulle mukavia eläkepäiviä. Odotamme
jännittyneenä, mitä kaikkea sieltä arkistojen kätköistä vielä löydätkään.
Helena Muilu, Inka Weijo, Kimmo Torkkola, Pekka Parkkinen, Tom Nevanpää, Kirsti Koski ja
Pekka Ruuskanen
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Johtokunnan kokoonpano on kuluneena lukuvuotena ollut seuraava:
Jäsenet

Varajäsenet

Oppilaiden huoltajien edustajat

Sami Kalaja (pj.)
Anne Kilpeläinen(vpj.)
Tapani Lehto
Anna-Maija Tuuliainen

Marianne Aho
Pirkko Korhonen
Pirjo Rintala
Veli-Pekka Rossi

Opettajankoulutusyksikön edustaja

Eija Aalto

Riitta Rautio

Jyväskylän kaupungin edustaja

Jari Colliander

Ulla Lauttamus

Opettajakunnan edustajat

Eero Hiltunen
Jukka Hella
Mika Antola

Tarja Tähkänen
Päivi Soininen
Elina Kuula

Muut henkilökunnan edustajat

Anne Lauttaanaho

Marjo Salmenkivi

Opettajaksi opiskelevien edustaja

Johanna Hemminki

Juha Jalkanen

Oppilaiden edustajat

Viivi Setälä
Santeri Lohi
Viljami Hoskonen

Toni Münster
Ville Virtanen
Erika Lappalainen

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut rehtori Sami Kalaja ja varapuheenjohtajana Anne
Kilpeläinen. Sihteeri ja esittelijä koko koulua koskevissa asioissa on ollut johtava rehtori Pekka
Ruuskanen ja muina esittelijöinä ovat toimineet muut rehtorit Markus Leppiniemi, Annamari
Murtorinne ja Kirsti Koski. Johtokunta piti lukuvuoden aikana kolme varsinaista kokousta.
Johtokunta käsitteli lukuvuoden kaikissa kolmessa kokouksessaan yläkoulun ja lukion järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen päivittämis- ja ajanmukaistamisprosessiin ovat osallistuneet
yläkoulun ja lukion oppilaskunnat, koulun opettajat ja muu henkilökunta. Järjestyssäännöistä
käytiin hyvin vilkasta keskustelua niiden työstämisen eri vaiheissa. Toimivat järjestyssäännöt
ovat ensiarvoisen tärkeät koko kouluyhteisön hyvinvoinnille.
Toukokuun kokouksessa hyväksyttiin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset, jotka
koskivat erityisesti oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Uusi opetussuunnitelma sisältää oppimisen
yksilölliset suunnitelmat ja perusopetuksen oppilaille annettavan tuen perusteet ja tukimuodot.
Koulumme uuden johtokunnan kolmivuotinen toimikausi alkoi 1.8.2010. On ollut ilahduttavaa
huomata, miten kehittävää ja rakentavaa keskustelua johtokunnan jäsenet ovat käyneet koulun toimintaan liittyvistä asioista. Koulu haluaa välittää koko johtokunnalle lämpimät kiitokset
Normaalikoulun kehittämiseksi tehdystä tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta koulun
toimintaa kohtaan.
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KOULUN HENKILÖKUNTA
REHTORIT
Normaalikoulun johtava rehtori
Ruuskanen, Pekka, FT, koko koulun rehtori

Muut rehtorit
Koski, Kirsti, FM, lukion rehtori, Normaalikoulun vararehtori
Leppiniemi, Markus, KM, alakoulun rehtori
Murtorinne, Annamari, FT, KM, PkO, yläkoulun rehtori

ALAKOULUN OPETTAJAT
Lehtorit
Hannula, Marja

PkO, FK,
KL

1a:n luokanopettaja
vv. 1.8.2010 – 31.7.2011

Hiltunen, Eero

PkO, KM

5c:n luokanopettaja

Jokinen, Satu

EO, KM

lehtori, erityisopetus
vv. 1.8.2010 – 31.7.2011

Kalaja, Mari

FM

englanti, ranska

Keinonen, Sari

KM, EO

rehtori, erityisopetus

Kerimaa, Maarit

KM, MO,
EO

4b:n luokanopettaja

Kokkonen, Sari

EO, KM

lehtori, erityisopetus
vv. 5.10.2010 – 3.8.2011

Kontoniemi, Marita

PkO, KT

3c:n luokanopettaja

Kuusisto, Jouni

PkO, KM

3a:n luokanopettaja

Kyyrä, Anna-Mari

KM

1c:n luokanopettaja

Leppiniemi, Markus

KM

rehtori, perusopetuksen vuosiluokat 1-6

Luukkonen, Eeva

LitL

liikunta, terveystieto

Luukkonen, Unto

LitM

liikunta, terveystieto

Nevalainen, Raimo

PkO, KL

6a:n luokanopettaja

Ojala, Paula

KM

2a:n luokanopettaja
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Ollikainen, Ilpo

KM

4c:n luokanopettaja

Pietilä, Irmeli

KM

2c:n luokanopettaja

Pulli, Sari

KM, EO

3b:n luokanopettaja

Rahela, Juhani

PkO, KM

4a:n luokanopettaja

Saariaho, Juha

KM

1b:n luokanopettaja

Streng, Anne

PkO, FM

6c:n luokanopettaja

Suomi, Henna

KL

5b:n luokanopettaja
ma. 1.8.2010 – 31.7.2016

Tikkanen, Pirjo

PkO, KM

2b:n luokanopettaja

Tähkänen, Tarja

KM

5a:n luokanopettaja

KOULUN HENKILÖKUNTA

Tuntiopettajat
Mikkonen, Henna

FM

musiikkipedagogi (AMK) sivutoiminen
1.8.2010 – 31.7.2011

Mäenpää, Tanja

KM

6b:n luokanopettaja
1.8.2010 – 31.7.2011

Orrain, Heta

KM,EO

5.10.2010 – 3.8.2011

Sipilä, Kaisa

KM

1a:n luokanopettaja
1.8.2010 – 31.7.2011

YHTEISET OPETTAJAT
Lehtorit
Rauniaho, Paula

FM

saksa, espanja; 9b:n luokanohjaaja

Salo, Olli-Pekka

FL

ruotsi

Sipilä, Rami

KM

tekninen työ; 9c:n luokanohjaaja

Halonen, Aapo

FM

musiikki

Häkkinen, Jorma

FM

ortodoksinen uskonto

Huovila, Riitta

Ktyo, FM

tekstiilityö

Ilola, Maarit

FM

englanti; 7c:n luokanohjaaja

Tuntiopettajat

Kahrchouf, Aziz
Lipponen, Tarja

islamin uskonto (sivutoiminen)
11.8. – 22.12.2010
KM, EO

erityisopetus
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YLÄKOULUN JA LUKION OPETTAJAT
Lehtorit
Ailinpieti, Jaana

FM

biologia, maantieto; IIC:n ryhmänohjaaja

Antola, Mika

FM

matematiikka; IIID:n ryhmänohjaaja

Hakanen, Mikko

FK

matematiikka, elämänkatsomustieto, ﬁlosoﬁa;
9a:n luokanohjaaja

Hella, Jukka

TM

uskonto, psykologia; IIIB:n ryhmänohjaaja

Helminen, Hanna

KM, FM

oppilaanohjaus

Huohvanainen, Tiina
vv. 27.9.2010 – 26.7.2011
ma. Haaranen, Anne, FM

FM

englanti; IIB:n ryhmänohjaaja

Jokinen, Jukka

FM

historia ja yhteiskuntaoppi, lakitieto;
IIA:n ryhmänohjaaja

Kalmbach, Aija

FK

ranska, englanti; IIB:n ryhmänohjaaja

Kara, Hannele
vv. 11.8.2010 – 31.7.2011
ma. Kovasiipi-Marcus,
Hanna, FM

FT

saksa

KOULUN HENKILÖKUNTA

Kesti, Taina

EO, YTM

erityisopetus

Koponen, Jouni

LitM

liikunta, terveystieto; 8a:n luokanohjaaja

Koponen, Raimo

FK

matematiikka

Korhonen, Kerttu

TaK

kuvataide; 7d:n luokanohjaaja

Koski, Kirsti

FM

lukion rehtori; fysiikka;
IV vuosikurssin ryhmänohjaaja

Kuula, Elina

FM

matematiikka

Kähkönen, Kaija

FL

englanti; 8b:n luokanohjaaja

Lehtivaara, Riitta Liisa

KM, opo

oppilaanohjaus

Lumiaho, Päivi

LitM, opo

liikunta, terveystieto; 7e:n luokanohjaaja

Maaniemi, Marja

FM

äidinkieli ja kirjallisuus; 8e:n luokanohjaaja
ma. 1.8.2010 – 31.7.2016

Muilu, Helena

FL

fysiikka, kemia; yläkoulun ja lukion vararehtori;
7a:n luokanohjaaja

Murtorinne, Annamari

FT, KM,
PkO

yläkoulun rehtori; äidinkieli ja kirjallisuus

Murtorinne, Tuuli

FK

äidinkieli ja kirjallisuus

Mutikainen, Jouni

LitM, opo

liikunta, oppilaanohjaus;
IIIC:n ryhmänohjaaja

Mäki-Paavola, Mari

FM

äidinkieli ja kirjallisuus; IA:n ryhmänohjaaja

Nevanpää, Tom

FM

fysiikka, kemia; 8c:n luokanohjaaja
ma. 1.8.2010 – 31.7.2016

Nukarinen, Kaija

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

Ojala, Solja

FM

biologia, maantieto

Parkkinen, Pekka

FK

kemia, fysiikka

Peltokorpi, Päiviö

FK

matematiikka, tietotekniikka

Pietiläinen, Rauno

FK

matematiikka

Pollari, Pirjo

FL

englanti

Pöntinen, Kari

FK

historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto,
elämänkatsomustieto, ﬁlosoﬁa;
IIIA:n ryhmänohjaaja
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Raatikainen, Aili

FK

ruotsi

Rossi, Leea

FM

englanti, ranska; 7b:n luokaohjaaja

Ruodemäki, Rami-Jussi

FM

musiikki

Soininen, Päivi

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

Sorajoki, Sari

KM

kotitalous; 9d:n luokanohjaaja

Suutarinen, Sakari

KT, FL

historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto, lakitieto

Säämänen-Huotari, Leena

FM

biologia, maantieto; IID:n ryhmänohjaaja

Vaaherkumpu, Kaisa
vv. 10.1. – 4.6.2011
ma. Pihko, Rebekka, FM

FM

ruotsi; 7f:n luokanohjaaja

Vuorimies, Heikki

FM

fysiikka, kemia
1.8. – 30.9.2010

Välimaa, Pia
vv. 14.3. – 31.7.2011
ma. Kääpä, Mari, KM

LitM

liikunta, terveystieto

Weijo, Inka

FM

fysiikka, tietotekniikka; ID:n luokanohjaaja

Eskelinen, Satu

LitM

liikunta, terveystieto
vv. 1.8.-31.12.2010

Hirvonen, Katri

FM

matematiikka (sivutoiminen)

Jämbeck, Tuula

KM

tekstiilityö ja kotitalous (sivutoiminen)
11.8. – 22.12.2010 ja 19.4. – 4.6.2011

Junttila, Enni

HuK

ilmaisutaito (sivutoiminen)

Kesti, Tutta

FM

englanti, erityisopetus (sivutoiminen)
21.3. – 3.6.2011

Kääpä, Mari

KM

liikunta, terveystieto; IC:n ryhmänohjaaja
1.8. – 31.12.2010

Lahtinen, Sanna

FM

äidinkieli ja kirjallisuus

Laine, Jari

LitM

liikunta, terveystieto; IC:n ryhmänohjaaja

Lindeman, Mikko

liik.tiet.yo

liikunta (sivutoiminen)

Tuntiopettajat

KOULUN HENKILÖKUNTA

Marjomäki, Heikki

YTL

historia ja yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto,
ﬁlosoﬁa

Mouhu, Heidi

FM

uskonto, psykologia; IB:n ryhmänohjaaja

Paavilainen, Marika

FL

ruotsi; 8d:n luokanohjaaja

Pihko, Rebekka

FM

ruotsi; 7f:n luokanohjaaja
11.8. – 22.12.2010(sivutoiminen)
10.1. – 4.6.2011

Pössi, Jaso

TK

ortodoksinen uskonto (sivutoiminen)

Railo, Tuula

FM, TaM

kuvataide (sivutoiminen)

Risku, Mirva

FM

biologia, maantieto

Sassali, Marjo

HuK

historia ja yhteiskuntaoppi (sivutoiminen)

Torkkola, Kimmo

FM

kemia, matematikka, fysiikka

Viitanen, Elina

ETM, KM

kotitalous
1.1. – 31.7.2011
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MUU HENKILÖKUNTA
Alakoulu
Kangas, Jussi

koulunkäyntiavustaja

Linja, Heidi

kouluavustaja, 20.10.2010 – 20.4.2011

Niemi, Niina

kouluavustaja, 25.10.2010 – 25.2.2011

Pohjanheimo, Kaisa

yo-merkonomi, osastosihteeri, alakoulun kanslia

Tepponen, Taru

kouluavustaja, 18.3. – 3.6.2011

Tuominen, Sauli

virastomestari

Yhteiset
Hänninen, Jarkko

Tradenomi

atk-suunnittelija

Lauttaanaho, Anne

kirjastosihteeri

Lind, Jorma

laboratoriomestari

Kilpeläinen, Tuija

PsL

koulupsykologi

Mykkänen, Maiju

mediatekniikan harjoittelija
1.8.-30.9.2010

Myllymäki, Eero

mediatekniikan harjoittelija
1.4.-30.9.2011

Tikkunen, Paavo

ma. tekninen avustaja

Yläkoulu ja lukio
Kiimalainen, Henna

YTM

kouluavustaja
1.9.2010-30.4.2011
toimistosihteeri 1.5.2011 alkaen

Kähkönen, Heikki

huoltomestari
1.8.-31.8.2010

Nyman, Esa

virastomestari

Riikonen, Raili

merkonomi

toimistosihteeri, yläkoulun kanslia

Salmenkivi, Marjo

yo-merkonomi

osastosihteeri, johtavan rehtorin sihteeri

Varis, Anneli

toimistosihteeri, lukion kanslia

KOULUN HENKILÖKUNTA

KOULURUOKAILU

SIIVOUS

Ruokaloiden ylläpitäjänä on ollut
Sonaatti Oy.

Kummankin koulutalon siivouksesta on
huolehtinut ISS Siivouspalvelut Oy.

Oppilasruokala Amanda:

TERVEYDENHUOLTO

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

Oppilaiden terveydenhuollosta on vastannut
Jyväskylän kaupunki:

Oppilasruokala Muonatupa:
Kauppi, Jenni, ravintolapäällikkö
Huutonen, Mirja, kassa-tarjoilija
Leppänen, Tarja, kokki
Paananen Tiina, kokki

Eläköityneet Heikit

Leppäkynnäs, Minna, koululääkäri
Lappalainen, Kristiina, terveydenhoitaja,
alakoulu
Näätsaari, Maija, koulukuraattori,
7.3.2011 alkaen
Saarela, Hannele, terveydenhoitaja,
yläkoulu ja lukio ja alakoulu
Hakio, Sinikka, vastuuhammaslääkäri
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PYSYVÄT TOIMIKUNNAT
JA TYÖRYHMÄT
RUOKALATOIMIKUNTA
Oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon kehittämistä 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, niin alakoulun Amandan kuin yläkoulun ja lukion Muonatuvan,
palveluun on lukuvuoden aikana oltu yleisesti
hyvin tyytyväisiä. Ruoan laatu on perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden
mielestä parantunut huomattavasti. Myös
koulun henkilökunta on ollut hyvin tyytyväinen ruoan laatuun. Kiitosta saivat erityisesti
tarjonnan monipuolisuus, leipävalikoima ja
hyvä palvelu. Koulun oppilaat ja henkilökunta
toivovat ruokalistalle vuodesta toiseen aivan
tavallisia perus- ja kotiruokia.
Ruokalatoimikuntaan ovat kuuluneet oppilaiden edustajina alakoulusta Junnu Bärlund ja
Atte Kettunen, yläkoulusta Ilta Fuchs (Wilma
Makkonen), lukiosta Riku Hiltunen (Hanna
Leppiniemi) ja Johanna Rasila (Minna Saikkonen), opettajien edustajina alakoulusta Unto
Luukkonen (Kaisa Sipilä), yläkoulusta Kimmo
Torkkola (Heidi Mouhu) ja lukiosta Jouni Koponen (Marika Paavilainen) ja vanhempien
edustajana johtokunnan varajäsen Veli-Pekka
Rossi (Anne Kilpeläinen) sekä terveydenhoitajat Hannele Saarela ja Kristiina Lappalainen
ja ruokaloiden henkilökunta. Kokouksiin on
osallistunut myös Sonaatti Oy:n toimitusjohtaja
Arto Maijala. Puheenjohtajana on toiminut
koulun johtava rehtori.
Sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion välituntikahviot ovat edelleen olleet varsin suosittuja
monipuolisen välipala tarjonnan 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 ryhmään kuuluvat erityisopettajat, rehtori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja. Vuosiluokilla
7–9 ja lukiossa ryhmää täydentävät opintoohjaajat. Perusopetuksen kokouksissa on
maaliskuusta alkaen ollut mukana myös
koulukuraattori, joka työskentelee koululla
muutamia tunteja viikossa. Tarpeen mukaan
kokouksiin osallistuu myös opettajia. Ryhmät
ovat kokoontuneet kuukausittain ja kokousten
välillä myös pienemmällä kokoonpanolla.
Ryhmien kokouksissa on pohdittu oppilaiden
hyvinvointia, erityisen tuen tarpeita ja keinoja
erityisen tuen järjestämiseen. Yksittäisten
oppilaiden asioita on käsitelty silloin, kun
niiden hoitamiseen on tarvittu moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelulliset asiat ovat
olleet keskeinen osa oppilashuollollista työtä
tänäkin vuonna. Keväällä on perehdytty perusopetuksen uuteen lainsäädäntöön koskien
oppilashuoltotyötä. Sen myötä oppilashuoltoryhmän toimintakäytänteitä on uudistettu.
Monien yläkoulun luokkien kanssa pidettiin
koko luokan opettajia koskevia tapaamisia,
joissa käytiin läpi luokan tilannetta.
Terveydenhoitaja on tavannut kaikki ensimmäisen, neljännen, kuudennen, kahdeksannen ja lukion toisen vuosiluokan oppilaat.
Lukiossa opiskeleville kutsuntaiässä oleville
opiskelijoille tehdään myös puolustusvoimien
kutsuntatarkastukset. Lisäksi koululääkäri on
tavannut toisen, kahdeksannen ja lukion toisen
vuosiluokan oppilaat.
Koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat
haastatelleet kaikki muista kouluista tulleet
seitsemäsluokkalaiset syksyn alussa. Koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat käyneet kertomassa oppilashuollon työstä seitsemänsissä
luokissa ja lukion ensimmäisellä vuosikurssilla.
Kuudesluokkalaisten yläkouluun siirtymisestä
on pidetty erilliset siirtopalaverit ennakoimalla
erityisopetuksen tarpeita ja muita mahdollisia
toimenpiteitä.
Tulevien ekaluokkalaisten asioita on pohjus-
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tettu yhdessä päiväkotien kanssa. Lisäksi
koulupsykologi on kertonut koulun aloitukseen liittyvistä haasteista tulevien ekaluokkalaisten vanhempainillassa ja huolehtinut
syksyllä ekaluokkaisten lähtötasotehtävistä
yhdessä erityisopettajien kanssa. Alakoulun
terveydenhoitaja toimi alustajana kuudensien
luokkien vanhemmille suunnatussa Nuottaillassa kertoen mm. kasvuun ja ravintoon
liittyvistä asioista. Yläkoulun terveydenhoitaja
osallistui seitsemänsien luokkien vanhemmille
tarkoitettuun murrosikää käsittelevään vanhempainverkon iltaan. Lukiolle ja yläkoulun
yhdeksäsluokkalaisille järjestettiin keväällä
seksuaaliterveyteen liittyvä luento.
Oppilashuollon edustajat ovat osallistuneet
lukioiden oppilashuollon kehittämishankkeen
koulutustilaisuuksiin. Yhteistyötä nuorten
liikkuvan psykiatrisen avohuollon konsultaatioryhmä Kolikon kanssa on jatkettu. Toiminta
kohdentuu nyt lukion lisäksi yläkoulun oppilaisiin. Vuoden alusta muuttuneen nuorisolain
myötä yhteistyötahoksi on tullut myös Etsivänuorisotyö.
Yhteistyö OKL:n kanssa on jatkunut mm.

oppilashuollon vuosittaisella luennolla. Nuorten erityispalvelun työntekijä on käynyt
puhumassa viidensille ja kuudensille luokille
päihteettömyydestä. Kuudensilla luokilla
kävi myös Mobilen työntekijä kertomassa
väkivallattomuudesta. Oppilaskunta järjesti
yhteistyössä oppilashuollon kanssa keväällä
lukion turvallisuusiltapäivän.

KRIISIRYHMÄ
Koko koulun yhteisen kriisiryhmän tavoitteena 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 turvallista 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.
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN
KEHITTÄMISRYHMÄT
Koulumme tietostrategian kehittämistä ja
sen toteuttamista varten koulussamme toimii
kolme tieto- ja viestintätekniikan kehittämisryhmää. Normaalikoulun TVT-kehittämisryhmä
käsittelee koko koulua koskevia TVT-asioita.
Ryhmän jäseniä ovat pj. Päiviö Peltokorpi,
Markus Leppiniemi, Helena Muilu, Ilpo Ollikainen, Pekka Ruuskanen ja Jarkko Hänninen.
Alakoulun TVT-kehittämisryhmä käsittelee
perusopetuksen luokkien 1–6 tiloja ja toimintoja koskevia asioita. Ryhmän jäseniä ovat pj.
Markus Leppiniemi, Anna Laukkarinen, Ilpo
Ollikainen ja Jarkko Hänninen. Yläkoulun ja
lukion TVT-kehittämisryhmä käsittelee perusopetuksen luokkien 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 Säämänen-Huotari ja Jarkko
Hänninen.
Lukuvuoden aikana TVT-järjestelmämme
ylläpito ja kehittäminen on sujunut strategiamme mukaisesti. Yläkoulun ja lukion
kiinteistön vanhentuneen verkkokaapeloinnin
perusparannustyö eteni kevään aikana THK:
n suunnitteluvaiheeseen ja toivomme sille
mahdollisimman nopeaa toteutusta. Muuten
koulun laitekanta on hyvässä kunnossa.

Lukuvuoden aikana hankittiin lisää älytauluja,
ja nyt on päästy sellaiseen tilanteeseen, että
älytaulu on kaikissa luokissa, joihin opettajat
ovat niitä halunneet. Alakoulun puolella on
enää muutama luokkatila, joissa älytaulua ei
ole. Yläkoulun puolella älytauluttomia tiloja on
useampia, mutta jatkossakin pyritään hankkimaan tauluja lisää sitä mukaan kuin opettajat
niitä luokkiin ja opetukseensa haluavat.
Yläkoulun ja lukion tiloissa on lukuvuoden
aikana testattu ja kehitetty erityisesti kannettavien koneiden ja langattoman verkon
käyttöä. Lähivuosien tavoitteena on, että
koko koulu saataisiin langattoman verkon
piiriin. Keväällä aloitettiin yläkoulun ja lukion
opettajien varustaminen henkilökohtaisilla
kannettavilla tietokoneilla. Kannettavat pyritään hankkimaan kaikille yläkoulun ja lukion
opettajille 3–4 vuoden aikana, ja samalla
luokista poistetaan yksittäiset opettajanpöytiin asennetut pöytäkoneet. Tällä pyritään
lisäämään ja tehostamaan opettajien TVT:
n käyttöä ja samalla parantamaan laitteiden
käyttöastetta. Myös osa oppilaiden käytössä
olevista pöytäkoneista korvataan kannettavilla
sitä mukaan kuin langaton verkko laajenee
uusiin luokkatiloihin.
Tietostrategiaan ja koulumme ATK-järjestelmään voi tutustua koulumme www-sivuilla
TVT-palveluiden osastolla osoitteessa http://
www.norssi.jyu.ﬁ.

KOULUN EDUSTUS HALLINTOELIMISSÄ

KOULUN EDUSTUS
HALLINTOELIMISSÄ
YLIOPISTOKOLLEGIO
Yliopistokollegion jäsenenä on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen.

TIEDEKUNTANEUVOSTO
Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on varsinaisena jäsenenä toiminut
lukion rehtori Kirsti Koski. Varajäseninä ovat
olleet johtava rehtori Pekka Ruuskanen, lehtori
Mikko Hakanen ja Sari Keinonen.
Normaalikoulua koskevien asioiden valmistelusta tiedekunnalle on vastannut johtava
rehtori Pekka Ruuskanen.

TIEDEKUNNAN JOHTORYHMÄ
Johtava rehtori Pekka Ruuskanen on ollut
kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmän
jäsenenä.

OPETTAJAKOULUTUKSEN
TYÖRYHMÄT
Opetusharjoittelun kehittämistoimikuntaan
ovat koulun edustajina kuuluneet lukion rehtori Kirsti Koski ja alakoulun rehtori Markus
Leppiniemi.

Kasvatus- sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien nimeämään liikunnan ja terveystiedon aineenopettajakoulutusta koordinoivaan
työryhmään on nimetty lehtorit Jouni Koponen
ja Päivi Lumiaho.

OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPISKELIJAVALINTATOIMIKUNNAT
Luokanopettajien koulutuksen valintatoimikunnassa on toiminut lehtori Marita Kontoniemi.
Aineenopettajien koulutuksen valintatoimikunnassa, joka valitsee opiskelijat opettajan
pedagogisiin opintoihin, ovat koulun edustajina olleet lukion rehtori Kirsti Koski sekä
lehtori Kaisa Nukarinen. Koulun lehtorit ovat
osallistuneet soveltuvuuskokeiden käytännön
toteutukseen sekä opettajankoulutuslaitoksen
että ainelaitosten valinnoissa.
Opinto-ohjaajien koulutuslinjan valintatoimikuntaan kuuluu lehtori Riitta Liisa Lehtivaara,
varajäsenenä lehtori Hanna Helminen.
Opinto-ohjaajat osallistuvat valintakokeiden
käytännön toteutukseen.

JÄSENYYKSIÄ
ASIANTUNTIJARYHMISSÄ
Lehtori Kaija Nukarinen on Jyväskylän yliopiston suomen kielen lautakunnan jäsen ja
Annamari Murtorinne varajäsen.
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PERUSOPETUS, VUOSILUOKAT 1-6
1.a, luokanopettaja Kaisa Sipilä
Hakkarainen Saana
Hintikka Viivi
Huhtala Nicki
Isomöttönen Onni
Järvinen Roni
Karvinen Tuomas
Laiho Juho

Liljavirta Linda
Lusua Lassi
Mononen Emilia
Najaﬁ Shirin
Paasikangas Roni
Pohjonen Ville
Salmijärvi Valtteri

Teittinen-Gordon Aili
Teppola Helmi
Tiihonen Tatu
Viljavainio Veera
Äijänen Enna

1b, luokanoopettaja Juha Saariaho
Artimo Maria
Ervasti Vili
Hemmola Ellen-Maria
Hujala Nestori
Judin Vilma
Koivisto Maisa
Korhonen Bertta

Lundell Miro
Mutka Konsta
Niemi Jere
Ohra-aho Okko
Paananen Santeri
Pakkanen Anni
Pienimäki Tiina

Pulkkinen Jere
Rahkonen Iiro
Sipponen Roope
Tuomainen Joona
Valjakka Elias
Vastamäki Janne

1c, luokanopettaja Anna-Mari Kyyrä
Ahonen Anna
Heino Arttu
Hirvonen Emma
Holmberg Vilma
Karvo Konsta
Kasanen Nico
Kekäläinen Ellamaria

Kinnunen Paavo
Laine Ilmi
Lausanto Leevi
Manninen Emil
Numminen Maria
Nurminen Daniel
Nyman Elsa

Orenius Jimi
Penttinen Väinö
Salila Aapeli
Sorri Sara
Toikka Joonas
Toivonen Enni

OPPILASLUETTELOT

2a, luokanopettaja Paula Ojala
Hakkarainen Paavo
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
Osara Ella
Paananen Santeri

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

2b, luokanopettaja Pirjo Tikkanen
Eskelinen Vilma
Kaukua Ukko
Kurjenniemi Kare
Lahtinen Samuli
Laine Nooa
Laine Pirpa
Linden Alli

Loukiala Soﬁa
Makudera Miika
Maukonen Taru
Miettinen Onni
Mikkonen Lauri
Mähönen Kaapo
Paananen Aino-Elina

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

2c, luokanopettaja Irmeli Pietilä
Alanko Aili
Damljanovits Nina
Hyvönen Ville
Jokinen Saana
Jurvanen Mirko
Kautto Eemil
Kautto Karin

Laakso Olivia
Malvela Maisa
Miettunen Helmi
Mustonen Jerry
Niemi Ilse
Niskanen Veikko
Peltonen Marius

Pyyhtinen Aapo
Pyyhtinen Veikko
Romo Matias
Suvala Ville
Taivassalo Mikael
Tuohimetsä Aino
Vainio Taneli

3a, luokanopettaja Jouni Kuusisto
Ahonen Max
Barkman Smilla
Ervasti Rasmus
Hakkarainen Leevi
Hirsilä Arttu
Kinnunen Pietari
Laakkonen Joonatan

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

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

3b, luokanopettaja Sari Pulli
Ahonen Valtteri
Artimo Matti
Haatainen Roosa
Kauppinen Pinja
Koivisto Manu
Kontro Kerttu
Koskinen Riina

Laiho Anni
Laine Ilona
Liimatainen Ronja
Makudera Jesper
Mervola Riikka
Mikkonen Kai
Poikonen Iivari

Pulkkinen Kare
Räsänen Pauli
Salila Helmiina
Seuri Juuso
Syvälahti Olivia
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3c, luokanopettaja Marita Kontoniemi
Halmu Albert
Heimonen Melina
Häkkinen Aki
Ikkala Antti
Köykkä Eetu
Laakso Soﬁa
Lavonen Saara

Liljavirta Lotta
Mutka Inka
Neittaanmäki Artturi
Paananen Verneri
Peltonen Maisa
Pietikäinen Jaana
Rintala Lotta

Ristikankare Ilari
Sirkka Paul
Tabell Valtteri
Takanen Markus
Torkkola Laura

4a, luokanopettaja Juhani Rahela
Bärlund Junnu
Harjula Inka
Huotari Jere
Isomäki Joel
Kautto Iida
Kettunen Atte
Kiràly Eerik
Korhonen Marianna

Korhonen Olga
Lampinen Helmi
Lappalainen Lassi
Luhtaniemi Elias
Oittinen Emma
Orenius Fiia
Qvist Emilia
Penttinen Eero

Salmensaari Maria
Sjöblom Elina
Toivonen Hanna
Tuuri Sampo
Vainio Viljami
Valtonen Lassi

4b, luokanopettaja Maarit Kerimaa
Flander Hiski
Hietamäki Maaria
Jaakkola Lotta
Jakonen Mitja
Juntunen Okko
Kalaja Simeoni
Kravt Emilia
Lampinen Milja

Lehtonen Rebecca
Malvela Eetu
Mikkonen Ulla
Mynttinen Juho
Mäenpää Aatu
Parkkinen Johannes
Parviainen Pekka
Peuhu Niilo

Piesanen Milja
Pihlajamäki Essi
Rintala Jussi
Salo Eeli
Suokas Helmi
Vastamäki Mimmi
Viinikainen Veeramaria

OPPILASLUETTELOT

4c, luokanopettaja Ilpo Ollikainen
Huttunen Elias
Huttunen Ellen
Hämäläinen Mikko
Kangaskorpi Tobias
Koivula Eetu
Kontro Anni
Korpinen Vera
Kuikka Viola

Laine Ahti
Lepistö Rasmus
Lintu Oliver
Liuha Joona
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

5a, luokanopettaja Tarja Tähkänen
Hakkarainen Aleksi
Ilmonen Osku
Jakonen Verna
Joutsensalo Hertta
Jylhä Ella
Karjaluoto Sebastian
Keilamaa Akseli
Laiho Jaakko

Lehikoinen Niklas
Leppänen Emilia
Leskinen Leo
Niemi Ilmari
Nurminen Alexandra
Pienimäki Annika
Poutiainen Veera
Pylvänäinen Rene

Rantanen Kia
Salmikangas Tapani
Salminen Aaron
Savolainen Daniel
Valtonen Peppi
Willberg Viljami

5b, luokanopettaja Henna Suomi
Aumo Anselmi
Hangasjärvi Topias
Heimonen Kim
Jurvanen Miska
Karonen Eetu
Lehtola Robert
Mehtovuori Oliver
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
Taavitsainen Santeri
Valkonen Oskari
Vuorela Juuso

5c, luokanopettaja Eero Hiltunen
Hoffman Veikko
Jokinen Inka
Juoperi Jussi
Kierros Erika
Kotikoski Juho
Kotikoski Suvi
Laine Mette

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

Pullinen Anni
Rautjärvi Einar
Remes Alpo
Saari Samu
Siekkinen Miro
Teittinen-Gordon Saana
Torkkola Eero
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6a, luokanopettaja Raimo Nevalainen
Andersson Casper
Bondareva Natalia
Eronen Aku
Hanslian Lydia
Helste Anni
Huotari Iina
Järventausta Julia
Kalho Maija

Kallio Ella
Kauppinen Niko
Lappalainen Matias
Lappalainen Topi
Nirkkonen Hertta
Oittinen Tanja
Ojala Fanni
Olkinuora Tatu

Petäjäjärvi Henna-Soﬁa
Roine Pietari
Salmijärvi Anita
Salonen Aurora
Savolainen Nooa
Varjonen Jessica
Vastamäki Vilma
Vääräniemi Elias

6b, luokaopettaja Tanja Mäenpää
Bärlund Joel
Bärlund Juuso
Hankama Milo
Karjalainen Karoliina
Karjalainen Katariina
Koivisto Niilo
Koskinen Lilli
Koskinen Valtteri

Liikka Saku
Limingoja Leevi
Makkonen Emma
Matikainen Soile
Myllylä Eedit
Mäenpää Eetu
Pesonen Antti
Peuhkuri Oona

Pilkkakangas Pipsa
Poikonen Anna
Riihinen Aamos
Ristikankare Iiro
Rosti Juuso
Salomaa Alina
Salonen Erika
Torkki Otto

6c, luokanopettaja Anne Streng
Alanko Juha-Matti
Asanok Nana
Bergqvist Milla
Heikkinen Vertti
Hietamäki Samuli
Hyvönen Iiro
Kalaja Severi
Kananen Roope

Koskinen Nora
Leini Wilma
Luhtaniemi Aleksis
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

OPPILASLUETTELOT

PERUSOPETUS, VUOSILUOKAT 7-9
7a, luokanohjaaja Helena Muilu
Abdul Salim Hamed
Ervasti Roope
Halmu Anastasia
Helenius Mikko
Hovikoski Julius
Htawnei Doh
Kekäläinen Erkka

Király Kaarle
Koistinen Marika
Liimatainen Helmiina
Liimatainen Oona
Lyytinen Laura
Malinen Aino
Malytchev Niko

Parkkola Lotta
Ruuskanen Arttu
Salmikangas Anna
Savolainen Aaron
Savolainen Nina
Tiihonen Emma

7b, luokanohjaaja Leea Rossi
Aalto Else
Asanok Thanrak
Aumo Alex
Barkman Ville
Enqvist Pekka
Gerovoi Samuel
Hedman Daniel

Ilmonen Mikko
Ishiyama Sakurako
Jalkanen Anni
Järvinen Piritta
Kinnunen Juho
Koljander Magnus
Launiainen Vertti

Metsälä Pinja
Mikkonen Justus
Rasehorn Elsa
Ruuskanen Katri
Salo Kaisa
Virta Veera

7c, luokanohjaaja Maarit Ilola
Heikkinen Inari
Holma Eemil
Hongisto Netta
Huuska Sara
Jaarte Miron
Keränen Julia
Kettunen Aku

Koponen Suvi
Lahtinen Julia
Lehto Eemil
Miettunen Pyry
Raatikainen Nenna
Saarikoski Ida 1)
Salmi Tuomas

Salminen Alex
Salminen Oscar
Sihvonen Inka
Sintonen Aili
Uotila Lotta
Virenius Ida

1) eronnut koulusta 25.2.2011

7d, luokanohjaaja Kerttu Korhonen
Ala-Kojola Arita
Edwards Fanny
Halme Lauri
Kakko Arsi
Kurki Mikael
Laine Sarita
Lampinen Eemeli
1) eronnut koulusta 21.9.2010

Lampinen Tia 1)
Markkanen Armi
Nevalainen Max
Nurminen Niklas
Palviainen Ella
Park Daye
Pesonen Jesse

Piesanen Lotta
Pitkänen Janna
Rahikainen Tatu
Sensio Kaaperi
Syrjänen Pyry
Viljanen Nenna
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7e, luokanohjaaja Päivi Lumiaho
Aho Verna
Eerola Pinja
Hakamäki Aapo
Ikonen Mirkka
Jokinen Jani
Kalpio Kalle
Linnavirta Tommi

Lintu Olli
Matilainen Sonja
Najaﬁ Näsrin
Nurmenniemi Julius
Nygård Nelli
Nyman Ada
Nyman Leia

Rahkonen Aura
Salmi Elina
Siili Jasmin
Suortamo Sannakaisa
Taivassalo Mikko
Vuori Kalle

7f, luokanohjaaja Kaisa Vaaherkumpu, 1.1.2011 alkaen Rebekka Pihko
Aalto Erica
Erejärvi Petri
Haapsalo Ida
Hiekkala Karita
Huttunen Joona 1)
Hyttinen Mikko
Karjaluoto Nina

Kokko Kaisa-Marja
Muhli Anna
Nättinen Julius
Ollila Emilia
Pakkanen Kanerva
Pohjola Ilona
Pylvänäinen Sara

Saari Santeri
Timonen Veeka
Torkkola Sara
Vesalainen Vili
Vesterinen Ville
Viinikka Veeti

1) 25.10.2010 alkaen

8a, luokanohjaaja Jouni Koponen
Ahtiainen Janina
Alanko Maunu-Mikael
Eklund Tuomas
Geier Silvia
Hämäläinen Jeremias
Keilamaa Lassi
Kettunen Anna
1) eronnut koulusta 30.9.2010
2) 4.4.2011 alkaen

Könönen Christa
Laukka Miko
Mutanen Erik
Mäenpää Vienaliina
Nieminen Leevi
Rahmani Rugia 1)
Rautjärvi Eevi

Ronkainen Sara
Talvinen Emilia 2)
Tammilehto Lasse
Tammilehto Olli
Taskinen Ville
Toofan Halako
Tuohimetsä Topi

OPPILASLUETTELOT

8b, luokanohjaaja Kaija Kähkönen
Elomaa Hanna
Erejärvi Laura
Flander Eikka
Hoikka Henri
Hämäläinen Eeli
Kaartinen Aura
Kaartinen Viivi

Kauranen Juuli
Kelly Joel
Kokkonen Aura
Kujala Tomi
Lahtinen Aleksi
Lohikoski Roni
Lummelahti Saara

Mankonen Mikko
Pesonen Heikki
Ruuska Juuso
Salminen Jenna
Särkkä Kalle
Väisänen Kasperi

8c, 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 1)
Savolainen Viivi
Sedletskiy Nikita
Sirkka Laura 2)

1) eronnut koulusta 17.9.2010
2) 25.10.2010 alkaen

8d, luokanohjaaja Marika Paavilainen
Ahonen Jere
Heiskanen Viyada
Jaarte Rebekka
Joutsalainen Soila 1)
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 2)
Rossi Henri
Ruokonen Juho
Torvinen Aino
Viljakainen Waltteri

1) 7.9.2010 alkaen
2) eronnut koulusta 30.9.2010

8e, luokanohjaaja Marja Maaniemi
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
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9a, luokanohjaaja Mikko Hakanen
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
Rossi Isabella
Sointula Anna
Takala Juuso
Vesalainen Vilma
Vilmusenaho Visa
Vuorela Jaakko

9b, 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

9c, 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

9d, luokanohjaaja Sari Sorajoki
Ahtiainen Simo
Kallio Eetu
Korhonen Anssi
Kuusela Riku
Kyrö Joona
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

OPPILASLUETTELOT

LUKIO
IA (101), ryhmänohjaaja Mari Mäki-Paavola
Aho Antti
Ahonen Tiia
Carp Rebekka
Dimakides Irene
Finne Sanna 1)
Hakala Eko
Hanhijoki Petra
Hilden Iiris
Kaipainen Jenni

Kemppainen Tiina
Laasanen Veera
Lehto Taneli
Lohi Santeri
Nieminen Hanna-Kaisa
Pakkanen Kaisa
Peltola Ilona
Pitkänen Aino
Rantanen Camilla

Salonen Kyösti
Sarpola Lotta
Sokka Taisto
Takala Eetu
Tiirikka Henrik
Vilppunen Joonas
Wilson Laura
Virtanen Ville

1) erotodistus 16.8.2010

IB (102), ryhmänohjaaja Heidi Mouhu
Ahlstrand Henrik
Geier Anton
Heikelä Ira-Maj
Häkkinen Onni-Pekka
Ilola Alisa
Kokko Tiina-Elina
Kokkonen Tatu
Laakso Henri
Levijärvi Emma

Liimatainen Markus
Lintunen Jalmari
Liukko Katri
Myhkyrä Toini
Myllyniemi Anu
Nerg Essi
Nieminen Reetta
Patourina Katri
Pellinen Ville

Piesala Essi
Salonen Heidi
Salonvaara Henna
Sampo Tommi
Tolvanen Johannes
Turkia Anne
Turunen Heidi
Tuuri Vilma-Stina

IC (103), ryhmänohjaaja Jari Laine
Aalto Ilja
Ahonen Ilari
Carliano Chiara 1)
Haataja Matilda 2)
Halttunen Tiia-Mari
Hyttinen Hannele
Jäntti Maija
Kallatsa Tero
Koivistoinen Joonas
Konttinen Ilari
1) vaihto-opiskelija
2) erotodistus 28.9.2010

Korpela Janne
Latvala Essi
Laukkanen Niko
Liikamaa Hanna
Muhli Ella
Myllymäki Tessa
Nevantaus Kreeta
Nikula Iida
Paavola Pyry
Pitkänen Jonna

Poutamo Jaakko
Pöntinen Kerttu
Rainamo Aapo
Senttula Tuukka
Seppälä Vertti
Tikka Riina
Vartiainen Siiri
Vesanen Melkker
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ID (104), ryhmänohjaaja Inka Weijo
Enqvist Taru
Hagman Eetu
Halonen Otto 1)
Hatia Katri
Hautanen Veera
Heikkilä Tiina
Hiltunen Riku
Hintikka Mari
Hoffrén Elias

Jauho Aarne
Jokinen Elias
Järvinen Mari 2)
Karvonen Tarita
Koljander Monica
Korhonen Himmi
Lehto Annastiina
Münster Toni
Mäkinen Tuukka

Nieminen Mikko
Nummelin Mira
Parikka Tommi
Poikolainen Janita
Rantala Annamaija 3)
Ruhtinas Aki
Saulio Julian
Siloma Simo-Perttu
Strandman Ville

1) aloittanut opiskelut 10.11.2010
2) aloittanut opiskelut 7.3.2011
3) erotodistus 25.10.2010

IIA (091), ryhmänohjaaja Jukka Jokinen
Ahlström Emilia
Arkimaa Laura
Dahlberg Aarni
Hatzitoliou Jenni
Hämäläinen Emmi
Kalaja Sohvi
Kingelin Janita
Konttinen Otso
Kupiainen Emmi
Kyyrä Emma

Leppisaari Pihla
Liuska Perttu 1)
Luostarinen Anna
Mäkelä Rosa-Maria
Mäkinen Emma
Olkinuora Ida
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) vaihto-opiskelijana lv. 2010–2011

IIB (092), ryhmänohjaajat Aija Kalmbach, Tiina Huohvanainen
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

OPPILASLUETTELOT

IIC (093), ryhmänohjaaja Jaana Ailinpieti
Aalto Roope
Hakasalo Erik
Hannula Verneri
Hatzitoliou Anna
Heikkilä Veera
Holma Tiuku
Jurvakainen Tuukka
Kallatsa Jenna
Karvonen Serina

Kärkkäinen Katleena
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
Varsell Taru
Viinikainen Topi 1)

1) vaihto-opiskelijana lv. 2010–2011

IID (094), ryhmänohjaaja Leena Säämänen-Huotari
Asunta Pauliina
Flyktman Iina
Heikkilä Laura
Heinonen Joel
Heinänen Eero
Helén Jere
Helminen Viktoria
Kaipainen Aku
Kärkkäinen Onni

Lahtonen Antti
Lehtikangas Vilppu
Mattila Heta
Nygård Lotta
Peritalo Iina
Pietiläinen Ville
Piispanen Atte
Rajala Jessica
Räsänen Emmi

Saulio Pinja
Seppälä Peppi
Tamminen Joonas
Tenhu Taneli
Tirkkonen Eero
Vainio Matias
Viinikainen Alisa

IIIA (081), ryhmänohjaaja Kari Pöntinen
Hokkanen Vilhelmiina
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

IIIB (082), ryhmänohjaaja Jukka Hella
Eskola Laura
Hakala Karita
Hankomäki Jami
Itani Susan
Kangasmäki Jori
Keikkala Viivi
Koiramäki Oodi

Kuronenen Paavo
Lehtola Joel
Lind Johanna
Nieminen Hannu
Puranen Minna
Saariaho Iiro
Saariaho Katri

Salonen Nina
Sokka Touko
Suhanto Laura
Urpi Ilkka
Vaarinen Emma
Vatanen Ville
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IIIC (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
Lahdelma Santeri
Latva-Kiskola Piia
Leppämäki Kaisa
Parkkinen Henni

Pasanen Tuulia
Peltokoski Mika-Matti
Piirainen Sara
Pohjanvirta Ville
Puisto Aarne
Ruuskanen Jussi
Tarvainen Ida-Ellen

IIID (084), ryhmänohjaaja Mika Antola
Ahola Otto
Ekholm Noora
Helanterä Otso
Koljonen Kaisa
Lehto Mikko
Linnavirta Lasse
Lohikoski Inkeri
Lorvi Andres
Malmberg Jose

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

IV vsk, ryhmänohjaaja Kirsti Koski
Aaltokallio Heidi
Hannula Minna 1)
Kantanen Elli 1)
Kokko Jenny 1)
Liukko Tero
Lohman Irene 1)
Nyyssönen Samuli
Vuorela Sami 2)
1) ylioppilas 3.12.2010
2) eronnut koulusta 15.3.2011

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

KEVÄÄN 2010 RIEMUYLIOPPILAAT

KEVÄT 2010
RIEMUYLIOPPILAAT (YLIOPPILAS V.1961)

RIEMUJEN RIEMUYLIOPPILAAT (YLIOPPILAS V.1951)
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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

2

3

Historia ja yhteiskuntaoppi

11

-

-

-

-

2

2

2

2
2
2

2
1-2
1-2

2
2
2

1-2
1-2
2

2
2
2

1-2
1-2
2

2
1
3

1

Liikunta

2

2

2

3

3

3

2

2

2

Kotitalous

-

-

-

-

-

-

3

Oppilaanohjaus

-

-

-

-

-

-

1,5

0,7

0,8

7

6

13

20

20

24

24

25

25

30,5

30,7

30,8

236

-

1

2

3

2

2

2

Taito- ja
taideaineet

Musiikki
Kuvataide
Käsityö

Valinnaiset aineet
Viikkotunnit
Vapaaehtoinen A-kieli

12-14
11-14
14-15
21
3
3

TUNTIJAOT

LUKION TUNTIJAKO
Aine
Äidinkieli
Kielet

Ympäristö- ja
luonnontieteet

Katsomusaineet

Syventävinä opintoina
tarjottavat kurssit

6

2–

A-kieli

6

2–

B-kieli

5

2–

Muut kielet
Matematiikka

Pakolliset kurssit

-

16–

Lyhyt oppimäärä
Pitkä oppimäärä
Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia
Uskonto/elämänkatsomustieto

6
10
2
2
1
1

2–
3–
2–
2–
7–
3–

3

2–

Filosoﬁa

1

2–

Psykologia

1

4–

Historia

4

2–

Yhteiskuntaoppi

2

2–

1–2
1–2

3–
3–

Liikunta, terveystieto

3

3–

Oppilaanohjaus

1

-

47–51

10

Musiikki
Kuvaamataito

Taideaineet

Yhteensä pakolliset/syventävät
Soveltavat kurssit
Yhteensä

75
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ALAKOULU
Luontoleirikoulussa Konnevedellä
Syksyllä 2010 Jyväskylän yliopiston Konneveden biologiselle asemalle suuntautuneen
6a-luokan leirikoulun yhtenä tavoitteena
oli leirikoululehden valmistaminen. Lehden
tekeminen aloitettiin hyvissä ajoin ennen leirikoulua. Aiheina olivat leirikoulumme teemapäivien kohteet: Konneveden tutkimusaseman
luonto, Koskireitin vaellus ja Konneveden
kirkonkylän tärkeimmät nähtävyydet. Lehden
toimittaminen jaksottui kolmeen vaiheeseen.
Esityöskentelyvaiheessa oppilaat kokosivat
teemapäivien mukaan nimetyissä ryhmissä
tietoa projektitöihinsä kirjoista, internetistä
ja esitteistä. Leirikoulussa Konnevedellä oppilaat tekivät muistiinpanoja havainnoistaan
ja kokemuksistaan. Oppilaat kokosivat myös
esitteitä ja ottivat valokuvia eri kohteista.
Jälkityöskentelyvaiheessa koulussa juttuja
muokattiin ja täydennettiin. Leirikoululehden ja
leirikoulussa tehtyjen kuvataidetöiden pohjalta
koottiin 6a-luokkaan värikäs näyttely.

6.a-luokka koskireitin vaelluksella Konnevedellä

PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

Videokuvausta, elokuvakerrontaa
ja yhteistoimintaa Toivakan
Partiokolkassa
Näin 6b-luokan oppilaat muistelivat ihania
päiviään leirikoulussa:
Elokuvien ﬁlmatisointi
Leirikoulussa teimme kahtena päivänä elokuvia. Markus jakoi meidät ryhmiin ja päätti
elokuvillemme nimet. Elokuvien nimissä
ei ollut erityisen paljon järkeä. Nimiä olivat
esim. ”Siirin surkea selitys” ja ”Henkan hymy
hyytyy”. Kummallisista nimistä sai kuitenkin
hienoja komedioita. Suunnittelimme ryhmittäin
käsikirjoitusta, puvustusta ja kuvauspaikkoja.
Lavastuksen ja asut kyhäsimme kokoon matkatavaroistamme. Suunnitteluaikaa ei ollut
paljoa, mutta se ei meitä haitannut.

Kuvausta Hollywood-tyyliin

Kuvasimme elokuvat ammattimaisilla videokameroilla, jokainen vuorollaan. Kuvasimme elokuvaa
otos kerrallaan ja katsoimme, onnistuiko kohtaus. Tarpeen mukaan kelasimme nauhaa taaksepäin
ja kuvasimme kohtauksen uudelleen. Monen tunnin uurastuksen jälkeen jokainen ryhmä sai kokoon kaksi hauskaa elokuvaa ja jotkut ehtivät kuvata myös lisämateriaalia. Säät suosivat meitä
ja tekivät elokuvista vieläkin parempia. Iltaisin saimme nauraa elokuvillemme ”kotiteatterissa”
Partiokolkan ruokasalissa.

Kotiteatterielokuvat imaisivat yleisön maailmaansa.
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Yhteistoimintaa

mään ensimmäisenä.

Leikimme Tanjan johdolla erilaisia pelejä ja
leikkejä, kuten pallon hakua ryhmissä, joissa
piti hakea pallo opettajalta mm. reppuselässä,
kantamalla toista hartioilla tai kultatuolissa
ohjeiden mukaisesti. Nopein sai pisteen. Pelin
tuoksinassa tapahtui myös pieniä haavereita,
mutta ei onneksi isoja.

Vapaalla
Vapaa-ajalla pelasimme erilaisia pelejä. Frisbeejuttu oli mahdollisesti kaikkein suosituinta
ajanvietettä ja siinä oltiin täysillä mukana.
Frisbeejutussa tyttöjen oli tarkoitus saada
napattua frisbee pojilta ja päinvastoin. Sitä
pelasimme melkein koko ajan, joten suosittua
oli! Ja superkivaa myös.
Toisena iltana olimme lipunryöstöä pimeässä.
Vankeja tuli paljon, toisin kuin pelastuksia.
Pojat pelasivat paljon futista, tytöt puolestaan
ääntelivät Quacklen tahtiin. Kirkkistäkin oltiin,
mutta se ei saavuttanut kovin suurta suosiota.
Leirikoulussa pelasimme myös muita pelejä,
kuten japanilaista Shogia ja Nintendo DS:ää.

Pisteiden metsästyksessä tarvittiin vauhtia ja
venymistä.

Leirikoulussa oli hauskaa, koska siellä oli
paljon ötököitä, kuten heinäsirkkoja ja jättiläistoukka. Niistä oli myös ongelmia, sillä
aitan edessä oli iso ampiaispesä, joten pääsy
sinne evättiin.

Pelasimme myös kynänetsimistä. Siinä opettaja piilotti lyijykyniä ulos ja me etsimme ne
joukkueissa sieltä eri tavalla ääntelemällä:
piipittelemällä ja pööpittelemällä. Teimme
lisäksi ympäristötaidetta teemalla Leirikoulun
henki.
Hauskassa superhahmopelissä muistuivat
mieleen niin sarjakuva- ja elokuvahenkilöt kuin
muutkin supersankarit. Opettaja liimasi tarralapulla jokaisen selkään jonkin superhahmon
nimen ja muilta kysellen yritimme arvata, mikä
superhahmo olemme. Muun muassa NinjaTurtles, Tarzan ja Tehotyttö löysivät itsensä
monen arvauksen jälkeen.
Leikimme iltaisin erilaisia leikkejä, joista yksi
oli silmäniskumurhaaja. Leikin ideana oli murhata toiset silmäniskulla siten, että muut eivät
huomaisi. Melkein kaikki pitivät siitä.
Pelit olivat todella hauskoja.
Kilpailimme myös omenankeruussa, jossa
keräsimme pihalta omenoita tietyssä ajassa.
Eniten omenoita kerännyt joukkue pääsi syö-

Jättiläistoukka pääsi kunniapaikalle.
Ruoka
Saimme leirikoulussa hyvää ruokaa pitopalvelusta. Joka päivä saimme viidesti ruoan, esim.
makaronilaatikkoa, jugurttia, leipää, muroja,
nakkikastiketta, perunoita, pullia ja jätskiä.
Makkaraakin pystyi illalla paistamaan saunan
jälkeen. Kaikki saivat myös ottaa mukaan leirikouluun herkullisia karkkeja ja sipsejä.

PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

Kansainvälisyys-, liikunta- ja luontoleirikoulu Solvallassa
6c-luokan leirikoulun majapaikka oli Espoossa sijaitseva Solvallan urheiluopisto. Oppilaiden
vanhemmat valitsivat leirikoulukohteen lastensa kanssa. Leirikoulun tavoitteena oli yhteishengen
kehittämisen lisäksi tutustua erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin kuten intercrosseen ja tamburelloon,
jotka ovat keski- ja eteläeurooppalaisia koululiikuntalajeja.

Tamburelloa 6c:n tapaan

Valmiina intercrossen haasteisiin
6c:läiset valitsivat äänestämällä ne urheilulajit, joihin tutustuivat Solvallan liikunnanohjaajien
johdolla. Ohjelmassa oli jousiammuntaa, kuntonyrkkeilyä, melontaa, seinäkiipeilyä sekä metsään
viritetty taitorata. Ohjelmaan kuului myös kulttuuri-, luonto- ja tiedekohteita. 6c teki opintoretken
Heurekaan, Korkeasaareen, Luonnontieteelliseen museoon ja Suomenlinnaan.
Unescon yhteistyökumppanina alakoulu toteuttaa ja tukee Unescon maailmanperintöopetusta
muun muassa avustamalla rahallisesti opintoretkiä Suomen maailmanperintökohteisiin, kuten
Petäjäveden puukirkolle, Suomenlinnaan ja Vanhaan Raumaan. 6c käytti Suomenlinnassa ja
Petäjävedellä ottamiaan digitaalikuvia maailmanperintöpäivänavauksessa, jossa 6b- ja c-luokkalaiset esittelivät Petäjäveden vanhaa puukirkkoa ja Suomenlinnaa koko koulun väelle.
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Korkeasaaren opastuskierroksella

Melomassa Espoon Pitkäjärvellä

Tykit ja tunnelit -opastus Suomenlinnassa

PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

6c:n leirikoulua suunniteltiin ja siihen valmistauduttiin yli kaksi vuotta. Sinä aikana oppilaat
opettelivat vanhempiensa avustuksella yrittäjäkasvatuksen alkeita hankkimalla leirikouluvaroja erilaisin tempauksin.
Leirikoulun jälkeen oppilaat tekivät kaksi
projektityötä. Jokainen oppilas tallensi kokemuksensa sanoin ja kuvin atk:lla tekemäänsä
leirikoulupäiväkirjaan. Sen lisäksi oppilasparit
laativat omat diasarjansa leirikoulukohteista
täydentäen muistiinpanojaan 6c:n digitaalikuvilla sekä Internet-lähteistä etsimillään tiedoilla. 6c:läiset esittelivät diasarjojensa avulla
Solvallaa ja opintoretkikohteita vanhemmilleen
yhteisessä leirikoulun muisteluillanvietossa,
joka järjestettiin kiitokseksi siitä, että kotiväki
osallistui aktiivisesti leirikoulun suunnitteluun,
toteutukseen ja varojen keräämiseen.
Oppilaiden leirikouluarvioinneista ja -kuvista
koottiin muistoksi perheille diapaketti, jossa
6c tiivisti leirikoulukokemuksensa seuraavasti:
”Leirikoulussa yhteishenki parani. Siellä oppi
uusia asioita, ja siitä jäi hyvät muistot.”

Varo tai putoat taitoradalta!

Hei, me seinäkiipeillään!
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Norssin iltapäivätoiminta Jälkkäri

Koulun juhlakulttuuri

Norssin Jälkkärin palveluntuottajana on
toiminut Kalevan Nuorten Keski-Suomen
piiri ry., joka on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton lasten ja nuorten kulttuuri- ja
harrastustoimintaa järjestävä yhdistys. Jälkkäritoimintaan osallistuminen on maksullista
ja kunkin kauden toimintamaksuista päättää
opetuslautakunta.

Jyväskylän Normaalikoulun perinteiset joulu- ja kevätjuhlat antavat aina innokkaille
luokille, ryhmille ja yksittäisillekin oppilaille
mahdollisuuden esiintymiseen suuren yleisön
edessä. Lukuvuoden aikana on ollut myös
muita erilaisia juhlatilaisuuksia, joihin oppilaat
ja henkilökunta ovat päässeet joko yleisöksi tai
esiintyjiksi. Koulun juhlakulttuurin vaaliminen
ja erilaiset tilaisuudet ovat aina erinomainen
tilaisuus myös oppia, miten erilaisissa tilaisuuksissa käyttäydytään.

Norssissa toimi kaksi Jälkkäriryhmää. Syksyllä
2010 Norssin Jälkkäreiden ryhmäjako muuttui
niin, että kummassakin ryhmässä oli sekä
ykkös- että kakkosluokkalaisia. Norssin 1.
Jälkkärissä vastuuohjaajana toimi Sari Pakkanen ja ohjaajina lukuvuoden aikana Jenni
Etelämäki, Topi Saarikoski, Riikka Särkkä,
Janne Ostonen ja Laura Syrjälä. 1. Jälkkärin
toimitilat sijaitsevat koulun esiopetustilassa.
Norssin 2. Jälkkärissä vastuuohjaajana toimi
Leila Kinnunen ja ohjaajina Tuula Jauhiainen
ja Pauliina Huuskonen. 2. Jälkkärin toimitilat
sijaitsevat X-rakennuksessa, koulun läheisyydessä.
Olemme tarjonneet lapsille koulun jälkeen monipuolista toimintaa muun muassa erilaisissa
harrastekerhoissa, kuten liikunta-, kädentaitoja kokkikerhoissa. Olemme käyttäneet myös
monipuolisesti koulun tiloja, kuten liikuntasaleja (Sylisali ja U1), kirjastoa ja opetuskeittiötä
sekä koulun piha-aluetta ja urheilukenttää.
Jokapäiväisen ravitsevan välipalan olemme
nauttineet ruokasali Amandassa. Jälkkärin
lapset ovat osallistuneet myös koulun järjestämiin kerhoihin.
Jyvässeudun Jälkkäreiden koko vuoden
teemana on ollut erilaisuus. Erilaisuutta on
käsitelty leikkien, satuja lukien ja keskustellen
lasten kanssa sekä päivittäisissä arkitilanteissa.
Jälkkäriryhmä osallistui Jyväskylän Yliopiston
Tieteen päiville lapsille järjestettyyn draamapajaan teemana arjen arvoitus. Jälkkärivuosi
huipentui Lounaispuistossa järjestettyyn
konserttiin, jossa esiintyi muun muassa jyväskyläläinen Los Piratos-yhtye.

Syyslukukaudella erilaisia juhlatilaisuuksia
alakoulussa, joihin koko koulu on päässyt
osallistumaan, ovat olleet esimerkiksi koulurauhan julistaminen kouluvuoden alkupäivinä,
5., 6. ja 4. luokkien päivänavaukset, Norssin
päivä lauantaina 9.10.2010 sekä adventtikirkko marraskuun loppupuolella. Syyslukukausi
huipentui lukukauden päättävään joulujuhlaan,
joka järjestettiin tänä lukuvuonna perinteisesti yliopiston päärakennuksen juhlasalissa
22.12.2010 Päärakennuksen juhlasali täyttyi
upeasti pukeutuneista ja ehkä vähän jännittyneistäkin oppilaista – varsinkin ekaluokkaiset
tuntuivat kihisevän innosta ensimmäistä joulujuhlaansa kohtaan. Ohjelmanumeroina nähtiin
esimerkiksi kuorolaulua, väärää palohälytystä,
musiikillista draamaa ja tanssia niin tonttupajassa kuin hiirten kotonakin yhteislauluja ja
perinteistä jouluevankeliumia unohtamatta.
Myös kevätlukukaudella muita juhliin verrattavia tapahtumia ovat olleet jokavuotiset yhteiset
päivänavaukset, jolloin kokoonnutaan koko
koulun voimin Sylisaliin. Päivänavauksista
ovat vastanneet kevätlukukaudella 1., 2. ja
3. luokat opettajineen. Oppilaat ovat saaneet
näistä yhteisistä tilaisuuksista monipuolista
esiintymiskokemusta sekä hienoja elämyksiä
yleisönä useita kertoja vuodessa. On nähty
elävää maalaustaidetta, vauhdikasta tanssia
tai monenlaisia musiikkiesityksiä laulusta
bändisoittoon ja itse sanoitettuihin rap-kappaleisiin.
Kevätlukukaudella myös pääsiäishartaus sekä
oppilaiden päivän (28.4.2011) Talent-ﬁnaali
ovat keränneet oppilaat yhteen tilaan seuraamaan mitä uskomattomimpia esityksiä. Kevätjuhlaa vietettiin 1.6.2010 yläkoulun ja lukion
juhlasalissa ja sen myötä päästiin juhlistamaan
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viimeisen kerran tämän lukuvuoden saavutuksia kuudesluokkalaisten kukituksen sekä
iloisten esitysten ja yhteislaulujen myötä.
Joulujuhlakuvia 2010
6b-luokan Suomi–Ruotsi-maaottelussa asiat otettiin ihan kirjaimellisesti

1b-luokkalaiset demonstroivat väärän palohälytyksen

3.–6.-luokkalaiset kuorolaiset pääsivät esiintymään Lumiukko-elokuvan tunnelmissa

45

46

PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

2.-luokkalaisten päivänavauskuvia 30.3.2011

2a-luokka keväisten kukkien ja lintujen äärellä

2b-luokka härkätaistelutunnelmissa Carmen-alkusoiton siivittäminä

2c-luokan taidetta: Haavoittunut enkeli

PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

Unesco-koulutoimintaa
Koulumme Unesco-toiminta pohjautuu Unescon kansainvälisyyskasvatukseen. Sen
eettisenä perustana on YK:n ihmisoikeusjulistus. Se sisältää periaatteet ihmisarvosta,
tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.
Kansainvälisyyskasvatuksen sisältöalueita
ovat kulttuurikasvatus, kulttuurien välinen
ymmärtäminen, rauhankasvatus ja turvallisuus, demokratiakasvatus, suvaitsevaisuuskasvatus, ympäristökasvatus ja mediakasvatus.
Oppilaita perehdytetään oman maan historiaan ja perinteeseen sekä ohjataan eettiseen
vastuuseen globaalilla tasolla: esimerkkeinä
viidensien luokkien retket Saarijärven Kivikauden kylään sekä perehdyttäminen kotimaan
maailmanperintökohteisiin. Eri luokat ovat
yhteistyössä myös paikallisten museoiden
kanssa.

Luokissa käsitellään ympäristökasvatusteemoja retkien ja leirikoulujen yhteydessä.
Koulumme osallistuu joka kevät kevätsiivoustalkoisiin. Näin lähiympäristön suojelu tulee
tutuksi. Oppilaskunnan hallitus julisti myös
”Hyllyt kuntoon” -siisteyskampanjan koulun sisätiloissa. Ruokasaliin on asennettu meluntorjuntalaitteet, joilla oppilaat voivat itse huomata
ympäristössä esiintyviä haittatekijöitä .
Koulussamme toteutetaan myös yhteisiä tapahtumia eri teemapäivien yhteydessä, kuten
YK:n päivänä ja Eurooppa-päivänä.
Luokissa toteutetaan eri oppiaineissa mediakasvatusta, esimerkiksi sanomalehtiviikko
ja kuvataiteessa animaatioiden muodossa.
Mediakasvatuksen tavoitteena on kasvattaa
mediakriittisyyttä.

Ystävyyskoulutoimintaa

Demokratiakasvatusta harjoitellaan mm. oppilaskunnan toiminnassa.

Ystävyyskoulutoiminta on jatkunut edelleen
Haapalan kyläkoulun kanssa. 5C- ja 2C-luokat
vierailivat syksyllä Haapalassa ystävyysluokkien luona ja ohjelmassa oli yhteistä ilmaisua,
musisointia sekä leikkejä ja pelejä ulkona.
Haapalan koulu ja sen ympäristö tarjoavat
hienon mahdollisuuden tutustua toisenlaiseen
oppimisympäristöön. Monta ihmettelemisen
aihetta ja pohdittavaa seikkaa on löytynyt,
kun oppilaat ovat verranneet koulujaan ja
opiskelua.

Unesco-koulujen teemana oli tänä vuonna
holokaust. Teema tuli luokissa esille suvaitsevaisuuteen ja toisen kunnioittamiseen
liittyvissä aihepiireissä. Teemaa tukee myös
koulussamme toimiva Kiva-tiimi, joka tarpeen
mukaan puuttuu kiusaamisasioihin ohjelman
mukaisesti. Ensimmäisillä ja neljänsillä luokilla
on käytössä Kiva koulu -oppaat. Muilla luokilla
oppaita käytetään soveltuvin osin.

Aivan kuten omat oppilaamme myös Haapalan
koulun oppilaat ovat innolla odottaneet vierailuja. Lapset oppivat näiden vierailujen myötä
esim. ottamaan vieraita vastaan ja kertomaan
itsestään sekä lähiympäristöstään. Erilaiset
toiminnalliset hetket ja yhteiset pelit ja leikit
välitunneilla ovat olleet kaikkien mieleen. Vierailumme Haapalaan on tuonut mm. mieluisaa
vipinää välkälle!

Vieraiden kielten opiskelulla on tärkeä painopiste koulussamme. Oppilaat toimivatkin
mainioina oppaina niin kotimaisille kuin ulkomaisille vieraillemme. Koulumme on ollut
järjestämässä Comenius-toimintaa, ja oppilaat
ovat voineet käytännössä omaksua asioita eri
maiden kulttuureista.
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Tämä toimii! 2011

uusia ideoita saatiin paljon.

Koulussamme on toteutettu teknologia- ja
yrittäjyyskasvatusta integroitujen aihekokonaisuuksien, eri oppiaineiden ja erillisprojektien
avulla. Tärkeänä tapahtumana ja prosessina
on ollut Tämä toimii! -teknologiakilpailuun
osallistuminen ja teknologiamessujen järjestäminen.

Tähän toimintaan on liittynyt myös opettajankoulutuksen kehittäminen ja pedagoginen
yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

Vuosittain toteutettavaan Tämä toimii! -teknologiakilpailuun ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa. Tämä toimii! -ryhmät ideoivat
ja valmistavat liikkuvan ja leikittävän lelunsa,
sen mainoksen ja prosessista kertovan päiväkirjansa eri aineiden oppitunneilla viiden viikon
aikana tammi–helmikuussa. Alueellisiin alkukilpailutapahtumiin osallistutaan maaliskuussa
ja loppuhuipentuma on huhtikuussa.
Projektissa tarvittavia tietoja ja taitoja opiskeltiin jälleen äidinkielessä, kuvataiteessa,
käsityössä, englannissa ja ympäristö- ja
luonnontieteessä. Esimerkiksi kuvataiteessa
keskityttiin erityisesti mainoksen suunnitteluun
ja sommitteluun. Samoin opeteltiin valokuvailmaisun perusteita. Äidinkielessä harjoiteltiin
erilaista tuotoksen esittämistä niin runon kuin
selostuksenkin muodossa.
Tämä toimii -työskentelyprosessiin ja -kilpailuun osallistui tänä keväänä koulultamme
viisi luokkaa. A-sarjaan osallistui 3a-luokka
ja B-sarjaan 4a-, 5a-, 5b- ja 6b-luokat.
Osallistuvia työskentely- ja kilpailuryhmiä oli
yhteensä 25.
Syyslukukaudella 2010 suunniteltiin teknologiakilpailun organisointia ja valmisteltiin
oppilaiden kanssa ryhmäytymistä. Materiaalipaketit saatiin Teknologiateollisuudelta viikolla
kolme, minkä jälkeen oppilaat suunnittelivat,
työskentelivät ja sovelsivat eri oppiaineissa
oppimiaan asioita viisi viikkoa. Koulun oma
kilpailutapahtuma oli 23.2. Sieltä valikoitui
aluetapahtumaan neljä joukkuetta.
Aluetapahtuma järjestettiin 17.3. Jyväskylän
yliopistolla. Liikunnan U2-rakennuksessa olivat kilpailemassa ja kouluamme edustamassa
3a-, 4a-, 5b- ja 6b -luokat. Kisatunnelma oli
mahtava ja oppilaiden toiveikkuus menestyksestä kesti loppuun asti. Tällä kertaa kisamme
päättyi aluekilpailuun, mutta kokemuksia ja

Norssin Nuotta 2011–2012
Norssin Nuotta on vanhempien yhteinen tapaamispaikka keskustelua ja tutustumista varten.
Nuottaan osallistumien ei velvoita mihinkään
eikä Nuotan toiminta edellytä talkootöitä tai
rahanmenoa. Päinvastoin, Nuotassa voi virkistyä hyvässä seurassa toisten norssilasten
vanhempien kanssa ja samalla vaihtaa tietoja
ja kokemuksia koululaisen vanhemmuudesta.
Nuotta toimii Norssin alakoulussa ja vanhempien Verkko Norssin yläkoulussa.
Nuotta kokoontuu noin joka toinen kuukausi
jonkin teeman ympärille. Edeltävänä lukuvuonna asiantuntija-alustajat puhuivat aiheista
”Erilaiset oppijat, oppimistavat ja oppimispulmat”, ”Murrosikä alkaa jo alakoulussa” sekä
”Koulukiusaaminen ja kodit”. Alustuksen
jälkeen keskustellaan yhdessä. Nuotta-illan
järjestävät vanhemmat ja opettajat ovat sinne
lämpimästi tervetulleita!
Kun 23.8.2011 on ”Norssin alakoulun ja
rehtorin ilta”, kuullaan rehtorin lisäksi myös
opettajaopiskelijoita ja Nuotan vetäjät kutsuvat
syyskuiseen ” Nuotan Ideariihi” -iltaan kaikkia
vanhempia. Perinteinen Nuotan Glögi-ilta pidetään 8.11.2011 kampuksen Lyhdyssä. Illan
teema ja kutsu tulevat myöhemmin.
Tervetuloa Norssin Nuottaan! Ideoita ja kommentteja toivovat:
Pirjo Rintala (Norssin Nuotta), Pirjo.
Rintala@jkl.ﬁ
Anne Kilpeläinen (Norssin Verkko), Anne.
Kilpelainen @pp2.inet.ﬁ
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YLÄKOULU
Siirtyminen alakoulusta
yläkouluun
Yläkouluun siirtyminen on oppilaille merkittävä
tapahtuma. Koulunkäyntiin tulee paljon muutoksia: siirrytään uuteen koulurakennukseen,
luokanopettaja vaihtuu moniin aineenopettajiin
ja yhden luokkahuoneen tilalle tulee lukuisia
eri aineiden luokkatiloja. Tähän muutokseen
valmistautuminen aloitettiin jo varhain edellisenä keväänä. Yläkoulun rehtori kävi kertomassa
yläkoulun toiminnasta jo helmikuussa, ja
huhtikuussa rehtori keskusteli niiden opettajien kanssa, joiden oppilaita oli siirtymässä
Normaalikoulun seitsemännelle luokalle.
Keräämiensä tietojen ja oppilaiden erilaisten
oppiainevalintojen perusteella rehtori muodosti
uudet ryhmät. Seitsemännelle luokalle siirtyviä
oppilaita oli 120, ja heidät jaettiin kuuteen
perusryhmään, 7A–7F.
Uudet ryhmät aloittivat toisiinsa tutustumisen
toukokuun alussa yhteisessä vanhempien ja
oppilaiden illassa. Ilta alkoi yhteisellä hetkellä
juhlasalissa, jossa julkaistiin uusien luokkien
kokoonpanot. Tämän jälkeen ryhmät siirtyivät
luokittaisiin tutustumishetkiin. Tutustumistilanteita oli ohjaamassa vanhempainverkon
vanhempia ja heillä oli apuna ammattikorkeakoulun lähihoitajaopiskelijoita. Illan tarjoilu
järjestyi nyyttikesteinä. Toukokuun puolivä-

lissä tulevat seiskat viettivät yhden päivän
yläkoulussa ja luokanohjaajan lisäksi heidän
tutustumistaan toisiinsa ja koulurakennukseen
ohjasivat kahdeksannen luokan tukioppilaat.
Koska näin keväällä oli jo selvillä, miten koulu
syksyllä jatkuu ja ketkä ovat uusia luokkakavereita, oppilaat saattoivat nauttia kesälomasta
rauhallisin mielin.
Syksyllä ensimmäiset koulupäivät käytettiin
vielä yläkoulun yleisten toimintatapojen harjoittelemiseen ja toisiinsa tutustumiseen luokanohjaajien johdolla. Kun koulua oli käyty parin
viikon verran, kesän aikana yhdeksännelle
luokalle siirtyneet tutut tukioppilaat järjestivät
oppilaille vielä tervetulojuhlan. Tervetulojuhla
toteutettiin toiminnallisena, leikkimielisenä
tapahtumana raikkaassa ulkoilmassa Harjulla.
Tuoreet seiskaluokkalaiset kiersivät omissa
ryhmissään tukioppilaiden suunnittelemissa
toimintapisteissä, joissa pelattiin, leikittiin ja kilpailtiin leikkimielisesti. Juhla huipentui Harjun
kesäteatterilavalla tukioppilaiden ja seiskojen
yhteiseen improvisaatiopohjaiseen draamaesitykseen. Iloisen tunnelman kruunasivat vielä
lopuksi nautitut tuoreet pullat ja pillimehut.
Elokuun lopulla jokainen luokka vuorollaan
vietti vanhempien kanssa illan Kiviniemessä
Tuomiojärven rannalla. Iltojen ohjelmassa
oli makkaran paistoa, nuotiolla istumista,
savusaunan lämmöstä nauttimista, uimista ja
toisiinsa tutustumista.

Uudet seitsemäsluokkalaiset Harjun kesäteatterin katsomossa
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Seitsemäsluokkalaiset improvisoivat Harjun kesäteatterin lavalla tutoreiden tahdittamina.
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Yläkoulun 7. luokkien
mediakasvatuksen ja 8.
luokkien monikulttuurisuuden
teemapäivät
Normaalikoulun 7. ja 8. luokilla toteutettiin
yhdessä OKL:n kanssa kaksi teemakokonaisuutta helmikuussa 2011. Yläkoulun 7. luokilla
perehdyttiin median maailmaan ja 8. luokilla
pohdiskeltiin monikulttuurisuuden mukanaan
tuomia haasteita. Normaalikoulun oppilaat
tuottivat erilaisia selvitystöitä, tekivät erilaisia
eläytymisharjoituksia ja vierailivat aiheeseen
liittyvissä kohteissa, kuten Monikulttuurisuuskeskus Gloriassa.

Vuonna 2011 teemapäivien didaktisesta
suunnittelusta vastasivat Opettajankoulutuslaitoksen lehtorit. Teemapäivien käytännön
suunnittelusta vastasivat puolestaan opettajaharjoittelijat oppiaineiden rajat ylittävissä sekaryhmissä. Normaalikoulun opettajat seurasivat
opetustilanteita ja antoivat mahdollisuuksiensa mukaan palautetta. Normaalikoulussa
vastuullisina koordinaattoreina hankkeen toteutuksessa, mm. päivien suunnitelmien
ja palautetilaisuuden kommentoijina, olivat
äidinkielen lehtorit Tuuli Murtorinne ja Päivi
Soininen, ranskan ja englannin lehtori Aija
Kalmbach sekä historian ja yhteiskuntaopin
lehtori Heikki Marjomäki.
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Koulussa Kirjoitettua
9a-luokan oppilaat ovat ahertaneet pohtivien
tekstien ja mielipidetekstien parissa koko vuoden. Aivan viimeisellä kirjoituskerralla heillä oli
mahdollisuus vielä kerran irrotella tarinoiden
ja seikkailujen ﬁktiivisessä maailmassa. Näin
syntyi Lauri Heleniuksen Historiallinen seikkailu Italiassa (23.3.2011).
Historiallinen seikkailu Italiassa
Oli historian tunti. Petri-ope selasi sähköpostiaan oppilaiden tehdessä enemmän tai vähemmän kiltisti tehtäviään. Kello kävi lähellä neljää
– kohta rankka viikko olisi takana ja seuraisi
seuraavan viikon mittainen syysloma. Petrin oli
tarkoitus viettää loma perheensä parissa Lappeenrannan huvilalla. Yhtäkkiä Petrin silmään
osui viesti, jonka aihe oli ”Pyöräily- ja siemailuretki Italiassa?”. Lähettäjänä oli Petrin kollega,
historiantutkija sekä ﬁlosoﬁan ja lakitieteiden
tohtori Ari Jonkanen. Viestissä Ari kertoi
saaneensa kirjeen, jossa kerrottiin hänen
voittaneen lennot ja kahden yön yöpymisen
kahdelle toscanalaisessa hotellissa. Koska
Arilla ei valitettavasti ollut omaa perhettä, pyysi
hän parasta ystäväänsä, Petriä, mukaansa
Italian-kiertueelle. Ari oli hahmotellut viestiin
ohjelmaa matkasta. Luvassa oli erityisen
paljon pyöräilyä romanttisissa maisemissa
italialaisten vissyvesien siemailun kera. Petri
ja Ari pitivät niistä kummastakin: miehet pyöräilivät usein yhdessä töihin ja vissytkin olivat
kummankin makuun.
Petrin selatessa ohjelmaa läpi luokasta kuului
hihitystä. Hän tajusi siemailusuunnitelmien
heijastuvan koko luokalle, sillä hän oli taas
kerran unohtanut siirtoheittimen ”Tietokone”-

asentoon. Petri punastui ja vaihtoi siirtoheittimen ”Siirtoheitin”-tilaan. Nyt hihitys voimistui
– Petri oli unohtanut vähäpukeisista naisistakin
otettuja propagandakuvia sisältävän opetusmateriaalikirjansa auki heittimelle.
Tunnin loputtua Petri polki tuhatta ja sataa
kotiin kertomaan suunnitelmien muuttumisesta. Irmeli-vaimo ei vaikuttanut kovin iloiselta,
mutta suostui luopumaan rakkaastaan muutamaksi päiväksi Petrin kertoessa matkan
liittymisestä hänen Arin kanssa vastikään
julkaisemaansa tutkimukseen.
Tutkimus oli laaja, ja se käsitti niin italialaisen
rikollisuuden historiaa aina Rooman valtakunnan ajoilta asti kuin myös nykyisen maﬁan toimintatapoja. Miehet olivat yhdessä italialaisten
tutkijakollegojensa kanssa saaneet kasaan niin
valtavan aineiston rikollisten toimintatavoista,
että Italian sisäistä turvallisuutta valvovan
Carabinierin sekä Interpolin asiantuntijoiden
ja psykologien olisi nyt mahdollista ennakoida
sen perusteella joidenkin alueiden mafian
toimintaa – ainakin silloin, jos tiedettäisiin
tarkkaan, mihin tai kehen maﬁa aikoisi iskeä.
Petri ja Ari olivat esitelleet osan aineistostaan
Jyväskylän yliopistolla sankan kuulijajoukon
ympäröimänä. Nyt kun Ari oli voittanut matkan
Italiaan, aukesi oiva tilaisuus esitellä aineisto
itse lähdemaassa. ”Se olisi varmasti suurmenestys”, ajatteli Petri sulloessaan viimeisiä
Havaiji-paitoja laukkuunsa.
Petri odotti konetta Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaali numero 69:ssä, jonne Arikin ilmaantui pian. ”Hei vaan! Erittäin mukavaa, että
päätit ottaa minut matkatoveriksesi”, tervehti
Petri ja jatkoi: ”Mitkä kumman arpajaiset ne
oikein olivat, josta tämä kaikki napsahti?” ”No
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morjensta! En oikein tiedä itsekään. Saamassani kirjeessä väitettiin kaikkien OAJ:n jäsenten osallistuneen arpajaisiin automaattisesti.
Sattuipa muuten tosi hienosti, että matka on
juuri Italiaan. Nythän voimme samalla esitellä
tutkimusaineistomme Interpolin ja Carabinierin
kavereille.” ”Sanopa muuta, kuoma. Otithan
varmasti koko aineiston mukaan?” Petri kysyi. Ari iski silmää ja osoitti salamyhkäisesti
kädessään olevaa salkkua.
Ennen Toscanan-hotelliin asettumista Petrin
ja Arin oli tarkoitus kiertää hieman maata
pyörän selässä. Ensitöikseen miehet lähtivät
Biltemasta hankituilla uljailla, kokontaitettavilla
polkupyörillään kohti Roomaa. Helle oli paahtava ja San Pellegrino -vissy oli jo aikaa sitten
loppunut repuista. Juotavaa piti saada. Pikkukylän trattoriasta oli saatavilla vain paikallisia
juomia, joita isäntä Adriano mielellään möi
matkalaisille muutamalla tuhannella liiralla.
Adrianon myymän Spumanti Lambruscon intohimoisessa siemailussa oli vain se vika, että
pyöräily kävi yhä mutkikkaammaksi ja samalla
huterammaksi, kun maisemat taas alkoivat
näyttää entistäkin kukkaisemmilta.
Viimein vanhaan Roomaan saavuttuaan
seuralaiset kellahtivat Colosseumin rinteelle
varjoon punaisina hehkuvien unikkojen sekaan. Ansaitun siestan jälkeen matkalaiset
suuntasivat kaupungin vilinään, jossa lopulta
löysivät halvan, siis matkabudjettiin sopivan
yhden tähden epämääräisen hotellimörskän
Via Veneton sivukadulta. Uni maistui, vaikka
hotellissa kävi sitä meluisampi kuhina, mitä
pitemmälle yö ennätti. ”Cara mia”, ”Bellissima”,
”Quanto costa?” kaikui kadulta avoimesta ikkunasta Vespojen loputtoman pärinän seasta.
Aamulla historioitsijat matkasivat kohti uusia
seikkaluja erään Giancarlo-nimisen hurjapään epävirallisella taksilla. Fiatin moottori
kiljui äärimmillään Giancarlon kaasujalan
ollessa pohjassa, ja Vesuvius ohitettiin noin
170 kilometrin tuntivauhdissa. Pian saavuttiin
Pompeijiin, jossa Biltema-pyörät kaiken muun
kera kaivettiin Giancarlon Fiatin takaboksista.
Pompeijista pyörämatka Bariin kesti kaikkiaan
kolme päivää, eikä niistä jäänyt mieleen kuin
edelleen paahtava helle, varjoisat oliivilehdot,
kylien trattoriat ja monta upeaa signoraa sekä
tietenkin sataman kalaravintola loistavine
vissyvalikoimineen.

Matka Anconasta Toscanan suurherttuakunnassa sijaitsevalle hotellille olisi pyöräillen ollut
jo liikaa, ja Ari ehdotti suostumista Ferrovie
dello Staton junakyytiin. Juna oli täpötäynnä
lomalle armeijasta rientäviä merisotilaita, joilta
Petri ja Ari lainasivat komeat valkoiset päähineet Marina Militare -tekstein poseeratakseen
kuvassa. Pitihän kuvia saada matka-albumia
varten. Valokuvauksesta innostuneet merisotilaat tarjosivat kummallista pohjoista kieltä
keskenään puhuneille matkalaisille mukanaan
tuomaansa Chianti-vissyä, jota riittikin siemailtavaksi koripullokaupalla. Niinipunoskoriin pakatut pullot tyhjenivät nopeasti ja pian yöjuna
alkoi hiljetä rentoutuneista matkustajista.
Aamuyön tunteina juna pysähtyi asemalle
kumppanusten mahojen poristessa oudosti
liiallisen vissynjuonnin takia. Ikkunasta sisään
tuulahtava raitis yöilma oli todellakin paikallaan. Petri suuntasi katseensa ulos ikkunasta.
Hänen silmänsä hakeutuivat aseman seinän
kylttiin. Ja mitä siinä lukikaan: Chianti! Juna
oli pysähtynyt Chiantin asemalla – aivan kuin
illan vissykarkeloissa ei olisi ollut jo tarpeeksi!
”Tässäkö me jäämme?” kysyi Petri unenpöpperöiseltä Arilta. ”Joo, jossain täällä sen
hotellin pitäisi olla.”
Astuttuaan ulos junasta itäeurooppalaisennäköinen mies tuli tarjoamaan taksikyytiä
pilkkahintaan. Petri ja Ari sulloivat pyöränsä ja
muut tavaransa ison, tummaikkunaisen Mercedesin takaluukkuun. Miesten istahtaessa
sisään autoon ovet menivät äkkiä lukkoon ja
kuski lähti kaahaamaan jopa Giancarloakin
hurjapäisemmin kohti keskuskatua. Aria alkoi
epäilyttää. ”Menemmekö nyt varmasti Hotel
Gaioleen?” hän kysyi jo hieman hermostuneena. Kuski ei vastannut. Samassa auton
katosta laskeutui kuljettajan ja matkustajien
tilat erottava seinä. ”Mitä peliä tämä oikein
on?” Ari huusi, kun auton tukikaarista alkoi
vuotaa kaasua matkustajien tilaan.
Muutamaa tuntia myöhemmin Petri heräsi
Arin viereltä pimeästä, kosteasta huoneesta.
Hänen päänsä sisällä jyskytti, eikä kylmältä
betonilattialta nouseminenkaan meinannut
aluksi onnistua. Petri herätti Arin, jolla meni
vähän aikaa tajuta tilanteen kulku. Pian suurikokoinen, häijynnäköinen mies astui sisään
huoneeseen. Hän aloitti huonolla englannilla:
”Lopetetaan tämä pelleily. Antakaa aineistonne
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meille tai otamme teidät vangeiksi.” Samassa
Ari muisti unohtaneensa paperit sisältäneen
salkkunsa junan tavarahyllylle. Hän valahti
kalpeaksi ja sanoi Petrille: ”Nyt me ollaan lirissä. Jätin ne paperit merisotilaiden tavaroiden
keskelle. Entä jos joku heistä on temmannut
sen mukaansa?” Mies huusi kovaan ääneen:
”Stai zitto! Minä puhun täällä.” ”Mu-mutta nyt
on käynyt niin, että herrasväen tarvitsema
laukku unohtui junan tavarahyllylle”, Ari änkytti.
Nyt mies huusi jotain rumaa italiaksi ja poistui
huoneesta.
Petri ja Ari kokeilivat kummatkin taskujaan,
mutta turhaan – rosmot eivät sortuisi lapsellisiin virheisiin jättämällä siepatuille mahdollisuuden ottaa yhteyden ulkomaailmaan.
Petri avasi huoneen nurkassa kyljellään pötköttäneen television. Sieltä tuli uutiset, joissa
puhuttiin jotakin vaaleista. Pääministerille
oli ilmaantunut ensimmäistä kertaa pitkään
aikaan varteenotettava ehdokas, Vietato Fumare -puolueen Alessandro Gravatto, joka ei
ollut sekaantunut maﬁan korruptioon. Enempää lähinnä latinaa, mutta myös muutaman
sanan italiaa taitava Petri ei saanut selvää
uutisista. Nyt Arilla välähti: ”Petri, taidan tietää,
mihin soppaan olemme sekaantuneet! Uskon,
että maﬁa aikoo eliminoida Gravatton, joka
ei vaalit voittaessaan tanssisi heidän pillinsä
mukaan. Muistat varmaan, että yliopiston sali
oli tupaten täynnä, kun esittelimme tutkimus-

tamme. Yleisön joukossa saattoi hyvinkin olla
maﬁan yhteyshenkilö.” ”Tämä selittäisi tuon
omituisen arpajaisvoittosikin. Maﬁa houkutteli
meidät ovelasti kotikentälleen, jossa tietomme
olisi helpompi tuhota”, Petri sanoi vakavana.
”Emme voi antaa heidän löytää salkkua. Meidän pitää jotenkin ilmiantaa heidät poliisille.
Mutta miten? Emmehän edes tiedä, missä
olemme.”
Opettajakollegojen keskustelu katkesi, kun
sisään astui heidät asemalta siepannut mies.
”Saatte pärjätä tällä loppupäivän”, sössötti
mies huonolla englannillaan ojentaen heille
kaksi pulloa San Pellegrinoa ja kaksi pizzeria
Diabolosta noudettua pizzaa. ”Grazie”, tokaisi
Ari teennäinen hymy kasvoillaan hyökäten saman tien pizzan kimppuun. Gangsteri mulkaisi
Petriä ja lähti sössöttäen samalla itsekseen.
Petri vaikutti mietteliäältä. ”Mikset syö?” kysyi
Ari naama tomaattikastikkeessa. ”Diabolo, eli
latinaksi paholainen… missä olen kuullut sen
aiemmin?” Petri pohti. ”Ymmärrän, jos sinulla
ei ole ruokahalua, mutta ota nyt vähän edes
tätä vissyä”, Ari sanoi. Tomaattikastike oli levinnyt nälkäisen miehen paniikinomaisen sähläyksen vuoksi ympäri huoneen seiniä. ”Pysy nyt
nahoissasi, kyllä minä kohta syön!” sanoi Petri
ärsyyntyneenä jatkaen pohdintaansa: ”Pojat,
niin, pojat… poikani Helmeri ja Taneli nauroivat
parin vuoden takaisella Geneven-matkallamme sveitsiläisen Diabolo-pizzaketjun nimeä,
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koska heillä on kotonaan samanniminen ’nynny’ hyrräntapainen hilavitkutin, jota pyöritetään
kahdessa kepissä kiinni olevan narun päällä.”
”Niin, entä sitten?” kysyi Ari siemaillen nyt jo
Petrinkin pullosta. ”Sitä minä vain, että tämä
Diabolo on SVEITSILÄINEN pizzeriaketju.
Olemme siis mitä luultavimmin lähellä Sveitsin
rajaa.” Ari katsoi kollegaansa suu ammollaan.
”Minkä neron olenkaan onnistunut saamaan
tuttavapiiriini”, hän totesi ihaillen. ”Annapa sitä
vissyä minullekin, niin mietin samalla, kuinka
pääsemme ulos täältä.” ”Selvä”, Ari vastasi,
mutta pudotti lasipullon lattialle sen särkyessä kymmeniksi lasinsiruiksi. ”Idiootti!” Petri
huusi. ”Nyt en saa juotavaa ollenkaan!” Petri
oli jo käymässä Arin kurkkuun, kunnes hänen
naamalleen tuli viekas, voitonriemuinen hymy.
”Sain idean. Tarvitsemme siihen toista pulloa,
joten koeta olla hajottamatta sitä.” Petri supatti
suunnitelmansa Arille. Nyt miehet kävisivät
nukkumaan.
Seuraavana aamuna tutkijat aloittivat Petrin
nimeämän operaatio S.P.Q.R:n, Senatus
populusque Romanuksen, joka paitsi oli aikoinaan Rooman tunnus ja tarkoittaa myös
Rooman senaattia ja kansaa. Se lukee myös
joka ikisen Italian pääkaupungin viemärin
kannessa. Nimi tuli hänen mieleensä toisaalta
myös Sono pazzi questi romanista, mikä on
sekin lyhennettävissä kirjaimin SPQR, mutta
tarkoittaa suomeksi ”Hulluja nuo roomalaiset”.
Petri kuuli jonkun avaavan ovea. ”Nyt!” hän
kuiskasi Arille, joka heitti kuutionmuotoisen
television huoneen takaseinään. Se syttyi
tuleen. Gangsteri saapui sisään. ”The television!” osoitti Ari miehelle, joka ryntäsi polkemaan
siitä tulevia liekkejä. Petri otti lasisen vissypullon selkänsä taa ja löi tällä miestä kovaa
takaraivoon. Opettajat ottivat miehen aseen
ja hiipivät ulos huoneesta käytävään, jonka
päässä oli ylösvievä portaikko.
Nyt piti olla tarkkana; ylhäällä saattoi olla
gangstereita vaikka millä mitalla. Aseeton
Ari sipsutteli portaiden yläpäähän niin hiljaa
kuin suinkin taisi. Reitti oli selvä, hän näytti.
Yläkerrassa Petri hämmästyi: edessään hän
näki kävelykadulle aukeavan ikkunan. Niin
oudolta kuin se vaikuttikin, mafia harjoitti
toimintaansa aivan kaupungin keskustassa sijaitsevassa, hautaustoimistoksi naamioidussa
huoneistossa. Ehkäpä oli taktisesti viisaampaa
sulautua väkijoukkoon kuin oleilla piilopirtissä

keskellä metsää, josta poliisi löytäisi piilottelijat
heti, jos vain tietäisi paikan. Juuri kun miehet
olivat suuntaamassa askeleensa ulos talosta,
kuului viereisen oven läpi ääntä: ”Operazione
omicidio Politico iniziare la sera.” “Operaatio
Poliittinen murha alkaa illalla”, tulkkasi Petri.
Se oli siis totta. Maﬁa todella aikoi murhata
Alessandro Gravatton. Poliisin pakeille olisi
päästävä – ja pian!
Pakenijat hyppäsivät kävelykadun vilinään.
He joutuivat kävelemään parisataa metriä,
ennen kuin löysivät taksin. Auton kyljessä luki
Valsolda taxi. “Stazione di polizia”, sanoi Petri
kuskille muistaen samalla, ettei heillä kummallakaan ollut liiran hyrrää. Kuski kertoi lähimmän poliisiaseman olevan Comossa, noin
viidenkymmenen minuutin ajoajan päässä.
Petri piti kuitenkin naamansa peruslukemilla
ja käski kuskin ajaa niin lujaa kuin mahdollista,
sillä oli selvää että maﬁosot ryntäisivät heti
retkeläisten perään kun löytäisivät kolkatun
toverinsa.
Kuski taiteili renkaat soikeina kapeilla, upeamaisemaisilla Comojärven rantaviivaa pitkin
kiemurtelevilla teillä, eikä matkaan kulunut
lopulta kuin puolisen tuntia. Oli maksun aika.
Petri väitti kuskille englanniksi, että hän
kumppaneineen olisi Interpolin palveluksessa,
mutta heidän rahansa oli viety sieppauksen
yhteydessä. Todisteeksi tästä hän näytti
maﬁosolta varastettua asetta, ja lupasi hoitaa
velan runsaan tipin kera pikimmiten. “Voi,
kunpa hän ei vaatisi virkamerkin näyttöä”, aneli
Petri mielessään. Sitä kuski ei vaatinut, vaan
suorastaan hääti matkalaiset ulos taksista ja
kaasutti renkaat sutien pois paikalta.
“Kävipä tuuri!” huokasi Ari ja jatkoi: “Uskoisikohan kukaan Suomessa, jos vetäisisin aseen
taskusta ja väittäisin sen peruusteella olevani
Interpolista?” “Enpä tiedä. Voimme kokeilla
sitä myöhemmin, jos vain saamme hoidettua
tämän kunnialla loppuun”, totesi Petri. Miehet
astuivat sisään vanhahkoon taloon, jonka
aulassa oli liuta teinejä mopokorttilupaa hakemassa. Miehet suuntasivat rikospoliisin
tiloihin toiseen kerrokseen. Astuttuaan ulos
hissistä he näkivät tukevahkon keski-ikäisen
poliisimiehen ryystämässä kahvia täytekakun pala toisessa kädessään. Petri rykäisi
etsien samalla virallista äänensävyä ja aloitti:
“Buongiorno, olemme historiantutkijat Laho-
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luoma ja Jonkanen Suomesta, ja meillä olisi
tärkeää asiaa koskien Alessandro Gravatton
turvallisuutta.”
Poliisit eivät ottaneet uskoakseen Arin ja
Petrin tarinaa. Suivaantuneena Petri nosti
varastamansa aseen pöydälle esittääkseen
jonkin konkreettisen todisteen. Salamannopeasti kolme aseistettua poliisia ryntäsi
huoneeseen ottaen Petrin otteeseensa. “Ase
on maﬁosojen. Ottakaa siitä sormenjäljet!” hän
kerkesi huutaa, ennen kuin hänet talutettiin
ulos kuulusteluhuoneesta.
Yksin jäänyt Ari päätti olla jotenkin hyödyksi.
Hän etsi poliisilaitoksen aulan tietokoneelta
merisotilaiden varuskunnan numeron ja soitti
sinne kertoen salkustaan, joka oli mahdollisesti
jonkun sotilaan tavaroiden mukana. Varuskunnan johtaja tuntui suhtautuvan vähemmän
epäilyksellä Arin kertomukseen ja lupasi
toimittaa salkun sekä Arin suullisen viestin
Carabinierille, jos se löytyisi varuskunnasta.
Kello oli jo kolme iltapäivällä, eikä Petristä tai
poliiseistakaan kuulunut mitään. “Mitäköhän
se maﬁosojen mainitsema ‘ilta’ oikein täsmälleen tarkoittaa?” mietti Ari huolestuneena.
Yhtäkkiä kahvia aiemmin ryystänyt konstaapeli
tuli Arin luo ja sanoi: “Uskomme teitä. Kollegani Carabinierista soitti juuri ja käski päästää
sinut ja uhittelevan kumppanisi menemään.
He olivat saaneet jonkun teille kuuluvan
salkun ja kertoivat asian olevan hoidossa.”
“Eccellente!” riemuitsi Ari tehden pari kevyttä
tanssiaskelta. Samalla poliisin iskusta mustan
silmän saanut Petri saapui huoneeseen. “He
saivat jonkin puhelun ja päästivät minut pois”,
hän iloitsi. “Tiedän. Sinun viettäessäsi aikaa
putkassa minä soitin niiden junassa olleiden
merisotilaiden varuskunnan johdolle, jossa
puheeni peräti uskottiin. He löysivät salkkuni
ja lähettivät sen sekä suullisen viestini Gravattoon kohdistuvasta uhkasta Carabinierille.
“Kerrassaan loisteliasta toimintaa, kollega
hyvä”, totesi mustasilmäinen kunnioittavaan
sävyyn.

Koska “arpavoiton” hotellimajoitusta ei oikeasti
ollut, joutuivat rahattomat ja henkilötietopaperittomat ystävykset tyytymään yöpymään
poliisiaseman putkassa. “No, teepä talo
minulle tutuksi”, naljaili Petrin aieammasta
väkivaltaisuudesta yllättynyt Ari. Petri ei ollut
kuulevinaan.
Seuraavana aamuna poliisit kirmasivat suorastaan kilpaa näyttämään lehden etusivua
Arille ja Petrille. “TUTKIJASANKARIT PELASTIVAT GRAVATTON HENGEN!” luki Corriere della Serassa kissankokoisin kirjaimin.
Uutisessa kerrottiin myös, että Carabinieri oli
tehnyt onnistuneet iskut Pohjois-Italian maﬁan
päämajoihin. Vaikka Ari ja Petri eräänlaisia
kansallissankareita olivatkin, heidän kannatti
palata Suomeen, jossa kostonhimoisen maﬁan
verkostoa oli vähemmän.
Suomeen saavuttuaan kumppanukset menivät
juhlimaan seikkailunsa onnellista päättymistä
helsinkiläiseen ravintolaan. He tilasivat kalaateriat, joiden kanssa tarjoilijatar suositteli
juotavaksi Prosecco Marca Oroa. Vissyn
sijaan sankarimme valitsivat Coca-Colat.
Jotenkin heillä oli sellainen tunne, että olisi
hyvä pitää pieni tauko kaikesta Italiaan ja
vissyyn liittyvästä.
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NORSSIN OLYMPIALAISET
Abien järjestämissä olympialaisissa teemana oli Elämää maan ja taivaan väliltä – ja
manalastakin. Perinteinen elokuinen keskiviikkopäivä kokosi koko koulun väen Harjun
urheilukentälle. Pukeutumiskoodi vaihteli
siis maan ja taivaan väliltä: nörtit, punkkarit,
pummit, vanhukset ja viihdyttäjät sekä tietenkin taivaalliset abit ja manalan väki, henkilökunta. Esimerkkeinä elämään kuuluvista
olympialajeista voisi mainita muotiluomuksen
valmistamisen vessapaperista, teipistä ja

jätesäkeistä perinteistä autontyöntöä unohtamatta. Tilansäästöä harjoiteltiin koko ryhmän
ahtautumisella aitajuoksuaidan sisälle ja
ripeyttä Tarzan-näytelmän teolla kahdessa
minuutissa. Isolla urheilukentällä lajivalikoima
levittäytyi pitkin juoksurataa, ja Manalan väki
valvoi, ettei kenenkään jalka osunut nurmikko-osuudelle, joka on tarkoitettu ainoastaan
jalkapallon pelaamista varten. Hilpeän päivän
päätökseksi ottelussa oppilaat vastaan henkilökunta Manalan väki jäi toiseksi.
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Enkeleitä, onko heitä?

Manalanväki hävisi tiukan kisan.

Norssin 95-vuotisjuhlaan liittyneet oppilaskunnan järjestämät tanssiaiset.

LUKION KOULUVUOSI

ITSENÄISYYSJUHLA JA SYKSYN LAKKIAISET

6.12.2010 Norssin julkisivun jokaisella ikkunalla palaa kaksi kynttilää itsenäisen Suomen kunniaksi.

Uudet ylioppilaat yhteiskuvassa vasemmalta lukien Minna Hannula, Elli Kantanen, Jenny Kokko
ja Irene Lohman.
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JOULUNÄYTELMÄ
Lukion toisen vuosikurssin joulunäytelmä
oli Tarzan. Nuorten käsikirjoittajien tuore
näkemys klassikosta puhutteli meitä kaikkia.
Pitkän uurastuksen jälkeen toteutus oli ammattimaista ja kaikesta näki, että tekijöillä
on hauskaa yhdessä. Erityisesti yleisön pieni
väki eli tunteella mukana Tarzanin elämän
jännittävissä vaiheissa.

Tarzan kaiken keskellä

LUKION KOULUVUOSI

HYGIENIAPASSIKOULUTUS
Lukion oppilaskunnan hallitus järjesti yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa lukiolaisillemme hygieniapassikoulutuksen lauantaina 4.12.2010. Koulutukseen osallistui 38 opiskelijaa,
jotka kaikki suorittivat koulutusosan jälkeen pidetyn hygieniaosaamistestin hyväksytysti. Suunnitelmissa on järjestää lukiolaisillemme suunnattu hygieniapassikoulutus jälleen ensi syksynä.

LIIKUNTALUOKAN LEIRIKOULU
Tiistaina 25.1. kello on vartin yli seitsemän ja
103-luokan oppilaat ovat pakkautuneet bussiin
ja ovat valmiina lähtemään kohti Vuokattia
vailla väsymyksen häivääkään. Rattoisan
bussimatkan jälkeen ei ollut liiemmin aikaa
hukattavana. Parin tunnin sisällä olikin hoidettu
leirikouluavaus, keittolounas ja majoittuminen. Oli aika suunnata hiihtoladuille. Rankan
luisteluhiihto-opetuksen jälkeen maistuikin
päivällinen ja pian oli yhteistanssien ja osan
oppilaista suunnittelemien iltaohjelmien aika.
Näiden ohjelmien jälkeen oli Jyväskylän ja
Vuokatin välinen aikaerorasitus selvästi tehnyt
tehtävänsä, ja lilut menivät kaikkensa antaneina nukkumaan.
Hyvin nukutun yön jälkeen silminnähden
pirteät oppilaat suuntasivat aamupalalle. Aamupalan jälkeen oli vapaavalintaisen ohjelman
aika. Osa luokasta suuntasi ratsastamaan,
osa omatoimiseen liikuntaan ja kylpylään ja
osa laskettelemaan. Sitten oli taas ruokailun
vuoro, jonka jälkeen koko luokka lähti valloittamaan laskettelurinteitä, osa suksilla ja osa
lumilaudalla. Jos rinneravintoloissa tarjolla
ollut ruoka ei ollut maittanut, olikin laskettelun
jälkeen jälleen ruokailun vuoro. Ruokailun
jälkeen siirryttiin jälleen yhteistanssien ihmeelliseen maailmaan, johon lisää jännitettä
toi yhtäkkiä kadonnut valaistus. Oppilaiden

suunnitteleman iltaohjelman jälkeen olikin rinteessä vietetty päivä vienyt veronsa ja joukko
umpiväsyneitä liluja painui pehkuihin.

Torstaiaamuna aamupalalla oli näkyvissä vielä
edellisaamujakin iloisempia ja pirteämpiä kasvoja: olivatkohan lilut nähneet mukavia unia vai
olikohan yön aikana tapahtunut jotain erityisen
riemuisaa? Nyt oli kuitenkin vuorossa Vuokatti
Action -toiminta, oli seinäkiipeilyä, myrkkynuoli- ja jousiammuntaa sekä actionkeinu. Sieltä
ruokailuun, ja loppupäivä vietettiinkin jälleen
rinteessä. Tämän jälkeen oli päivällinen ja
päästiin lämmittelemään rantasaunan puolelle.
Aivan kuin parinkymmenen asteen pakkasessa vietetty laskettelupäivä ei olisi ollut tarpeeksi, oppilaat suuntasivat saunasta avantoon ja
lumihankeen ja keksivät mitä mielenkiintoisimpia keinoja jäähdytelläkseen saunassakin.
Oppilaiden kuivateltua oli iltaohjelman aika ja
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sitten suunnattiinkin jo nukkumaan.
Viimeisellä aamupalalla oppilaat katselivat
haltioituneena ikkunasta Vuokatin kirkasta
ja kaunista talvimaisemaa ja pohtivat, kuinka
nopeasti päivät olivatkaan menneet. Lailla
etelään rientäneen muuttohaukan olivat päivät
kadonneet kuin taikaiskusta. Onneksi paras oli
jätetty viimeiseksi: hiihtosuunnistus! Reippaan
ja virkistävän hiihtosuunnistustuokion jälkeen
olikin aika ruveta pakkailemaan tavaroita
kasaan ja valmistautumaan lähtöön. Tarkistettuaan tyhjät huoneensa ja luovutettuaan
avaimet pois lilut pakkautuivat jälleen bussiin.
Bussi jätti Vuokatin urheiluopiston parkkipaikan ja kotimatka oli alkanut. Onneksi kotona
oli odottamassa viikonloppu ja mahdollisuus
nukkua univelkoja pois.

greatest moments with my wonderful classmates, good friends after breaking the ice; I had
to organize my school schedule, move from a
lesson to another and wait in line for the lunch:
everything was completely different than in
Italy, even P.E. classes, trying every kinds of
sport! Also my teachers were nice and friendly,
and that was one of the things I noticed as
soon as I came. I had to adapt myself in a new
atmosphere and I did it quite well, always thank
to some great people I met.
I went to Lapland and saw the Northern lights,
experienced Christmas with snow, partied with
friends and I also loved sauna and avanto, icehole swimming with -30°C outside!
I changed a lot here in Finland becoming more
open-minded than before; I also understood
that sometimes it´s good to take the ﬁrst step
to hug a Finnish friend, for example!
Now, spring is ﬁnally coming and the sun
shines every day a bit more: I´ll enjoy my last
two months here, trying not to think about
leaving.
I know, I´ll miss you all too much!
Lähteminen ei ole helppoa mutta, lupaan, tulen
takaisin, kohta!

SUOMI: MY SECOND HOME
COUNTRY
Ciao!
I´m Chiara from Italy and I spent almost a
year here in Finland as an exchange student.
Norssi has hosted me since the beginning and
despite all the difﬁculties I had to cope with, I
enjoyed every single moment in Santa Claus´
land. Winter was cold and dark (as you might
expect) but I had fun going cross-country or
downhill skiing with my family and classmates
for the ﬁrst time in my life, as we don´t have
snow in the South of Italy.
I´ve played in a volleyball team, hung out with
friends and attended some Finnish courses so
that everything became easier when I ﬁnally
learnt the language.
I am in a sport class, LiLu, and I´ve had the

Kiitos kaikille,
Chiara

LUKION KOULUVUOSI

POTKIAISET, PENKKARIT JA
VANHOJEN PÄIVÄ

Abien laulu (Leevi And The
Leavings:Pohjois-Karjalaan)

Potkiaiset

Minä halusin tavata Helmisen
sillä tiesin sen minua vielä etsivän
Eihän minulta paljoa puuttunut
......muutama kurssi, ussa sekä hissa
tenttimislupaa en saanut mantsan ykköseen
:,: Damn didi damn didi damn
didi damn damn damn damn:,:

Toinen vuosikurssi oli jälleen leiponut mittavan
määrän kakkuja. Ykköset toimivat tarjoilijoina
ja ilta sujui herkkujen ja tehtävien äärellä. Abit
joutuivat tuolileikkiin, ongelmaratkaisuihin ja
esiintymistehtäviin. Illan päätteeksi abilaulut
saivat naurut irtoamaan.

Minä lähden lukulomalle
luen tietysti kirjoituksiin
Aamut myöhäiset mua odottaa
uskon viime hetken saavutuksiin
Kakkoskäytävää Norssissa kulkien
toivon lakin mä vielä päähäni painavan
lähden hakemaan apua Annelin
mukavan tädin Kosken kansliassa
kärttää että yo-suunnitelmani kuittaisin
:,: Damn didi damn didi damn
didi damn damn damn damn:,:

Tässä vaiheessa on ryhmänohjaajien jo helppo hymyillä.

Viimeisen laulun jälkeen on hyvät ﬁilikset.

Minä lähden Väinönkadulle
vaihdan kirjat tuplasmashiin
Ruma karman laki ravistaa
painan lakin päähän ja lähden
Vaikka kirjoja sata oon ostanut
niistä saan vain muutaman lantin takaisin
Välillä mieleeni juolahtaa että
olisin voinut ahkerampi olla, mut
yritin ainakin puoliteholla kuitenkin
:,: Damn didi damn didi damn
didi damn damn damn damn:,:
Minä lähden suureen maailmaan
on taskussa seitsemän ällää
Kotikoululle heitän hyvästit
kyllä näillä eväillä pärjään!
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Penkkarit

Penkkaripäivän aamunavauksesta vastaavat
koulunsa jättävät abit. Kansallispukuihin pukeutuneet arvokkaat abit antavat elämänohjeita ja kertovat kouluvuosistaan lauluilla.

Abiajojen iskulauseet kertovat oman ikäkautensa kokemuksista ja ajankohtaisista asioista.
Tauluissa pursuaa niin itseironiaa kuin ajankuvaakin mutta rennolla otteella!

Vanhempien tarjoamiin lähtökahveihin valmistaudutaan yhteiskokoontumisella ennen
juhlahetken alkua.
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Vanhojen päivä

Vanhojen juhlapäivä aloitetaan alakoululla ensimmäisellä tanssinäytöksellä.

Tanssien toinen esityskerta on omalla koululla.

LUKION KOULUVUOSI

Norssin tanssi toteutuksessa.

Tanssissa taipuu vanhakin.

Wanhat lounaalla.

Hipposhallilla odotetaan vuoroa oman koulun esiintymiseen.
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Kevään 2011 vanhat

Kevään 2010 uudet ylioppilaat
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Musiikki
Joululaulujen ympärille muodostunut yhteistyö Normaalikoulun ja yliopiston välillä jatkui
ja laajeni. Joululaulutilaisuus veti tänäkin
vuonna kaupungin kirkon ääriään myöten
täyteen. Norssin soittokunta valmisti pariin
kappaleeseen säestyksen, jotka soitettiin tänä
vuonna toisessakin yliopiston tilaisuudessa,
Seminaarinmäen kauneimmissa joululauluissa
Seminariumissa.
Norssin soittokunta
Laura Eskola - viulu
Victoria Helminen - viulu
Sakurako Ishiyama - saksofoni
Sonja Järvinen - viulu
Piritta Järvinen - sello
Sarita Laine - viulu
Inka Mantere - klarinetti
Nikita Melentyev - saksofoni

Nikita Sedledskiy - kellopeli
Emma Särkkä - viulu
Kerttuli Tamminen - viulu
Ville Virtanen - huilu
Joululaulajaisissa soittokuntaa vahvisti
Normaalikoulun lukion lauluryhmä Rambo
Nro 9.
Lauluyhtye Rambo Nro 9 perustettiin loppuvuodesta 2009. Aluksi yhtyeen oli tarkoitus laulaa vain Tammisunnuntain killan tilaisuudessa
2010, mutta ryhmä halusi pysyä kasassa ja
jatkaa ohjemiston harjoittelua. Puolentoista
vuoden aikana yhteelle on kertynyt useita
esiintymisiä, jotka huipentuivat Yläkaupungin
yössä 2011. Yhtye esitti käsityön museon
tiloissa kahteen otteeseen koko puolen tunnin
ohjelmistonsa hurraaavalle yleisölle.

Rambo Nro 9-yhtyeessä laulavat vasemmalta lukien Ilkka Urpi, Ville Vatanen,
Niina Lukkarinen, Laura Eskola, Nina Salonen, Maria Jerkku, Karita Hakala ja
Johanna Lind.
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Norssin yläkoulu ja lukio syntyi 1915, kun
keisarillinen Suomen senaatti vahvisti Jyväskylän suomalaiselle yhteiskoululle lukusuunnitelman. Yhteiskoulu tarkoitti sitä, että
ensimmäistä kertaa Jyväskylässä tytöt ja pojat
olivat samassa koulussa. Vuosien saatossa
koulumme nimi on vaihtunut seitsemän kertaa ja erityistehtävätkin ovat vaihdelleet. Nyt
Norssin keskeisin erityistehtävä on opettajaharjoittelun ohjaus.
Juhlavuoden tapahtumat tiivistyivät lokakuun
alun juhlaviikkoon, joka huipentui lauantaina
9.10.2010 Norssin päivään. Monipuolisen
viikon keskipisteenä olivat 95-vuotiaan päivänsankarin lisäksi tietenkin nykyiset oppilaat.
Juhlaviikko alkoi maanantaina yhteisellä
tilaisuudella vanhassa aulassa. Iso joukko
oppilaita ja opettajia kokoontui kuuntelemaan
juhlaviikon avaukseksi musiikin opettajan
torven töräytyksiä ja aulapianon julkistamisen kunniaksi musiikkia. Viikon kunniaksi oli
koottu koulun valokuvista eri vuosikymmeniltä
näyttelyjä eri puolille koulua sekä vanhaan
aulaan kuvataiteen oppilastöitä ja 30 vuotta
sitten käytössä olleita oppikirjoja. Tilaisuus
huipentui Norssialbumin julkistamiseen: sadat
juhlalehdet ilmestyivät opinto-ohjaajan kera
jättikokoisen täytekakun sisältä. Norssialbumissa oli tänä vuonna tarjolla oppilaiden ja
henkilökunnan kuvien lisäksi kuvataiteen töitä
sekä oppilaiden, entisen oppilaan ja Norssin
hengen tarinoita, muistelmia ja runoja.

Juhlaviikon aloitus ja kaikkien yhteinen synttärikakku
Norssin messuilla oppilaat ja henkilökunta
pääsivät kokeilemaan esimerkiksi täytekakun
koristelua, t-paidan viikkausta, navigointia,
korikiipeilyä, koirien koulutusta ja kielitaitoaan. Messuhälinästä pääsi hetkeksi pakoon
Rauhan tyyssijaan. Messulavalla kuultiin ja
nähtiin musiikkia ja tanssia. Messupisteissä
vetäjinä olivat niin oppilaat kuin opettajatkin kaikki yhtä hyväntuulisina ja ammattitaitoisina.
Messupäivien aikana koululla oli positiivinen
hyörinä ja touhun tunnelma. Hyväntuulisia
ihmisiä valui uudelle puolelle ja takaisin messuhengessä.

Juhlaviikolla kuultiin päivänavauksissa muistoja koulumme eri vuosikymmeniltä. Vaikka koulu on välillä toiminut sotasairaalana ja nimi ja
ajat ovat muuttuneet, tuntuu siltä, että koulun
perusluonne on aina ollut samanlainen: uutta
luodaan innostuneesti mutta myös perinteitä
kunnioittaen.
Viikon aikana eri oppiaineiden tunneilla vieraili
monen alan asiantuntijoita. Oppilaat saivat
tavata mm. poliisin, uutistoimittajan ja monen
lajin urheilijoita. Vierailijoita saimme runsaasti myös keskiviikkona ja torstaina Norssin
messuille.

17 ison korin torni oli messuennätys.

NORSSI VIETTI 95-VUOTISSYNTTÄREITÄÄN

Viivi selosti ﬁnaaliottelut ja oli vauhdikkaasti oppilaiden puolella.

Shakkiin keskittyneinä
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Vauhdikas Topsi-turnaus sai vipinää oppilaiden
jalkoihin ja suun hymyyn. Osallistumisaktiivisuudesta ja naurun määrästä päätellen 95vuotiaskin innostui uudesta lajista. Luokkien
väliset alkupelit huipentuivat oppilaiden ja
opettajien välisiin ﬁnaaleihin. Yläkoululaiset
pelasivat omia luokanohjaajiaan ja lukiolaiset
omia ryhmänohjaajiaan vastaan. Opettajien
cheerleader-ryhmät huvittivat yleisöä, livekuva toi tunnelmaa, ja kuuluttaja oli railakkaasti
oppilaiden puolella.
Torstai-iltapäivällä alkoi uudella puolella salaperäinen kuhina: oppilaskuntien hallitusten
jäsenet puhalsivat kymmeniä ilmapalloja,
nostivat tanssilattian päälle komean katoksen,
laittoivat juhlavalaistuksen kuntoon ja buffetin
herkut tarjolle. Pimenevässä illassa koululle
alkoi saapua toinen toistaan juhlavampiin
asuihin pukeutuneita vieraita. Tanssiaiset
saattoivat alkaa. Tanssilattialla oli tungosta
koko illan ajan, ennustajaeukon luona kävivät rohkeimmat, buffetissa sai syödäkseen,
ja kauniisti koristelluissa pöytäryhmissä oli
mukava jutustella.
Perjantaina yläkoulu ja lukio kokoontuivat Kirkkopuiston kirkkoon juhlajumalapalvelukseen.

Tanssiaistunnelmaa

Kirkossa meille puhui pastori Ville Tikkanen,
päivän tekstin luki oppilas Aino Rehn ja rukoukseen vastasi Heli Suominen.
Norssin päivä lauantaina 9.10. sujui wanhaan
malliin opiskellessa, juhliessa ja vieraiden
kanssa menneitä muistellessa. Aineryhmäryppäät kummastuttivat oppilaita ja toteuttivat
kaksi wanhaa oppituntia omilta aihealueiltaan.
Päiväjuhlassa keskellä koulupäivää klo 10
kuulimme ja näimme vanhoja koulumuistoja,
nautimme tanssi- ja musiikkiesityksistä ja
lauloimme yhdessä. Yrittäjäkurssilaiset hoitivat
vieraille kahvitarjoilun opettajainhuoneessa,
ja koulumme oppilasoppaat kiersivät vierailijaryhmien kanssa koulurakennuksemme
kellarista kattoon. Perinteen mukaan juhlapäivän kunniavieraina olivat 30 vuotta sitten
ylioppilaaksi kirjoittaneet norssilaiset.
Juhlaviikko sai koulun väen liikkumaan, kokoontumaan yhteen, katsomaan taaksepäin
historiassa ja vastaanottamaan koulullemme
vieraita. Lauantaina iltapäivällä tuntui siltä,
että meillä menee oikein hyvin: viikosta jäivät
päällimmäisenä mieleen yhdessä tekeminen,
iloiset ilmeet ja innostuminen. Tästä on mukava jatkaa arkisempaa koulunkäyntiä.
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Yrittäjäkurssilaiset tarjoilevat juhlavieraille kahvia.

Koulun johto syntymäpäiväonnitteluja vastaanottamassa

NORSSI VIETTI 95-VUOTISSYNTTÄREITÄÄN

Lauantain 9.10.2010 päiväjuhlan esityksiä
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OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUSEN VIERAILU
Opetusministeri Henna Virkkunen vieraili Jyväskylän normaalikoulussa 22.11.2010. Ministeri
tutustui Normaalikoulun toimintaan, seurasi oppitunteja alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa
sekä tapasi koulun opettajia ja muuta henkilökuntaa.

Ministeri Virkkunen keskustelee luokanopettajaopiskelijoiden ja koulun rehtoreiden kanssa opettajaopinnoista ja niihin keskeisesti liittyvästä ohjatusta opetusharjoittelusta.

Alakoulun 5. luokan A1–ranskanlukijat seuraavat tarkkaavaisesti ranskan kielen opetusharjoittelijan pitämää oppituntia. Kuvassa takana englannin ja ranskan kielen lehtori Mari Kalaja,
opetusministeri Henna Virkkunen, rehtorit Pekka Ruuskanen ja Markus Leppiniemi ja ministerin
eduskunta-avustaja Mariliina Kurkinen.

OPETUSMINISTERI HENNA VIRKKUSEN VIERAILU

Ministeri Virkkunen seuraa mielenkiinnolla ranskan kielen harjoitustunnin palautekeskustelua.

Ministeri Virkkunen 1B-luokan äidinkielen oppitunnilla seuraamassa eppuluokkalaisten innokasta
tuntityöskentelyä.
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TUTKIMUS-, KOKEILU- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(TUTKOKE)
Normaalikoulun opettajat ovat työnkuvansa
perusteella kehittäjäopettajia ja koulu on aina
ollut tietynlainen kehittämiskoulu perustehtäväänsä kuuluvan ohjatun opetusharjoittelun
alueella. Normaalikoulu toteuttaa kokeilu- ja
tutkimusyhteistyötä erityisesti opettajankoulutuslaitoksen, ainelaitosten, koulutuksen
tutkimuslaitoksen ja muiden yliopistojen
harjoittelukoulujen kanssa. Tavoitteena on
kehittää opetusta tiedeperustaisesti ja kehittyä
aiempaa vahvemmin tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämiskouluna.
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistehtävien
toteutuksesta koulussamme vastaa johtava
rehtori. Hänen alaisuudessaan työskentelee
tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta
vastaava koordinaattori Marita Kontoniemi.
Koulun ensimmäinen tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistoiminnan strategia otettiin käyttöön
tänä lukuvuonna. Se pohjautuu yliopiston tutkimusstrategiaan ja myötäilee kasvatustieteiden
tiedekunnan ja OKL:n tutkimusstrategiaa.
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan
strategiassa tavoitteena on, että lähdemme
entistä enemmän ja määrätietoisemmin mukaan yliopiston ja muiden yhteistyötahojen
tutkimushankkeisiin.
Tavoitteenamme on erityisesti tutkia ja kehittää
tutkimusorientoitunutta ohjattua harjoittelua.
Tähän meillä on hyvät mahdollisuudet eNorssiverkoston kautta yhdessä muiden harjoittelukoulujen kanssa. Verkostoyhteistyössä kerätyn valtakunnallisen ohjatun opetusharjoittelun
palautekyselyn tuloksia esiteltiinkin 2.9.2010
Hämeenlinnassa pidetyssä harjoittelukoulujen
syysseminaarissa.

Kuluneen lukuvuoden alussa kouluumme
perustettiin tutkimuksen, kokeilun ja kehittämisen yhteistyöryhmä, joka koordinoi ja kehittää
sellaista eri tiedekunnissa ja laitoksissa toteutuvaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyötä,
jossa normaalikoulu voi olla mukana. TutKoKe-koordinaattorin lisäksi tähän ryhmään ovat
kuuluneet Mika Antola, Heidi Mouhu, Tom Nevanpää, Olli-Pekka Salo, Henna Suomi ja Pirjo
Tikkanen sekä OKL:sta Markus Hähkiöniemi,
Ulla Klemola ja Anna-Maija Poikkeus. Ryhmä
on kartoittanut ja suunnitellut yhteisiä tutkimusja kokeiluhankkeita, joista voidaan tehdä myös
opinnäytetöitä. Vaikka yhteistyöryhmä on vasta
toimintansa alussa, on se jäntevöittänyt koulun
tutkimustoimintaa ja vahvistanut yhteistyötä
yliopiston muiden tutkimustahojen kanssa.
Normaalikoulun tutkimustoiminta on nostettu
tasavertaiseen asemaan kasvatustieteiden
tiedekunnan muun tutkimuksen kanssa. Tästä
on osoituksena se, että koulumme toimintaa ja
opettajien julkaisuja esiteltiin ja tutkimuskoordinaattori oli kutsuttuna OKL:n tutkimuksen
kansainvälisessä arvioinnissa 6.4.2011.
Koulumme toimii tutkimusympäristönä useille
opiskelijoiden opinnäytetöille. Koulun opettajat
tekevät lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimuksia
sekä itsenäistä tutkimustyötä eri laitoksille
ja tiedekunnille. Näistä saadaan artikkeleita
omaan julkaisusarjaan, mutta myös kansainvälisiin julkaisuihin. Kuluneena lukuvuonna
on omaan julkaisusarjaamme alettu kirjoittaa
englanninkielistä julkaisua koulumme toiminnasta ja tutkimuksista.
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TIEDEOPETUSTA
KOULUSSAMME
Tiedeopetushankkeen tavoite koulussamme
on lisätä tiedekasvatuksen kautta opettamisen
innovatiivisuutta sekä kehittää monipuolistavia
elementtejä opetusharjoitteluun. Tarkoituksena on kehittää oppimisen ja opettamisen
menetelmiä osana opetusharjoittelua tiiviissä
yhteistyössä sekä opettajakoulutuslaitoksen
että ainelaitoksien kanssa.
Opetuksen lisäksi koulumme toiminnan pääfokus on ohjatun harjoittelun laajamittainen
toteuttaminen, kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoiminta. Tiedeopetushankkeella tuetaan
tiedeharrastamiseen ohjaavaa toimintaa niin
yhtenäisessä peruskoulussa kuin lukiossakin. Toiminnassamme pyritään toteuttamaan
tutkimuksen tekemistä, kokeellisuutta sekä
tieteenaloihin tutustumista, integroiden sekä
ainelaitoksien tarjoamaa tiedeyhteisöä että
yksityistä sektoria osaksi koulun arkea.
Osana Jyväskylän yliopiston tiedeyhteisöä
tavoitteemme on luoda yhdessä haastavia ja
uusia oppimisympäristöjä sekä oppilaillemme
että harjoittelijoillemme. Tutkivalla oppimisella
tuetaan oppijaa asettamalla opettajan ohjauksella ongelmia, jolloin tarjotaan oppijalle
mahdollisuus konstruoida oma käsityksensä
keräämästään tietorakenteesta. Päästäksemme asetettuihin tavoitteisiin meidän on tunnistettava oppilaiden käsityksiä opetettavasta
asiasta ja oppilaiden käsitteellistä kehittymistä
oppiaineessa. Tiedeopetusta toteutetaan yksittäisten oppiaineiden tunneilla, oppiaineita
integroiden sekä opintokäyntien, asiantuntijoiden ja kenttäopetusjaksojen avulla.
Yliopistoyhteisö tukee toimintaamme täydentäen kouluopetustamme ja tarjoaa mahdollisuuden syventyvälle tiedeopetukselle.
Tavoitteena on lisätä tiedekasvatuksen kautta
opettamisen innovatiivisuutta sekä kehittää
menetelmiä opetusharjoitteluun ja opettajankoulutukseen tutkivan oppimisen viitekehyksessä yhteistyössä opettajakoulutuslaitoksen
sekä ainelaitosten kanssa.
Tuemme toiminnallamme koulumme tutkimus-

strategiaa. Mahdollistamme toiminnallamme
työyhteisössämme mm. pienimuotoista kokeilu- ja tutkimustoimintaa. Pyrimme syventämään nk. kaksi- ja kolmikantayhteistyötä.
Luomme yhdessä oppimisympäristöjä myös
ainepedagogisesta näkökulmasta, missä esimerkiksi tutkivaa oppimista voidaan toteuttaa
oppilaiden tai jopa kollegojen kanssa yhdessä
kehittäen pedagogista ajatteluamme. Pyrkimyksenä on löytää muuttuvien vaatimusten
alla uusia toiminnan muotoja ja sisältöjä
oppimiseen sekä opettamiseen. Kokeiluja
ja kehittämiskokonaisuuksia on hyödynnetty
ja tullaan jatkossakin hyödyntämään osana
annettavaa täydennyskoulutusta.

TERVEYSTIEDON JA LIIKUNNAN
KEHITTÄMISHANKKEET
Terveystiedon ja liikunnan hankkeiden päätavoitteena oli terveellisen kouluympäristön vahvistaminen. Terveystiedossa jatkettiin yläkoulun oppilaiden terveystottumusten seurantaa,
kehitettiin elämyksellisiä opetusmenetelmiä
ja verkko-opetusta sekä tuettiin oppilaiden
päihteettömyyttä. Liikunnassa kokeiltiin harjoittelijoiden kanssa uusia menetelmiä oppilaiden liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi.
Näistä ongelmalähtöisen tiedeopetuksen
alahankkeista ovat vastanneet normaalikoulun
terveystiedon ja liikunnan opettajat.

Kunnon koululainen liikuntahanke
Nuorten hyvinvointi ja sen osana liikkumattomuus herättävät huolta. Liikuntasuositukset
jäävät useimmilla nuorilla toteutumatta. Koululiikunnan vaikutuksista ja mahdollisuuksista
nuorten hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja lisääjänä
on viime aikoina käyty julkisuudessa vilkasta
keskustelua. Tämän hankkeen tavoitteena
on kannustaa oppilaita ylläpitämään fyysistä
kuntoaan, erityisesti kestävyyskuntoa, voimaa,
tasapainoa, ryhtiä ja nopeutta, sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Toisena
tavoitteena on vahvistaa opettajaopiskelijoiden
valmiuksia tukea oppilaidensa fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehittymistä.
Hankkeessa ovat mukana kaikki liikunnanopettajaharjoittelijat, suuri osa heidän oppilaistaan, OKL:n liikunnan didaktikot Seppo
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Penttinen ja Ulla Klemola sekä Normaalikoulun
liikunnanopettajat.
Jokainen liikunnan aineenopettajaharjoittelija
(N = 44) suunnitteli ja toteutti harjoittelunsa
aikana oppilailleen kokeilun, jonka tavoitteena
oli lisätä nuorten fyysistä aktiivisuutta. Erilaisia
kokeilumalleja tuli siis runsaasti. Yleisimmin
kartoitettiin oppilaiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta ja pidettiin liikuntapäiväkirjoja, joiden
pohjalta oppilaille annettiin henkilökohtaista
liikuntaneuvontaa.

Yläkoululaisten
Terveystottumisten
Pitkittäisseuranta
Oppilaiden terveystottumuksia selvittävässä
hankkeessa jatkettiin vuosittaisten tulosten
keräämistä ja kehitettiin tiedonhankintamenetelmää. Yläkoulun oppilaiden hyvinvointia
selvitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
kouluterveyskyselyyn perustuvan selvityksen
avulla. Kysely toteutettiin elo-syyskuussa
2010. Tuloksissa näkyi norssilaisten monelta
osin hyvät terveystottumukset. Tämän vuoden
tuloksien perusteella nuorten hyvinvoinnin
haasteina näyttävät olevan tupakoinnin yleistyminen ja unen määrän vähentyminen. Vuosien
2007 - 2010 tulokset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla Normaalikoulun terveystiedon
opettajilta.

Opi Voimaan Hyvin -elämysreitti
29.10.2010
Lukion Nuoret, terveys ja arkielämä -kurssilaiset suunnittelivat ja toteuttivat terveyskasvatuksellisen elämysreitin yläkoulun
seitsemäsluokkalaisille terveystiedon pääaineharjoittelijoiden sekä kurssin opettajien
johdolla. Elämysreitti kuului yhtenä osana
terveystiedon tiedehankkeeseen.
Elämysreitti toteutettiin huoneajattelulla,
jossa oli yhteinen aloitus- ja lopetushuone
sekä kuusi muuta hyvinvointiin liittyvää huonetta. Aloitushuoneessa oppilaat virittäytyivät
teemaan musiikin ja PowerPoint -esityksen
saattelemana. Huoneissa oppilaat kiersivät
luokittain terveystiedon pääaineharjoittelijoiden opastamina. Lukiolaiset vastasivat huoneiden toiminnasta ryhmissä.

Yhteisöllisyyshuoneessa lukiolaiset leikittivät
seitsemäsluokkalaisia erilaisilla leikeillä, jonka
jälkeen leikeistä keskusteltiin lyhyesti.
Oma aika -huoneessa seitsemäsluokkalaiset
saivat kirjoittaa lehdenmuotoisiin lappuihin
niitä asioita, joita he tekevät omalla vapaaajallaan. Lehtilaput kiinnitettiin puuhun, josta
tarkasteltiin vapaa-ajan käyttöä keskustellen.
Uni ja lepo -huoneessa seitsemäsluokkalaisille
pidettiin rentoutushetki. Lukiolaiset lukivat
rentoutustarinan, jonka jälkeen käytiin läpi
uneen liittyvää tietoa esimerkiksi riittävästä
unen määrästä.
Päihdehuoneessa lukiolaiset esittivät näytelmän, jossa seitsemäsluokkalaiset olivat
osa näytelmää kotibileisiin osallistujina.
Näytelmässä tuotiin esille, mitä alkoholin,
tupakan ja huumeiden käyttö kotibileissä saa
aikaan ja miten tuntemattomat vieraat voivat
aiheuttaa harmia. Näytelmän jälkeen asiasta
keskusteltiin.
Ravintohuoneessa seitsemäsluokkalaiset
saivat koota tyhjistä elintarvikepakkauksista
aamupalan, lounaan ja välipalan. Tämän
jälkeen valinnat käytiin yhdessä läpi ja etsittiin
mahdollisia terveellisempiä vaihtoehtoja.
Liikkuminen -huoneessa koko luokan tuli suoriutua temppuradasta toisistaan kiinni pitäen.
Liikkumishuoneessa korostuivat yhteistyötaidot luokan kesken. Lopuksi luokka sai etsiä
aarteen telinesalin ”juustomerestä”.
Purkuhuoneessa seitsemäsluokkalaiset saivat
kirjoittaa elämysreitin aikana tulleita tuntojaan
paperille, joita käytiin myös yhdessä keskustellen läpi. Purkajina toimivat terveystiedon
pääaineharjoittelijat sekä osa lukiolaisista.
Jokaiselle luokalle annettiin lopuksi diplomi
muistoksi osallistumisesta.
Yhteenvetona elämysreitistä todettakoon,
että se oli antoisa ja opettava kokemus niin
kulkijoille kuin suunnittelijoillekin; kehitysideoitakin syntyi lukiolaisten ja terveystiedon
pääaineharjoittelijoiden kanssa käydyssä
palautekeskustelussa.
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pedagogisten menetelmien kehittämisestä.
Se kytkeytyy näin kasvatustieteisiin, koska
kyse on samalla hyvän ja tehokkaan oppimisen periaatteiden noudattamisesta: eheytyvä
opiskelu on autenttista, kumulatiivista ja
sosiokonstruktivistista. Hankkeella pyritään
lisäämään opiskelun mielekkyyttä, joka on erittäin tärkeä oppimista ja koulussa viihtymistä
edistävä tekijä.

Luokan oma Voi hyvin -diplomi

Terveystiedoa Verkkoon
Lukion terveystiedon verkko-opetuksen
kehittäminen jatkui nyt olemassa olevien
verkkokurssien päivittämisellä. Saatujen
kokemusten ja palautteen perusteella muokkasimme lukion terveystiedon kurssin TE1 ja
TE4 verkkoversioita.

Tupakoimattomuuskampanja
Koulumme 7.-luokkalaisille järjestettiin helmi-huhtikuun ja 8.-luokkalaisille syys-joulukuun aikana tupakoimattomuuskampanja.
Kampanjan lähtökohtana on positiivinen
palkitseminen oikeista ratkaisuista. Joka
kuukausi arvottiin jokaisella 8. luokalla yksi
elokuvalippu tupakoimattomana pysyneiden
kesken. Tarkoituksena oli, että oppilas sitoutui pysymään tupakoimattomana kampanjan
ajan, mutta jokainen kuukausi huomioitiin
erikseen. Kampanja perustui omaan päätökseen sekä vertaisryhmän ja kotien tukeen.
Rehellisyys, oma arviointi sekä vertaisryhmältä
ja kotoa saatu palaute olivat tärkeitä tekijöitä
onnistumisen kannalta. Jos oppilas tupakoi
kampanjakuukauden aikana, hän jäi pois
kyseisen kuukauden arvonnasta.

EHEYTTÄVÄN OPETUKSEN JA
OPISKELUN HANKKEET
Eheyttävän opetuksen ja opiskelun hanke on
osa Jyväskylän normaalikoulun tiedeopetusta.
Hankkeessa on erityisesti kyse uudenlaisten

Hanke liittyy tiiviisti sekä opettajankoulutukseen että ainelaitosten opetukseen ja
mahdollistaa eri aineiden harjoittelijoiden
yhteistyön konkreettisen opetuksen parissa.
Yhteistyötä tehdään myös alakoulun kanssa.
Näin tulevat opettajat ovat entistä valmiimpia
toimimaan muiden opettajien kanssa, koska
he ovat harjoitelleet yhteistyötaitoja jo opetusharjoittelun aikana. Hanke on siis osaltaan
opetusharjoittelun ohjausta ja kehittämistä.
Hankkeen koordinaattorina toimii rehtori Annamari Murtorinne.
Normaalikoulussa on lukuvuoden 2010–2011
aikana ollut useita eheyttävän opetuksen ja
opiskelun jaksoja, joiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen ovat osallistuneet koulumme
opettajat, Opettajankoulutuslaitoksen lehtorit
ja useissa jaksoissa myös harjoittelijat. Eheyttävä opetus sopii myös aivan tavallisen koulun
työmuodoksi, sillä se ei edellytä opetussuunnitelman muutoksia. Sitä vastoin tarvitaan
tavanomaista opetusta enemmän yhteissuunnittelua. Joidenkin tuntien aikana pyritään
myös toteuttamaan samanaikaisopetusta,
koska eheyttäminen on tehokkaimmillaan, jos
eri aineiden asiantuntijat ovat käytettävissä yhteisessä opiskelutilanteessa. Lukion historian
ja uskonnon soveltava Antiikin Rooma -kurssi
toteutettiin nimenomaan integroidusti historian
ja uskonnon oppiaineiden välillä. Pääkohteena
oli opintoretki Roomaan (ks. 96 Kansainvälistä
toimintaa). Kurssin toteutuksesta vastasivat
Heidi Mouhu ja Jukka Jokinen.
Joissakin hankkeissa on toteutettu OKL:
n lehtoreiden ja Normaalikoulun opettajien
ohjaamina samanaikaisopetusta, jolloin eri
aineiden opettajaharjoittelijat ovat olleet käytettävissä opiskelutilanteessa. Näin aineiden
väliset rajat ovat aivan konkreettisesti kadonneet ja on kyetty opiskelemaan jotain aihetta
kokonaisuutena. Tällaisia hankkeita ovat olleet
mm. Yläkoulun 7. luokkien mediakasvatuksen
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ja 8. luokkien monikulttuurisuuden teemapäivät (ks.51. Yläkoulun lukuvuosi).
Ainelaitoksen ja Normaalikoulun yhteisenä
vuosittaisena hankkeena on toteutettu myös
Suomen kielen oppiaineen ja äidinkielen
ja kirjallisuuden aineenopettajaharjoittelun
yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on ollut pyrkimys eheyttää suomen kielen oppiaineen ja
aineenopettajaharjoittelun sisältökokonaisuuksia. Yhteistyö on mahdollistanut osaltaan tutkivan otteen kehittämisen opettajaharjoittelussa.
Professori Minna-Riitta Luukan luennoilla ja
koulumme äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien demonstraatioissa on lähestytty kirjoittamisen opettamisen, arvioinnin, lukemisen ja
kielitiedon osa-alueita sekä tieteen ja teorian
että käytännön näkökulmasta. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet koulun puolelta
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Sanna
Herranen, Marja Maaniemi, Tuuli Murtorinne,
Mari Mäki-Paavola, Kaija Nukarinen ja Päivi
Soininen.
Eri hankkeissa opetuksen yhteissuunnittelu ja
toteuttaminen on koettu hyvin mielekkääksi.
Oppilaat ovat olleet varsin motivoituneita ja
innostuneita ja ovat kokeneet eri aineiden
työskentelyn saman aiheen parissa selvästi
oppimista lisääväksi. Samoin harjoittelijat ovat
kokeneet yhteistyön toisen aineen harjoittelijoiden kanssa hedelmälliseksi.
Toisentyyppistä eheyttämistä on ollut Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä tukevassa
kehittämishankkeessa, jossa on pyritty eheyttämään oppilaan koulupolkua alakoulusta yläkouluun. Keväällä 2009 aloitetun kehittämishankkeen avulla on pyritty kehittämään koko
Normaalikoulua koskeva toimintamalli, jonka
avulla kouluissamme tuetaan maahanmuuttajien koulunkäyntiä. Aiempina lukuvuosina on
mm. haettu kehittämiseen vinkkejä ja käytännön välineitä Turun normaalikoululta ja aloiteltu
yhteistyötä Normaalikoulujen monikulttuurisen
työryhmän kanssa.
Tänä lukuvuonna hankkeen painopisteenä on
ollut koulun opettajien ja henkilökunnan suomi
toisena kielenä -tietoisuuden parantaminen ja
opettajien S2-yhteistyön kehittäminen. Hankkeesta yläkoulun puolella vastaava äidinkielen
ja kirjallisuuden lehtori Päivi Soininen osallistui
lokakuussa 2010 Helsingissä järjestetyille

Suomi toisena kielenä -kehittämispäiville, joilla
nostettiin esille mm. maahanmuuttajaoppilaan
traumaattisten kokemusten huomioonottamisen keinot kouluissa ja tutustuttiin alan
uusimpaan kirjallisuuteen. Lukuvuoden aikana Soininen ja alakoulun puolelta hankkeen
vastuuhenkilönä toimiva Heta Orrain laativat
suomi toisena kielenä -tietopaketin koulun
tiedotteeseen ja internet-sivustolle. Lisäksi
on aloitettu Normaalikoulun maahanmuuttajaoppilaita varten laadittavan opintosuunnitelmalomakkeen ja S2-opetussuunnitelman
kehittäminen.

MALU AINEIDEN
KEHITTÄMISHANKE OSANA
TIEDEOPETUSTA
Laajentunut kolmikantayhteistyö on yliopistossamme aineissamme hyvin vakiintunut. Yhteistyössä niveltyy hienosti kolme tiedekuntaa.
Osoituksena siitä on yhteinen päätös LUMA
–keskuksen perustamisesta Jyväskylään
syksyllä vuonna 2010. Avajaisissa tuli hyvin
esille yhteistyömme merkitys toimintojemme
kehittämiseksi myös jatkossa. Matemaattisluonnontieteellisissä aineissa opettajankoulutusta ja opetustamme saatiin monipuolistettua
yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen
kanssa. Jokaisella aineryhmällä on nimetty
vastuuhenkilönsä kolmikantayhteistyöhön.
Moninainen yhteistoiminta ainelaitoksien
kanssa on toteutunut muun muassa lukion
tiedeopetukseen osallistuvien lukuisina vierailuina ainelaitoksille. Yhteistyö on mahdollistanut myös partnerina olemisen isommissa
hankkeissa (esim. laatuhanke, luma-keskus,
nanokoulu, olympiavalmennus). Yhteistä
toimintaamme nanokoulussa, olympiavalmennuksessa sekä ns. seitsemässä ihmeessä
esiteltiin sekä kansainvälisillä että kansallisilla
konferensseissa.

Kokeiluja, tutkimuksia, vierailuja
sekä kansainvälisyyttä
Tiedeopetushankkeen tavoitteena harjoittelun
monipuolistamisen lisäksi on motivoida oppilaita luonnontieteen ja teknologian opiskeluun
esittämällä luonnonilmiöitä vanhojen mallien
sijasta modernien teknisten saavutusten avulla. Laitosvierailuja tehdään luonnontieteissä
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useita eri kurssien yhteydessä. Motivoinnin
tavoite on lisätä näiden alojen oppimista ja
valintaa tulevaisuuden opiskelu- ja työpaikoiksi.

ja kurssi toteutetaan yhdessä tiedekuntien
kesäkoulussa.

Normaalikoulun lukion luonnontieteen opiskelijoilla oli jälleen mahdollisuus kansainväliseen
yhteistyöhön tiedeopetuksen muodossa. Yhteistyömme rakentuu kahden oppilaitoksen väliseen vaihto-ohjelmaan, jossa ranskalaiseen
osuuteen liittyy tiedeleirikoulun osa Sveitsin
Genevessä CERNissä, hiukkastutkimuksen
ytimessä sekä toinen osa ranskalaisen koulun vieraana sekä koulussa että perheissä.
Ohjelma laaditaan aina yhdessä ohjelmaan
osallistuvien opiskelijoiden sekä fysiikan laitoksen kanssa.

Projektissa suunniteltiin koulujen käyttöön
nanotieteen tutkimuspohjaisia opetuskokonaisuuksia sekä kirjallisia opetusmateriaaleja.
Töiden käyttöohjeet ja kirjallinen materiaali
julkaistaan opettajien käyttöä varten Nanokoulun verkkosivuilla ( www.nanokoulu.net ).
Tänä vuonna opetus piti sisällään opetuskokonaisuuksia 7. luokalle sekä lukion fysiikan
kolmannen kurssin opiskelijoille. Oppilaiden ja
opiskelijoiden kanssa tutustuttiin värien ja aistien maailmaan. Hanke on siis mahdollistanut
tiiviin osallistumisen kolmikantayhteistyöhön.

Kolmikannassa on syntyneen tarpeen pohjalta lähdetty suunnittelemaan ainelaitoksien
yhteistä opetuksen menetelmäkurssia. Menetelmäkurssin sisältöjä suunniteltiin yhdessä,

Tietotekniikkaa hyödyntäviä opetuslaitteistoja,
-ohjelmistoja ja –menetelmiä voidaan nyt
entistä laajemmin käyttää matematiikan ja
luonnontieteiden opettamiseen.

Nanokoulua normaalikoulussa
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Kenttäkoulua Konnevedellä
Kenttäkoluprojektin tarkoituksena osana
tiedeopetushanketta on kenttätöiden avulla
integroida ja monipuolistaa opetustamme sekä
ohjattua harjoittelua. Malu-aineita opettavien
kanssa yhteistyössä järjestettiin kevään aikana
Konnevedellä kenttäkouluprojekti kahdeksansille luokille. Jokainen kahdeksasluokkalainen
vietti Konneveden tutkimuslaitoksella yhden
vuorokauden huhtikuun aikana.
Kenttäkoulu toteutettiin yhdessä matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opettajien
sekä harjoittelijoiden kanssa. Oppilaat toteuttivat neljä ohjattua työpistettä Konneveden
ympäristössä.
Oppilaan lyhyt kertomus Konneveden leirikoulusta:
Konneveden kenttätyöjakso
Vaikka alkumatkasta reissu Konnevedelle ei
tuntunut kovin innostavalta, se oli kuitenkin
mukava kokemus. Vapaa-aika oli ehkä mukavinta niinä kahtena päivänä, mitä vietimme

siellä. Kenelläpä olisi jotain vapaa-aikaa
vastaan.
Olivathan tunnit ja tutkimuksetkin omalta osaltaan tärkeitä. Käsittelemämme asiat opimme
itse tekemällä, mikä on hyvää vaihtelua tavalliselle koulutyölle.
Matematiikan työpisteessä laskimme puiden
tilavuutta. Kemiassa kokeilimme vedenpuhdistusta. Fysiikassa laskimme veden, jään
ja lumen tiheydet sekä veden kulutuksen ja
lämmityksen hinnan suihkussa käydessä.
Biologian pisteellä kävimme lumikenkäilemässä metsässä. Siellä mittasimme lumen
paksuutta ja lämpötiloja ja teimme havaintoja
eläinten jättämistä jäljistä. Osa meistä vertasi
myös lumen puhtautta Jyväskylästä otettuihin
näytteisiin.
Tietenkään ei saa unohtaa tutkimusasemalla
saatavia maittavia ruokia, joita pääsimme
siellä ollessamme syömään.
Aino Torvinen (8d)
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HISTORIA OSANA
TIEDEOPETUSHANKETTA
Tiedelukiokurssi
Normaalikoulun lukiolaisia osallistui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen
tarjoamaan tiedeopetuskurssiin, johon sisältyi
laitoksen luentosarja – ns. professoriluennot
- Suomen ja yleisen historian erityisteemoista
ja aikakausista. Luennot ovat myös jatkossa
opiskelijoidemme käytössä videotallenteina.
Normaalikoulun opettajat toimivat kurssien
suunnittelijoina ja tiedonvälittäjinä myös muille
Jyväskylän seudun lukioille.
Normaalikoulun historian opettajat, opettajankoulutuslaitoksen edustajat yhdessä historian
ja etnologian laitoksen edustajien kanssa perustivat yhteisen työryhmän suunnittelemaan
laitosten pedagogisen ja tutkimuksellisen
yhteistyön lisäämistä. Yhteistyöryhmän kokouksiin normaalikoulusta osallistuivat lehtorit
Sakari Suutarinen ja Jukka Jokinen.

Verkkopedagogiikkakurssi
Etä- ja verkko-opetuksen ilmeistä tarvetta
vastaamaan suunniteltiin historiaan ajankohtaiskurssi, joka toteutettiin yhdessä Viikin
normaalikoulun kanssa keväällä 2010. Mukana kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa oli
myös Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskus.
Kurssissa käytettiin opetuksen videoyhteyteen
Acrobat Connect Pro -ohjelmaa ja oppimisympäristönä Moodlea. Kurssin aihealueeksi
valikoitui nykyhistoria otsakkeella Maailma nyt.
Kurssiin osallistui molemmista kouluista oppilaita, ja opetuskokonaisuuksien suunnittelusta
ja toteutuksesta huolehtivat opetusharjoittelijat
yhdessä molempien norssien historian lehtorien kanssa.
Syksyllä 2010 Jyväskylän normaalikoulun ja
Viikin normaalikoulun historian opetusharjoittelijat olivat etäyhteydessä toistensa kanssa
Connect Pro –ohjelman välityksellä. Tilaisuudessa kokeiltiin ohjelman ominaisuuksia ja
vaihdettiin ajatuksia harjoittelun sujumisesta
syksyn aikana. Samalla valmistauduttiin
uuteen keväällä 2011 toteutettavaan etä- ja
verkkokurssiopetuskokeiluun Viikin ja Jyväskylän norssien kesken.

Demokratiaa ja vaikuttamista
Oppilaiden toiminta ”Demokratiaa ja vaikuttamista”-kurssilla suuntautui peruskoulun ja
lukion parlamenttikerhon kautta tapahtuvaan
työhön. Oppilaiden toimesta otettiin yhteyttä
nuorisovaltuustoon, kansanedustajiin ja ministereihin. Normaalikoululla vierailivat oppilaiden
haastateltavina asuntoministeri Jan Vapaavuori, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ja
kansanedustaja Susanna Huovinen. Kansanedustaja Huovisen tapaamisen yhteydessä laitettiin alulle vaikuttamishanke valtakunnallisen
nuorten parlamentin ja nuorisovaltuustojen yhteistyöelimen edelleen kehittämiseksi. Tavoite
on esittää aloite keväällä 2011 eduskuntaan
tehtävän vierailun yhteydessä.

MAAILMA NYT -KURSSI,
VERKKOKURSSIPEDAGOGIIKKAA HISTORIAN JA
YHTEISKUNTAOPIN OHJATTUUN
HARJOITTELUUN
Historian ja yhteiskuntaopin opettajaharjoittelijat toteuttivat 8.3.-27.4.2011 historian
ja yhteiskuntaopin ajankohtaisten asioiden
kurssin (HI12/ YH12) verkkokurssina yhdessä
Viikin normaalikoulun lukion kanssa. Tavoitteena oli tutustuttaa ohjatussa harjoittelussa
opiskelevat opiskelijat etäopetukseen ja verkkopedagogiikkaan ja niiden mahdollisuuksiin
opetuksessa.
Kurssin suunnittelivat ja toteuttivat historian ja
yhteiskuntaopin opettajaharjoittelijat Jyväskylässä ja Viikin normaalikoulussa. Jyväskylästä
mukana oli kuusi opettajaharjoittelijaa. Myös
muut oppiaineen harjoittelijat pääsivät tutustumaan käytettyihin laitteisiin ja ohjelmiin sekä
vaihtamaan kuulumisia opetusharjoittelusta
Viikin normaalikoulun harjoittelijoiden kanssa.
Kurssin ohjaavina opettajina toimivat Kari
Pöntinen ja Jukka Jokinen.
Kurssille osallistui molemmista kouluista
kuusi lukiolaista. Kurssilla oli kuusi yhteistä
opetuskertaa, joilla harjoittelijat toisesta
normaalikoulusta vuorollaan opettivat yhtäaikaisesti lukiolaisia kummassakin norssissa.
Lisäksi lukion opiskelijat tekivät verkkotehtäviä
ja seurasivat ajankohtaisia tapahtumia, joista
he myös raportoivat ja esittivät tuotoksensa
molempien koulujen kurssilaisille kevään
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viimeisessä tilaisuudessa.

MATEMATIIKKAA 2B-LUOKALLA

Kurssilla käytettiin Moodle-ohjelmaa verkkotehtävien toteutukseen ja etäopetusalustana
käytettiin Adobe Acrobatin Connect Pro
-ohjelmaa.

Vuonna 2005 Opetushallitus arvioi kolmannen
luokan alussa matematiikan oppimistuloksia.
Kolmasluokkalaiset ratkaisivat matematiikan
tehtäviä keskimäärin tyydyttävästi. Sen sijaan kolmasluokkalaiset perustelivat heikosti
vastauksiaan, vaikka perusteleminen on yksi
luokkien 1–2 keskeisistä tavoitteista.
Jyväskylän normaalikoulun luokalla 2 b olemme panostaneet erityisesti oman ratkaisun
perustelemiseen sekä puhuen, piirtäen että
välineillä. Useimmiten jokaisella oppilaalla on
omat toimintavälineet käytössään. Tyypillisiä
toimintavälineitä ovat askartelutikut, siemenet,
nopat ja erilaiset mitat.

Opettajaharjoittelija Matti Rantonen opettamassa, opiskelijat Aino Pitkänen (ed.), Santeri
Lohi, Kyösti Salonen ja Taneli Tenhu tekemässä verkkotehtäviä.

2b-luokassa osallistui melkoinen joukko
japanilaisvieraita matematiikan opetukseen
11.2.2011. Japanilaisvieras ja oppilas tai
oppilaspari rakensi suuria lukuja matematiikan yleismaailmallisen kielen, lukujen ja
välineiden avulla. Sittemmin japanilaisvieraat
ovat kiitelleet oppilaita ja koulua vieraanvaraisuudesta, itsenäisen työskentelyn taidoista,
myönteisestä asenteesta matematiikkaan,
välineiden sujuvasta käytöstä ja lämpimästä
osallistamisesta oppitunneille.

Musiikin tietotekniikka
Lukuvuodeksi 2010 –2011 käyttöön otettu
tietokoneluokka varsinaisen musiikinluokan
vieressä avasi uusia mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöön musiikinopetuksessa.
Mac-koneiden GarageBand-ohjelmat sekä
ProTools-työasemat MIDI-koskettimineen ovat
olleet ahkerassa käytössä Demostudio-kurssin
lisäksi pakollisilla musiikin kursseilla. Myös
elokuvakursseilla on päästy hyödyntämään
uuden teknologian sovelluksia, jotka soveltuvat hyvin pedagogiseen käyttöön.
Historian opettajaharjoittelija Matti Rantonen
pitämässä verkko-opetustuokiotaan.

Tietotekniikka on ollut osana myös musiikin
opetusharjoittelijoiden arjessa. Harjoittelujaksoihin on sisällytetty kokonaisuuksia, joissa
musiikkisovelluksia on käytetty monin innovatiivisin tavoin, esim. yhteissoittoa tukevana
työvälineenä tai osana omien kappaleiden
tuotantoprosessia.
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YRITTÄJYYSKASVATUS
ALAKOULU
Alakoulun yrittäjyyskasvatustoiminnassa on
korostettu oppijan omaa aktiivisuutta. Opiskelu on tapahtunut simuloidussa tai reaaliympäristössä. Oppilaat ovat voineet olla suorassa
vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa.
Hankevuoden aikana on harjoiteltu luovuutta, aloitteellisuutta, pitkäjänteistä tavoitteen
saavuttamista ja yhteistyötaitoja. Tiimityötä
ja yhteistyötaitoja on harjoiteltu runsaasti eri
opintokokonaisuuksien aikana.
Opettajaopiskelijoita on ohjattu opetuksen ja
opiskelun suunnittelussa ottamaan huomioon
yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet sekä
nykyiset linjaukset. Opiskelijat ovat olleet
mukana suunnittelemassa projektien toteuttamista ja seurantaa.

Varainhankintaprojektien ja muiden pitkäjänteisyyttä vaativien projektien avulla on harjoiteltu
tavoitteen asettelua ja yhteistoiminnallisuutta.
Yrityssimulaation avulla on harjoiteltu monipuolisesti yrittäjyyteen kuuluvia asioita ja opiskelua on integroitu eri oppiaineisiin. Yhteisen
käsityön projekteissa on harjoiteltu tuotteen
suunnittelua, valmistusta, teknologisia taitoja
ja arviointia.
KiVa-ohjelman puitteissa on harjoiteltu ryhmäytymistä, ihmistuntemusta ja opeteltu
tunnistamaan erilaisia rooleja. Ohjelman
harjoitukset ovat olleet omiaan vahvistamaan
tiimityöskentelytaitoja ja yhteistä tavoitteiden
asettelua. KiVa-kouluohjelma on vakiinnutettu
toimivaksi osaksi koulumme käytänteitä.

4a-luokka kuuntelemassa kapteeni Samuli Tantun esittelyä sotilaspoliisikoulutuksesta ennen
harjoituksen seuraamista.
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TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailun aikana oppilaita on innostettu arkielämän teknologisten
haasteiden ja tehtävien luovaan ratkaisuun.
Toiminnan avulla on pyritty kehittämään luovaa
ongelmanratkaisukykyä, yhteistoiminnallista
työskentelytapaa ja eri tieteenalojen sovellusten käyttöä teknisen laitteen suunnittelussa ja
toteutuksessa. Kilpailuun on kuulunut myös
markkinoinnin suunnittelua sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Toimintaan on
myös integroitu englannin kielen opetusta ja
ilmaisutaitojen kehittämistä.
Osallistavan koulun ja oppilaskuntatoiminnan avulla on harjoiteltu demokraattista
toimintakulttuuria ja opiskeltu sitä, kuinka
yhteiskunta toimii. Oppilaskuntatoiminnan
avulla on pyritty kehittämään oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmän edustajana ja
harjaannuttamaan neuvotteluun perustuvaa
yhteistoimintataitoa.
Yritysvierailujen uusina yhteistyökumppaneina
ovat olleet muun muassa Samcom Oy, Valokuvaamo Sari Muhonen ja Tikkakosken Ilmasotakoulu. Vierailut on järjestetty strukturoidusti
ja yritysten toiminnasta ja siellä tehtävistä
töistä ja ammateista on saatu monipuolisesti
tietoa. Samalla on saatu tietoa eri ammattien
koulutusväylistä ja yhteiskunnan toiminnasta
yleensä.

rahalla toimivia yrityksiä koko lukuvuoden
ajaksi. Liikevoiton oppilaat ovat saaneet jakaa
toiminnan päättyessä keväällä keskenään verottomasti sijoittamiensa osuuksien mukaisesti. Nuorten yrittäjien tukena lukuvuoden aikana
ovat toimineet yhteiskuntaopin, kotitalouden ja
teknisen työn aineopettajat, NY ry:n opintomateriaalit sekä liike-elämässä työskentelevät
NY-neuvonantajat. Tavoitteena on näin ollut
luoda yhteyksiä ja verkostoitua ympäröivään
yhteiskuntaan ja yritysmaailmaan.
NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa yrityksen liiketoimintaidea on toteutettu tunneilla
oppilaiden suunnitteleman idean pohjalta.
Kurssilla on opittu yrittäjyyden perustiedot
liikeideasta oman yrityksen perustamiseen.
Syksyllä 2010 Normaalikoulun yläkoulun
oppilaat perustivat jo kuudennen ja seitsemännen NY-yrityksen, joista kotitalouden ja
yhteiskuntaopin aineiden integraationa toteutettu yritys (PullAttaret NY) on vakiinnuttanut
paikkansa koulun juhlien ja vanhempainiltojen
”kahvittajana ja leivonnaisten valmistajana”.
Toinen perustettu yritys (LaKo NY) integroi
yrittäjyyttä yhteiskuntaopin ja teknisen työn
yhteistyöyrityksenä jo toisena peräkkäisenä
lukuvuonna. (kts. kuvat yrityslogoista).

YLÄKOULU JA LUKIO
Jyväskylän normaalikoulun toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010–2012 sisältää
lukuisia hankkeita, joista mainittakoon muun
muassa yrittäjyyskasvatushanke, jonka tarkoituksena on ” tarjota konkreettisia kokemuksia,
jotka tukevat sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden
kehittymistä”. Hankkeiden suunnittelua ja
toteuttamista varten normaalikoulun yrittäjyyskasvatuksen 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) yrittäjyyskasvatuksen
koulutusmuotona on vuodesta 2006 tehty yhteistyötä valtakunnallisen Nuori yrittäjyys ry:n
(www.nuoriyrittajyys.ﬁ) kanssa. Oppilaat ovat
perustaneet yrittäjyyskursseilla tiiminä oikealla

PullAttaret NY
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YRITTÄJYYSKASVATUS
TOIMINNALLISENA
MUOTONA ALAKOULUN
LUOKKAHUONEESSA
Lukuvuonna 2010–2011 Normaalikoulun
alakoulun luokassa 5a (luokanopettaja Tarja
Tähkänen) on pyörinyt yrittäjyyskasvatuskylä,
Bisnesvillage. Aikaisempien vuosien tapaan
(1999, 2004 ,2008) luokkahuoneessa perustetaan eheytetysti eri oppiaineisiin integroitu
yrityskylä. Oppilaat luovat omia yrityksiään
ja harjoittelevat näin yrittäjyyttä kuvitteellisen
yrityskylän puitteissa. ”Pankkiirina” toimiva
opettaja antaa jokaiselle yritykselle pääoman
ja yritys voi aloittaa toimintansa.

LaKo NY
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat velvoittavat oppilaitoksia toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta. Tämän vuoksi tulee myös
opettajankoulutuksen kehittyä siten, että
tulevilla opettajilla on valmiudet yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen. Tähän viittaa myös
Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisu
(Opetusministeriö 2009:7).
Syksyllä 2010 Jyväskylän normaalikoulu lähti
mukaan Euroopan sosiaaalirahaston (= ESR:
n) osittain rahoittamaan valtakunnalliseen
yrittäjyyskasvatusprojektiin ” Yvistä energiaa
opettajankoulutukseen”. Tämä Turun yliopiston ja Turun normaalikoulun koordinoima
hanke ajoittuu vuosille 2010–13. Uudessa
projektissa Yviä on tarkoitus kehittää sisällöllisesti opettajankoulutuksen tarpeita ajatellen
sekä levittää ja kehitellä siten, että yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyö vahvistuu
opettajankoulutuksessa. Yvissä kehitetään
yrittäjyyskasvatuksen mittaristosta opettajankoulutuksen tarpeisiin työkalu, jolloin on
mahdollista vahvistaa opettajankoulutuksessa
yrittäjyyskasvatustoimien arviointia.

Luokkahuoneessa draaman keinoin toteutettu
yrityskylä toimii luokassa noin yhden tunnin
ajan viikossa. Opetus integroituu vahvasti
useisiin koulussa opetettaviin oppiaineisiin
luokan opetussuunnitelman mukaisesti. Painopistealueet ovat sekä matematiikan taitojen
käytäntöön soveltamisessa että monipuolisten
kielellisten valmiuksien hyödyntämisessä
(omat televisio- ja radio-ohjelmat, erilaiset
tapahtumat, ”talentit”, lehden tekemiset)
unohtamatta oppilaiden mahdollisuutta toimia
luovien ajatustensa pohjalta kehittäessään yrityksensä toimintaa. Edellä kuvattu kokeileva
opetusmuoto luo myös erilaisia yhteistyön
mahdollisuuksia koulun ja kodin välille.
Luokanopettajan havaintojen mukaan kuvattu
toiminta auttaa oppilaita ymmärtämään yritysmaailmaa ja luo pohjan pitkäkestoisen ryhmäytymisprosessin ohjaamiseen ja tarkasteluun
luokkahuoneessa. Esille nousevat vahvasti
toiminnan vuorovaikutukselliset elementit:
oppilaiden kaverisuhteet tiivistyvät, luokkahuoneen yhteisöllisyys paranee ja mahdolliset
ristiriitatilanteet ratkeavat helpommin. Luokkahuoneessa solmittu yrittäjyyskumppanuus
näyttäisi avaavan oppilaille mahdollisuuden
näyttäytyä monipuolisina luokkakavereina
koulupäivän aikana ilman oppiainesidonnaisia
rajoja.
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YLÄKOULU JA LUKIO

Kielisuihku

Norssilaiset Koblenzissa

Jo muutamana vuonna toiminut pienimuotoinen englannin kielen kielisuihkuttelu jatkui
osalla alkuopetusluokkia myös tänä lukuvuonna. Ensimmäisistä luokista Anna-Mari Kyyrä,
Toisista luokista Irmeli Pietilä ja kolmansista
luokista Sari Pulli sisällyttivät luokkatyöskentelyynsä pieniä englanninkielisiä tuokioita
kouluviikon varrelle.

Ryhmä Norssin lukiolaisia teki vuosittaiseksi
perinteeksi muodostuneen vierailun Koblenzin Görres- Gymanasiumiin elo-syyskuun
vaihteessa 2010. Norssilaiset majoittuivat
saksalaisten opiskelijoiden perheisiin. Ohjelmassa oli Koblenzin kaupunkiin, kouluun
ja perheisiin tutustumista sekä mm. Bonnin
ja Trierin opintomatkat museovierailuineen.
Koulupäivien aikana suomalaiset opiskelijat
havainnoivat ja tutkivat Görres–Gymansiumissa saksalaista koulukulttuuria ja pitivät
havainnoistaan pienen esityksen saksalaiselle
yleisölle; tätä koulukulttuurin tutkimusta tekivät
vastaavasti myös saksalaiset vieraat vastavierailullaan Jyväskylässä maaliskuussa 2011.
Seuraavassa matkaa muistelee lukiolainen
Rosa-Maria Mäkelä:

Luokissa totuteltiin puhumaan ja kuuntelemaan
englannin kieltä tervehdysten, leikkien, lorujen
ja laulujen avulla sekä harjoiteltiin oppilaille tuttujen aihealueiden englanninkielistä sanastoa.
Kielisuihkuttelun suunnitteluun osallistuivat
Norssilta kieltenopettajat Anna Laukkarinen
ja Mari Kalaja sekä Opettajankoulutuslaitokselta Virpi Bursiewicz ja Marja-Kaisa Pihko.
OKL:n Juliet-opiskelijat kävivät tutustumassa
luokkien toimintaan osana omia englannin
opintojaan sekä sisällyttivät kielisuihkuttelua
harjoittelujaksoihinsa.

KV-tutkijayhteistyö
Lokakuussa 2010 lehtori Raimo Nevalainen
teki yliopiston kansainvälisen toimiston
lähettämänä opetusvierailun neljään yliopistoon Kiinassa. Vierailun aikana suunniteltiin
Shanghaissa, Changchunissa, Xi’anissa ja
Pekingissä toimivien kiinalaisten yliopistojen ja
Jyväskylän yliopiston yhteistyöhankkeita. Matkan tarkoituksena oli hoitaa erityisesti Jyväskylän yliopiston kansainväliseen opiskelija- ja
lehtorivaihtoon liittyviä asioita Xi’anissa (Xi’an
Jiaotong University). Opetusvierailun luonteen
mukaisesti luennoitiin ”Teacher Professionalism” –tutkimuksen teemoista sekä esiteltiin
Jyväskylän yliopiston ja myös Normaalikoulun
toimintaa opettajien professionaalisen kehittymisen edistämisessä. Tavoitteena oli luoda
toimivia opetukseen ja tutkimukseen liittyviä
yhteistyöverkostoja kiinalaisten yliopistojen
ja Jyväskylän yliopiston välille. Tämä tavoite
saavutettiinkin hyvin, sillä jo joulukuussa
koulussamme vieraili kaksi professoria Pohjois-Kiinasta Changchunista.

Koblenz 2010!
Muistot Koblenzista saavat vieläkin suupieleni hymyyn: se vasta oli reissu! Joka päivä
näki ja koki jotain uutta, ja kielipää joutui
totaalisen kovalle koetukselle, koska kieltä
joutui kääntämään jatkuvasti taajuudelta
toiselle. Tutustuimme hyvin saksalaisiin vaihtareihimme, kun asuimme ja kävimme koulua
(Görres-Gymnasiumia) heidän kanssaan,
puhumattakaan illanvietoista, joita vietimme
mitä erilaisimmissa merkeissä. Oli grillijuhlia ja
keilailua, nauramista unohtamatta! Toisinaan
saksalaiset grilliherkut menivät meiltä supisuomalaisilta nuorilta vähän yli ymmärryksen;
punainen tai vihreä makkara ei oikein näyttänyt
houkuttelevalta, ja pelkkä pihvi lautasella näytti
kieltämättä kuivahkolta. Jäätelö oli kuitenkin
oikein hyvää.
Ehdimme vierailla myös erilaisissa museoissa, joista muistamme varmaan ikuisesti
Pöntisen värikkäät kuvaukset taideteosten
ja muiden esineiden taustoista. Ne saivat
roomalaisen antiikin vaikuttamaan tuplasti
mielenkiintoisemmalta (kiitos siitä Pöntskä!).
Museoiden lisäksi ehdimme myös shoppailla
ja nauttia saksalaisten kahviloiden leppoisasta
tunnelmasta.
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Saksalainen arkielämä näyttäytyi meille oikein
mukavassa valossa, ja viikon aikana saimme
nähdä siitä vain pienen osan. Silti se avarsi
ainakin omaa maailmankuvaani – tulevaisuudessa voisin hyvin kuvitella asuvani KeskiEuroopassa. Suomalaisena pitäisin kuitenkin
ikkunat kiinni, erityisesti kylminä syysöinä.

Ranskan kulttuurivaihto Brestiin
25.–30.9.2010
Syksyllä 15 lukion opiskelijaa lähti opettaja Leea Rossin johdolla viikoksi vaihtoon
Ranskaan, tuohon patonkien ja croissanttien
luvattuun maahan. Matka piti alun perin tehdä
jo muutamaa päivää aiemmin, mutta eläkeiän
nostamisesta johtuneet mielenosoitukset
Ranskassa viivyttivät lähtöä. Onneksi matkaan päästiin kuitenkin lähtemään, ja erittäin
mieleenpainuva matka olikin!
Jokainen opiskelija majoittui vaihto-oppilaansa
luona, ja päivisin koko ryhmälle oli järjestetty
jos jonkinmoista yhteistä aktiviteettia. Kiipeilypuisto, vanhat ja kauniit kaupungit, kirkot, mansikkamuseo sekä merimuseo Oceanopoliksen
uskomattomat kalat, mustekalat, meduusat,
hait, hylkeet ja pingviinit jäivät varmasti jokaisen matkaajan mieleen. Vaihdon kruunasi
LaserGame eli laser-aseilla käyty ”sota” pimeässä huoneessa eri joukkueiden välillä.
Ranskalainen ruoka on taatusti jotain, mikä
tältä matkalta jäi erityisesti mieleen. Patonkeja
syödään Ranskassa todella koko ajan, ja pa-

tonkikojuja on lähes jokaisen kulman takana.
Kyllä puolen metrin erittäin hyvästä patongista
maksaa miellellään 80 senttiä! Suklaapullia
ja croissantteja Ranskassa syödään paljon,
samoin erilaisia mehuja ja makeita jälkiruokia.
Ranskalaiset luulivat tosissaan, että crepsit eli
letut ovat meille suomalaisille aivan uusi asia.
Jotain eroa silti oli: he nimittäin laittoivat niiden
päälle hillon sijasta paljon maapähkinävoita.
Ranskan luonto on hämmästyttävän kaunista. Jo viikon aikana suomalaiset opiskelijat
kiintyivät jollain tavalla Brestin kaupunkiin, ja
matkaa olisi tehnyt mieli jatkaa vielä vähän
pidempään. Brest on todella hieno kaupunki
meren rannalla, ja maaseutu kauniine pikku
kylineen erittäin mieleenpainuvaa.
Pieni kurkistus ranskalaiseen kulttuuriin oli
unohtumattoman mahtava kokemus, mutta
tietenkään pieniltä kulttuurishokeilta emme
voineet välttyä. Esimerkiksi useissa vessoissa ei ollut käsienpesuallasta ollenkaan ja
autojen valoja ei pidetty päivisin päällä. Mais
ç’est la vie!
Kaiken kaikkiaan kulttuuri vaihto Ranskaan oli
aivan mieletön, ja kaikki matkalaiset nauttivat
siitä! Matkaa on mukava muistella. Kaiken
kukkuraksi jokainen opiskelija sai paljon
maanrajoja ylittäviä kaveruussuhteita. Viva
la France!
Viivi Setälä (091)
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Euroscola-matka Euroopan
Parlamenttiin Strasbourgiin
10.–13.3.2011

läpi ryhmätöiden avulla jo ennen matkaa ja
niiden aiheet liittyivät ympäristökysymyksistä
ulkopolitiikkaan ja EU:n tulevaisuuteen.

Mikä onkaan parempi tapa valmistautua
ylioppilaskirjoituksiin tai kerrata yhteiskuntaopin tunneilla opittuja asioita kuin lähteä itse
paikan päälle katsomaan, miten asiat tosiaan
ovat? Jyväskylän Normaalikoulun lukio pääsi
osallistumaan kansainväliseen Euroscolaprojektiin, joka mahdollisti monille lukiolaisille
matkan Ranskan Strasbourgiin. Opiskelijat
matkasivat kahden opettajan, Kari Pöntisen
ja Aija Kalmbachin, opastamina, ja reissusta
jäi varmasti jokaiselle matkalaiselle paljon
hyviä muistoja.

Täysistunnossa jokaisen valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät valiokunnan raportin, josta keskusteltiin ja äänestettiin sähköisen
äänestysjärjestelmän avulla. Keskustelu oli
paikoin todella tiukkaa, ja monet keskustelua
seuranneet aikuiset varmasti miettivät, miten nuorilla on niin paljon mielipiteitä EU:ta
koskevista asioista. Nuorilla on todella hyviä
mielipiteitä, ja siksi onkin tärkeää, että niitä
kuunnellaan ja ne otetaan todesta! Keskustelussakin tuli hyvin ilmi se, että juuri me, EU:n
nuoriso, ollaan myös EU:n tulevaisuus!

Matkan toisena päivänä ryhmä oli koko
päivän Euroopan Parlamentissa, jonne oli
tullut satoja nuoria ympäri Euroopan Unionia.
Yhteiskunnallisten asioiden täyteinen päivä
alkoi tietoiskuilla Euroopan Parlamentista ja
EU:n päätöksenteosta yleensä. Sen jälkeen
jokaisen paikalla olleen jäsenmaan yksi
edustaja kertoi lyhyesti maastaan ja koulustaan. Ruokailun yhteydessä jakaannuttiin
neljän hengen kansainvälisiin ryhmiin, joissa
vastattiin Eurogame-pelin kysymyksiin. Oman
hankaluutensa peliin toi se ”pikkuseikka”, että
sen kaikki 27 kysymystä esitettiin EU:n eri
jäsenmaiden kielillä.

Päivän lopuksi käytiin Eurogame-pelin ﬁnaali
neljän joukkueen kesken. Sen jälkeen saimme
kunnian kuulla Eurooppa-hymnin (Beethovenin Oodi ilolle) kaikkien jäsenmaiden ja
tietenkin EU:n lippujen liehuessa.

Ruokailun jälkeen oli ns. valiokuntatyöskentelyä noin 50 hengen kansainvälisissä ryhmissä,
joissa käsiteltiin Euroopan Unioniin liittyviä asioita. Valiokunnissa käsiteltäviä aiheita oli käyty

Matka antoi varmasti niin opiskelijoille kuin
opettajillekin paljon lisää tietoa Euroopan
Unionista ja sen päätöksenteosta sekä paransi jokaisen suhdetta Unioniin. Euroopan
Parlamenttiin tutustumisen lisäksi ryhmä
pääsi tutustumaan Strasbourgin kaupunkiin ja
sen moniin hienoihin nähtävyyksiin. Ranskan
upea kulttuuri kaikkineen vaikutti toki suuresti
matkan onnistumiseen. EU:n tunnuslauseeseen on hyvä lopettaa: Moninaisuudessaan
yhtenäinen.
Viivi Setälä (091)
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kaikille viikon kohokohta, lähdimme joukolla
tutustumaan Helsinkiin ja sen tarjoamiin nähtävyyksiin, esim. Suomenlinnaan. Shoppailuunkin jäi mukavasti aikaa. Sunnuntaina veimme
vaihto-oppilaamme Pirkkalan lentokentälle.
Tunnelma lentokentällä oli haikea, mutta
onneksi näemme saksalaisemme jälleen
syksyllä, kun matkustamme vuorostamme
Koblenziin!
Emma Levijärvi ja Anu Myllyniemi (102)

Jyväskylän lukion antiikkikurssi
Roomassa 2.–8. toukokuuta 2011

Koblenzlaiset
ystävyyskoululaiset Norssilla
Osallistuimme koulun järjestämään NorssiGörres -ystäväkouluvaihtoon. Majoittajina
toimi lukion 1. vuosikurssin opiskelijoita
ja 9-luokkalaisia. Saimme vieraaksemme
Saksan Koblenzista ryhmän oppilaita viikoksi tutustumaan Norssiin ja suomalaiseen
kulttuuriin. Saksan vaihto-oppilaille viikko oli
suunniteltu valmiiksi: erilaisia aktiviteetteja ja
tutustumista Jyväskylään. Saksalaiset pääsivät tutustumaan mm. Alvar Aaltoon, Jyväskylän kampukseen sekä kylmään avantoon.
Riihivuoressa he opettelivat laskettelemaan
ja hiihtämään. Saimme esitellä koulumme
tarjoamia liikuntamahdollisuuksia, jotka olivat
saksalaisille mieluisia. Viikko meni nopeasti ja
kaikilla tuntui olevan hauskaa, eikä Suomen
kylmä talvikaan haitannut!
Toimintarikkaan kouluviikon päätteeksi saksalaiset esittelivät projektityönsä suomalaisen
ja saksalaisen koulumaailman eroista ja yhtäläisyyksistä. Saksalaisille näytti jäävän hyvin
positiivinen kuva koulustamme; koulurakennus
on nykyaikainen, koulussa tarjotaan joka päivä ilmainen ruoka eikä tunneilla ollut turhaa
melua . Oppilaan ja opettajan välinen suhde
oli saksalaisille uutta; Suomessa opettajia ei
tarvitse esimerkiksi teititellä. Viikonloppu oli

Retki oli osa historian ja uskonnon yhteistä
lukion INT22-kurssia eli Antiikin Rooma kurssia. Siihen liittyi yhteisiä opetustuokioita,
videoanalyyseja ja etukäteistehtäviä, joissa
lukiolaiset tutustuivat pienryhmissä muinaisen
ja nykyisen Rooman keskeisiin paikkoihin.
Oppilaiden projektitöistä koottiin yhteinen
matkaopas ja opiskeluvihkonen tehtävineen
kaikille lähtijöille. Kunkin työn tekijät toimivat
leirikoulun aikana ko. vierailukohteessa ”matkaoppaina” muille.
Roomassa oli samanaikaisesti toukokuun ensimmäisellä viikolla neljän eri Normaalikoulun
– Jyväskylän, Turun, Tampereen ja Oulun
– lukion oppilaita ja opettajia pitämässä leirikoulua. Osa kurssien ohjelmista oli yhteistä;
mm. päiväretki Ostia Anticalle suunniteltiin
samalle päivälle, ja sinne ehtivätkin julkisen
liikenteen lakonuhasta huolimatta Turun,
Tampereen ja Oulun norssien leirikoululaiset.
Tampereen norssilaiset jäivät hämäläiseen
tapaan junasta eivätkä ehtineet ennen lakon
alkua perille.
Matkan aikana lukiolaisemme saivat hyvin
kattavan kuvauksen Rooman merkityksestä
historian ja uskonnon näkökulmasta. Rooman
historia etruskeista keisarien aikaan ja keskiajalta renessanssi- ja barokkiaikaan sekä aina
1900-luvun Mussolinin valtakauteen saakka
oli konkreettisesti ja visuaalisesti läsnä joka
paikassa. Käynnit katakombeilla ja vierailut
lukuisissa kirkoissa, etenkin vierailut Pietarin
kirkossa ja Vatikaanin museoissa, havainnollistivat hyvin Rooman merkitystä ja asemaa
uskonnon ja kirkkohistorian merkittävänä
paikkana.
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Seuraavassa kahden lukiolaisen näkemys viikon annista matkakertomuksen muodossa:
1. päivä
Saavuimme Roomaan maanantaina noin
18.45. Nappasimme matkatavarat ja etsimme
30 minuuttia bussiamme. Matkalla hotellille
näimme moottoritien alla rottia sekä ihmisiä
tekemässä ruokaa. Hotellille päästyämme kävimme ostamassa ruokaa ja katsoimme Suomen jääkiekkopeliä. Hotellihuone oli ihan ok,
vaikkakin osa tavaroista oli valmiiksi rikki.

puolelle kohti Suomen Rooman instituuttia eli
Villa Lantea. Ennen Trasteveren Santa Maria
in Trastevere -kirkkoa käytiin tankkaamassa
pizzaa. Piazza Navonaan, Pantheoniin ja
Fontana di Treviin tutustumisen jälkeen porukka hajaantui omille teilleen ja ajeli metrolla
edestakaisin ennen paluuta hotellille.

2. päivä
Söimme aamulla aamupalan ja lähdimme kohti
Colosseumia. Kävimme Palatinuksella, Forum
Romanumissa, Colosseumilla ja Circus Maximuksella. Siellä oli todella upeat maisemat.
Sen jälkeen kävelimme Rooman keskustaan
ja kävimme kaupoissa ja jäätelöllä. Illalla
menimme syömään ja sen jälkeen hotellille
pelaamaan korttia ja viettämään aikaa.
3. päivä
Lähdimme heti aamulla kohti päivän matkakohteita. Aluksi kävimme suuressa Santa
Maria Maggioren kirkossa, joka on kolmilaivainen basilika. Sieltä suuntasimme Ghettoon. Synagogavierailu jäi tällä kertaa väliin,
koska olimme vähän aikataulusta myöhässä.
Seuraavaksi kävelimme joen yli Trasteveren

Jyväskylän normaalikoulun lukiolaiset Eetu
Hagman, Aarne Jauho ja Aki Ruhtinas toimivat
kurssin oppaina Rooman kuuluisimmalla kilpaajoareenalla eli Circus Maximuksella, jonne
aikanaan mahtui n. 250 000 katsojaa.

Antiikin Rooman –kurssilaiset Forum Romanumilla. Alue toimi muinaisen
Rooman valtakunnan poliittisen vallan, uskonnollisten menojen ja kaupanteon
keskuksena.
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4. päivä
Nyt lähdimme ajoissa matkaan, mutta eräät
onnistuivat lähtemään keskenään metrolla
väärään suuntaan. Jono Vatikaaniin oli pitkä
kuin nälkävuosi. Vatikaanin museo oli tupaten täynnä, mutta syystäkin. Maalaukset ja
veistokset olivat todella hienoja. Museo tosin
oli sokkeloinen ja sieltä oli vaikea löytää ulos.
Pietarin kirkkoon näytti olevan pidemmät jonot
kuin Vatikaaniin, mutta onneksi jonot olivat
vain kirkon kupoliin. Kirkko oli mykistävä niin
ulkoa kuin sisältäkin. Kirkon jälkeen suuntasimme päivän viimeiseen matkakohteeseen
Castel Sant’ Angeloon.
5. päivä
Perjantaiaamuna heräsimme junien lakon
uhkaan, mutta pääsimme kuitenkin melkein
kaikkien muiden Norssien opiskelijoiden
kanssa Ostia Anticaan. Esitimme yhdessä 10
historiallista näytelmää ja kiertelimme mm.
latriileja eli vanhoja joukkovessoja. Julkisen
liikenteen lakko iski kuitenkin lopulta ja junaasemalla jouduimme odottelemaan sen loppumista. Junamatkan jälkeen porukka jatkoi
itsenäisesti kohti Välimeren rantaa. Muiden
Norssien opiskelijoita ei näkynytkään ja osa
omista norssilaisista lähti jo hotellille - jyystämään xboxia. Rannalla otimme aurinkoa ja
uimme. Sieltä sitten lähdimme hotellia kohti
viettämään iltaa.
6. päivä
Heräsimme klo 7.30 ja söimme aamupalan.
Lähdimme metrolla ja bussilla kohti katakombeja. Katakombit olivat upeita, mutta huono
puoli oli se, että oppaamme ei osannut puhua
englantia. Katakombeilta lähdimme kohti Sant´
Giovannia ja sen alueen kirkkoja. Kiersimme
kirkkoja ja yritimme päästä Domus Aureaan,
mutta se oli kiinni restauroinnin takia. Sitten
pidimme ruokatauon ja söimme pitsaa. Tämän
jälkeen menimme keisareiden toreille ja katsomaan Trajanuksen pylvästä, josta jatkoimme
pian viereiselle Piazza Venezialle ja Victor Emmanuel II:n monumentille, joka valmistui Benito Mussolinin hallintokaudella. Kävimme myös
kirkossa, joka oli muistomerkin vieressä. Sitten
menimme Capitoliumin museoon, jossa olivat
muun muassa Romulus, Remus ja naarassusi.
Tämän jälkeen kävimme katsomassa kirkon
alla olevaa kapusiinimunkkien hautapaikkaa,

Jyväskylän normaalikoulun Antiikin Rooman
–kurssilaiset entisten Rooman keisareiden
asuttaman Palatinus –kukkulan raunioilla
joka oli koristeltu ihmisten luilla. Loppuilta olikin
sitten ansaittua vapaata. Kävimme syömässä
hyvin ja pakkasimme kamppeita.
7. päivä
Heräsimme aamulla 6.30 ja teimme viimeiset
pakkaukset. Sitten menimme aamupalalle ja
saimme hotellilta 15 euron panttirahan takaisin. Hotellilta lähdimme kahdeksan maissa
kohti lentokenttää. Teimme vielä joitakin ostoksia ja lento lähti klo 11.30. Saavuimme turvallisesti Suomeen neljän aikoihin ja lähdimme
siitä tilausbussilla kohti Jyväskylää. Kävimme
matkalla syömässä ja olimme väsyneinä mutta
onnellisina Jyväskylässä klo 21. Siihen loppui
upea Rooman reissu!
Elias Hoffren ja Eetu Hagman (104)

Jyväskylän, Turun ja Oulun normaalikoulun
lukiolaisia ja heidän opettajiaan Rooman satamakaupungin, Ostian teatterissa. Kuvassa
Henri Laakso ryhmänsä kanssa esittämässä
pantomiimia teatterin raunioilla.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Jyväskylän normaalikoulun ja
ranskalaisen Lycée Oiseletin
tiedeleirikoulu
Normaalikoulun lukion toisen vuosikurssin
opiskelijat toteuttivat toukokuussa 2011 leirikoulun Geneven lähistöllä olevassa CERNin
ydintutkimuskeskuksessa ja ranskalaisessa lukiossa yhteistyössä ranskalaisten lukiolaisten
kanssa. Saimme tiedeleirikoulun kehittämistä
varten hankerahaa Opetushallitukselta, ja
tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen.
Leirikoulun tehtävänä on innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun, kansainväliseen
yhteistyöhön ja syventää heidän käsityksiään
sekä modernin fysiikan hiukkasmalleista että
maailmankaikkeuden rakenteen tutkimisesta
näiden mallien avulla. Samalla oli mahdollisuus tavata fysiikan tutkijoita heidän omassa
tutkimusympäristössään sekä fysiikan laitoksella Jyväskylässä että CERNissä. Tavoitteena
oli tutustuminen eurooppalaisuuteen ja ranskalaisen nuoren ajatusmaailmaan ja arkeen,
mitä toteutimme alppiretkellä Chamonix`ssa,
majoittumalla ranskalaisten nuorten koteihin, osallistumalla heidän koulunsa arkeen
ja tutustumalla lähiympäristön kulttuuriin ja
historiaan.

Tämän vuoden teematyöskentelyn pohjana
oli Dan Brownin romaani Enkelit ja Demonit.
Kirjan ﬁktiivinen tarina alkaa antimaterian varastamisesta CERNin laboratoriosta. Fysiikan
opiskelijoina tiedämme, ettei sitä ole vielä
mahdollista toteuttaa mutta on ajatuksena
kiehtova!
Tutustuimme myös professori Jukka Maalammen teokseen Maailmanviiva – Albert Einstein
ja moderni fysiikka (Ursa 2006). Teos on
kiehtova esitys Einsteinin merkityksestä niin
tieteelle kuin ihmisen arkipäivälle. Lukijan ei
tarvitse olla fyysikko ymmärtääkseen, koska
Maalampi havainnollistaa selkeästi perusperiaatteista lähtien. Vierailu hänen luokseen fysiikan laitokselle pari päivää ennen leirikouluun
lähtöä toi vastauksia moniin meidän lukijoiden
kysymyksiin. Tästä oli hyvä lähteä eteenpäin
tekemään uusia kysymyksiä tieteen tekijöille
CERNiin. Kiitos tapaamisesta!

Kyselytunti professori Jukka Maalammen luona

Yhteiskuva hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:n edessa 16.5.2011
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TÄYDENNYSKOULUTUS

LIIKUNNAN
TÄYDENNYSKOULUTUSVERKOSTO

Täydennyskoulutustoiminnassa Normaalikoulu on jatkanut yhteistyötä OKL:n, eri ainelaitosten ja Aluehallintoviraston koordinoiman
Oppivat kuppilat -yhteistyöverkoston kanssa.
Täydennyskoulutuksen tärkeys tiedostetaan
yleisesti, mutta haasteet sen toteutuksessa
on edelleen melkoiset. Normaalikoulun täydennyskoulutustoiminta keskittyi tänä vuonna
verkostojen ja täydennyskoulutuksen tarjoamisen valmiustilan ylläpitämiseen. Useat Norssin
opettajat ovat toimineet itsenäisesti tai aineryhminä yhteystyötahojensa kanssa aktiivisesti
erilaisissa täydennyskoulutustehtävissä.

Normaalikoulu on ollut viime vuosien tapaan
mukana valtakunnallisessa liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutusverkostossa.
Jyväskylän Liikuntatieteiden laitoksen, Norssin
ja OKL:n edustajista koottu ohjausryhmä koordinoi täydennyskoulutustoimintaa yhdessä
valtakunnallisen yhteistyöverkoston kanssa.
Verkostossa on nyt 13 opettajankoulutusyksikköä. Verkoston avulla toteutettiin nyt kolmatta vuotta ennakkosuunnitelman mukaista
täydennyskoulutusta eri puolella Suomea.
Normaalikoulu oli ohjausryhmätyön lisäksi
mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu
-hankkeen avauksessa.

OPPILASKUNNAT

OPPILASKUNNAT
ALAKOULUN OPPILASKUNNAN
HALLITUKSEN TOIMINTAA

Comenius-vieraiden tapaamisessa. Oppilaat
laativat erilaisia kysymyksiä turkkilaisille ja
englantilaisille vieraillemme. Hallituksen jäsenet toteuttivat ns. kyselyvartin.
Oppilaskunnan hallitus järjestää perinteisesti
29.4 oppilaspäivän. Tänä vuonna päivän
kohokohtana oli havaijilainen taikuri. Myös
oman koulumme oppilaitten Talent-kisa on
suosittu, ja tänäkin vuonna esiintyjien taidot
olivat huikeita. Päivä päättyi perinteiseen
kuudensien luokkien ja muun henkilökunnan
väliseen jalkapallo-otteluun.

Alakoulun oppilaskunnan hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä lukuvuonna
2010–2011 seuraavat oppilaat: Valtteri Salmijärvi 1a, Okko Ohra-aho 1b, Anna Ahonen
1c, Peppi Palokangas 2a, Vilma Eskelinen 2b,
Ville Hyvönen 2c, Venla Viinikainen 3a, Manu
Koivisto 3b, Albert Halmu 3c, Junnu Bärlund
4a, Maaria Hietamäki 4b, Juuso Sarkkinen
4c, Osku Ilmonen 5a, Santeri Taavitsainen
5b, Juho Kotikoski 5c, Anni Helste 6a. Lilli
Koskinen 6b ja Juha-Matti Alanko 6c.

Oppilaskunnan hallitus valitsee myös keskuudestaan jäsenen, joka palkitaan hyvästä toveruudesta hymypatsaalla. Palkinto luovutetaan
arvokkaasti kevätjuhlassa.

Puheenjohtajana on toiminut Lilli Koskinen ja
varapuheenjohtajana Atte Kettunen.

YLÄKOULUN JA LUKION
OPPILASKUNTA

Ruokalatoimikunnan oppilasjäsenet ovat olleet
Atte Kettunen ja Junnu Bärlund.

Yläkoululla on oma oppilaskunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Sara Härkönen.
Hallitukseen kuuluvat lisäksi Else Aalto, Ida
Saarikoski, Sonja Matilainen, Sarita Laine,
Roni Lohikoski, Ilta Fuchs, Wilma Makkonen,
Helmi Kalaja, Erika Lappalainen, Viljami Hoskonen ja Matias Mikkonen.

Oppilaskunnan edustajat Anni Helste ja Atte
Kettunen osallistuivat 11.–12.11.2010 Normaalikoulujen valtakunnallisille oppilaskuntapäiville. Päivät vietettiin tänä lukukautena
Oulussa. Oppilaskuntapäivien teemana oli
”Vaikuta ja verkostoidu”. Päivien aikana oppilaat pohtivat muun muassa mitä he voivat
oppia toisiltaan lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista eri kaupungeissa. Päivien
aikana edustajat tutustuivat yritysvierailulla
kuuluisaan oululaiseen Antell Cateringin yritykseen ja sen historiaan.
Oppilaskuntamme on myös mukana Dynamohankkeessa, jota toteuttaa Nuorten Keski-Suomi ry. Jyväskylän koulut on jaettu alueellisiin
parlamentteihin, alueparlamentteihin, jotka
kokoontuvat yhteisten asioiden parissa. Oma
alueparlamenttimme on Kuokkalan pikkuparlamentti. Norssin alakoulun lisäksi siihen
kuuluvat Tikan koulu, Pohjanlammen koulu ja
Steinerkoulu. Jokaisesta koulusta valittiin neljä
edustajaa parlamenttiin. Koulumme edustajat
pikkuparlamentissa ovat Laura Sirkka 5b, Juho
Kotikoski 5c, Anni Helste 6a ja Lilli Koskinen
6b. Kuokkalan alueparlamentin vaikuttajakummina toimii valtuutettu Vesa Välilä.
Oppilaskunnan hallitus oli myös mukana

Yläkoulun ja lukion oppilaskunta osallistui Normaalikoulujen yhteiseen oppilaskuntatapaamiseen Oulussa 11.–12.11.2010. Yläkoulun
oppilaskunnan edustajina Viljami Hoskonen ja
Matias Mikkonen sekä lukion oppilaskunnan
edustajina toimivat Sohvi Kalaja ja Suvi-Soﬁa
Kinnunen. Yläkoulun oppilaskunta on järjestänyt kaksi teemapäivää: liikennevalopäivä 19.1.
ja tyttö/poika päivä 14.4.
Kuluvana lukuvuonna lukion oppilaskunnan
hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Viivi
Setälän lisäksi Atte Piispanen, Iina Flyktman,
Santeri Lohi, Sohvi Kalaja, Iina Peritalo, Inkeri
Lohikoski, Sanni Ovaska, Kaisa Koljonen,
Johanna Rasila, Minna Saikkonen, Heini
Pellinen, Hanna Leppiniemi, Mikko Nieminen,
Toni Münster, Elias Hoffrén, Riku Hiltunen,
Titta Kauppinen ja Ville Virtanen.
Normaalikoulun täyttäessä 95 vuotta lukion
oppilaskunnan hallitus järjesti 95-vuotistanssiaiset, jotka sujuivat edellisvuosien
itsenäisyyspäivätanssien tavoin erittäin hyvin.
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OPPILASKUNNAT

Hygieniapassikoulutus järjestettiin taas tänä
vuonna, ja se oli todella suosittu lukiolaisten
keskuudessa. Viime vuodesta tutut vappupartyt jatkoivat suosiotaan tänäkin vuonna, ja
toivottavasti perinne jatkuu myös seuraavina
vuosina. Pitkä itsenäisyyspäivän perinne
jatkui, eli lukion oppilaskunnan hallitus oli
sytyttämässä kynttilöitä ikkunoihin maamme
itsenäisyyden kunniaksi.
Muita hallituksen järjestämiä oppilaita ja opiskelijoita piristäviä tapahtumia vuoden aikana
olivat muun muassa pukkipäivä, ystävänpäivä,
taksvärkki, vaalipaneeli ja lukiolaisten iltapäivä. Keväällä järjestettiin myös lipaskeräys
Japanin katastroﬁn uhrien hyväksi. Syksyllä
oppilaskunnan hallitus myös mahdollisti abiturienttien matkan Helsinkiin Studia-messuille.
Hallitus on osallistunut koulukuvausten järjestämiseen koko Normaalikoulussa.

Viime lukuvuoden loppupuolella valmistunut
lukiolaisten tila on kasvattanut kuluvana vuonna suuresti suosiotaan. Hiljainen ja viihtyisä
tila on lukiolaisten kovassa käytössä, ja toivon
mukaan tilan hyvät olosuhteet opiskelulle
huomataan myös tulevaisuudessa.
Lukuisten tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseksi hallituksella on ollut vuoden aikana
noin 25 kokousta. Jotta kokoukset sujuisivat
entistäkin leppoisammin, olemme edistäneet
ryhmähenkeämme syksyllä pikkujoulujen ja
keväällä pizzaillan merkeissä.
Lukuvuoden päätöksen iloksi lukion oppilaskunnan hallitus jakaa taas hymypatsaat ja
uusille ylioppilaille onnitteluruusut.
Tästä on hyvä jatkaa ensi lukuvuoteen!

Abiaulan viihtyvyyttä lisää uudet kalusteet ja piano.

KIRJASTO

KIRJASTO
Koulun kirjasto toimii kahdessa eri paikassa,
alakoululla ja yläkoulu-lukiolla. Kirjastosihteeri
työskentelee aamupäivisin alakoululla ja iltapäivisin yläkoulu-lukiossa. Lukukauden alusta
yläkoulu-lukion kirjastossa työskenteli osaaikaisesti myös kouluavustaja Henna Kiimalainen. Kouluavustaja mahdollisti, että kirjasto
oli auki jo ennen puoltapäivää Lukusali on ollut
käytettävissä koko päivän. Alakoulun kirjasto
oli oppilaiden käytössä klo 8.00–14.00.

KÄYTTÖ
Oppilaat, opiskelijat ja opettajaharjoittelijat
ovat käyttäneet molempia kirjastoja aktiivisesti lukuvuoden aikana. Perusopetuksen
vuosiluokilla 1–6 on ollut käytössään vakituiset kirjastotunnit kerran viikossa. Silloin on
ollut mahdollisuus lainata kaunokirjallisuutta
kotiin tai pulpettilukemiseksi, tutustua tietokirjallisuuteen sekä lukea lehtiä ja sarjakuvia.
Lisäksi luokat ovat käyttäneet kirjastoa projektitöissään.

LUKUDIPLOMI
Perusopetuksen 1.–6. luokkien oppilaita on
myös kuluneena lukuvuonna kannustettu
suorittamaan jo perinteinen kaunokirjallisuuden lukudiplomi. 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.

KIRJAN JA RUUSUN PÄIVÄ
Toukokuun alussa kirjastotyöryhmä järjesti jo
kymmenennen kerran Kirjan ja Ruusun päivän tapahtuman. Tämän vuoden näyttelyssä
”Kaikkea sitä luetaankin” oli opiskelijoiden ja
henkilökunnan valitsemia runoja, jotka ovat
jääneet mieleen tai puhutelleet. Lisäksi esillä
oli henkilökunnan kirjavinkkejä.

Kaikki perusopetuksen 7. luokat ja lukion
1. vuosikurssin opiskelijat ovat käyneet
tutustumassa koulun kirjastoon, ja heitä on
opastettu tiedonhakuun. Alakoululla luokanopettajaharjoittelijoita, erityisopetuksen opetusharjoittelijoita sekä yläkoulu-lukion puolella
aineenopettajaharjoittelijoita on ohjattu niin
kirjaston käyttöön, tiedonhaun ja hallinnan taitojen oppimiseen kuin koulukirjaston toiminnan
periaatteisiin.

Atte 2a:lta on löytänyt salaisen lukunurkkauksen kirjastosta...

...joka paljastuu hyvin aulan puolelta.
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KIRJASTO

Lukiolaistytöt Viktoria Helminen, Pinja Saulio ja Hanna Leppiniemi viettämässä hyppytuntia
koulun kirjastossa.
Ystävien kesken kirjastossa
Viktorian, Hannan ja Pinjan ajatuksia
”Kirjastosta tuli jo ykkösellä nopeasti kavereitteni ”tapaamispaikka”, kun on eri kursseja, niin
on melko varmaa, että kaikki kaverit jossain
vaiheessa tulee kirjastoon.”
”Kirjasto on ehdottomasti koulun kodikkain
paikka ja lämpimin. Tosi mukava tunnelma ja
myös kodikas sisustus.”

”Tosi mukava, kun täällä on niin hyvin uusia
ja vanhojakin kirjoja. Ei tartte kaupunginkirjastossa jonottaa, ja joskus on jopa ehdotuksesta
hankittu uutuuksia. Joustava palautusaika on
myös tosi hyvä :).”
”Kirjaston Anne on varmaan aika monta kertaa
saanut naureskella meidän jutuille.”

”Ajanviettopaikka, mukava tulla aina välitunneilla hengailemaan, höpöttämään tai
lukemaan”

”Kouluhommia on kätevä tehdä täällä, kun
on oppikirjat ja tietokirjallisuus helposti saatavilla.”

”Hyppytunneilla on hyvä lukea sanakokeisiin
ja tehdä läksyjä.”

”Periaatteessa täällä olisi hyvä tehdä kouluhommia, mutta yleensä täällä on niin paljon
kavereita, ettei voi keskittyä, kun ne sabotoi….
no hypyillä, jos ei ole muita niin silloin voi
tehdä :D.”

”Yleensä lueskelen lehtiä tai teen koulujuttuja.
Tai sitten vaan hengaamme ja juttelemme porukalla. Kiva, kun saa lukea kaikki uusimmat
lehdet aina koulussa.”
”Kirjaston kirjavalikoimakin on aivan loistava,
ja minulla ainakin on jatkuvasti yksi kirja
lainassa.”

”Kirjastossa aika vierähtää nopeasti ja on
muistettava katsoa kelloa tarpeeksi usein,
jotta ei myöhästyisi tunnilta. Monestikin on
joutunut juoksemaan viime sekunnilla neljänteen kerrokseen.”

TUKIOPPILAS- JA TUTORTOIMINTA

TUKIOPPILASTOIMINTA
Kuluvana lukuvuonna tukioppilaina ovat
toimineet
8a Geier Silvia, Könönen Christa ja
Rautjärvi Eevi
8b Kaartinen Aura, Kaartinen Viivi, Kokkonen Aura ja Lohikoski Roni
8c Fuchs Ilta, Heisto Reetta, Petäjäjärvi
Erika ja Savolainen Viivi
8d Keränen Kerttu, Lahdenperä Amanda,
Lakka Matleena ja Petäjäjärvi Henrika

temusta, vuorovaikutustaitoja, ryhmässä
toimimista ja ryhmänohjaamista. Kurssilla
käsiteltiin itsetuntoon, tunteisiin, erilaisuuden
hyväksymiseen ja kiusaamiseen liittyviä
teemoja. Tukioppilaat pääsivät kokeilemaan
taitojaan seitsemäsluokkalaisille järjestetyssä
kouluruokailutempauksessa sekä tulevien
seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivänä.
He kävivät myös kertomassa tukioppilastoiminnasta seitsemäsluokkalaisille sekä valinnaisillassa heidän vanhemmilleen.

9c Helste Kaisa, Mönttinen Peppi ja Sarasoja Maaria

Elokuussa 2010 yhdeksännen luokan tukioppilaat järjestivät uusille seitsemäsluokkalaisille
tervetulojuhlan Harjulla. Tukioppilaiden ideoimassa tapahtumassa pyrittiin leikkimielisten
kilpailujen ja osallistavan toiminnan avulla
tutustuttamaan uudet oppilaat toisiinsa. Tukioppilaat järjestivät myös ystävänpäivätoimintaa. Lukuvuoden alussa 9-luokkalaiset
tukioppilaat osallistuivat viiteen Teatterikoneen
järjestämään Forumin nuoret -teatteriesitykseen, joissa käsiteltiin nuorille suunnattuja
ajankohtaisia aiheita. Helmikuussa 2011
tukioppilaiden yökoulussa pohdittiin draaman
keinoin itsetuntoon, kaveripaineisiin, vapaaajanviettoon ja päihteisiin liittyviä teemoja. Asiantuntijavieraana oli ehkäisevää päihdetyötä
tekevä vanhempi konstaapeli Erja Kantanen.

9d Lattu Tilda ja Peura Soila

VERTAISSOVITTELU

8e Hankama Saara, Joutsimäki Karel,
Kalaja Helmi, Malkki Meri ja Kierros
Rebekka
9a Helenius Lauri, Kiviniemi Emmi, Lahti
Vilma, Puukko Viivi, Rehn Aino, Takala
Juuso ja Vuorela Jaakko
9b Bergqvist Miisa, Hirvonen Nico, Kohl
Anna-Katriina, Niemelä Laura, Pesonen
Pinja ja Riekkinen Viljami

Tukioppilaskurssi on yksi valinnaiskursseista,
jonka tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, nuorten välistä
vastuuntuntoa sekä turvallista ja kannustavaa
ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat tavallisia 8.–9.luokan oppilaita, jotka koulutetaan
toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja
heidän tukenaan. Lukuvuonna 2010–2011
tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Kerttu
Korhonen ja Tuula Railo.
Kahdeksannen luokan tukioppilaat opettelivat
kurssin aikana draaman keinojen ja erilaisten
toiminnallisten menetelmien avulla itsetun-

Vertaissovittelu on yksi tukioppilastoiminnan
muoto, jossa rauhanomaisin keinoin ratkotaan
oppilaiden välisiä pienempiä ristiriitoja. Syyttelyn ja syiden etsimisen sijaan keskitytään
etsimään ratkaisuvaihtoehtoja. Vertaissovittelussa koulutetut oppilaat ohjaavat muiden
oppilaiden välisiä sovittelutilanteita. Vastuu
vertaissovittelusta on aina aikuisilla.
Lukuvuonna 2010–2011 ovat 9. luokan tukioppilaista vertaissovittelijoina toimineet Lauri
Helenius 9a, Kaisa Helste 9c, Emmi Kiviniemi
9a, Katriina Kohl 9b, Vilma Lahti 9a, Peppi
Mönttinen 9c, Viivi Puukko 9a, Juuso Takala
9a ja Jaakko Vuorela 9a.
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9.-luokkien tukioppilaat yökoulussa

TUKIOPPILAS- JA TUTORTOIMINTA

Tukioppilaat ja tutorit tutustuttivat tulokkaita toisiinsa.
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SAAVUTUKSIA
TALOUSTIETOKILPAILU
Normaalikoulun 9. luokkien oppilaat osallistuivat perinteiseen tapaan valtakunnalliseen
taloustiedon kilpailuun. Luokkiensa parhaita
olivat: Julia Pakkanen ja Sara Härkönen (9A),
Amanda Huotari (9B), Pauli Leinonen (9C),
Hilda Mikkonen (9D).

MALU KILPAILUT
Normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat osallistuivat kuluvan lukuvuoden aikana aktiivisesti
matematiikan, fysiikan ja kemian kilpailuihin.
Tällaisia kilpailuja olivat peruskoulun matematiikkakilpailu, lukion matematiikkakilpailu,
Keski-Suomen päässälaskumestaruuskilpailu,
Keski-Suomen maakunnallinen matematiikka-,
fysiikka- ja kemiakilpailu sekä kansainvälinen
Purple Comet Math Meet –kilpailu. Parhaisiin
tuloksiin ylsivät maakunnallisessa kemiakilpailussa lukion toisen vuosikurssin opiskelija
Joonas Tamminen (1. sija) ja matematiikkakilpailussa abiturientti Mikko Lehto (3. sija).

Lukion Purple Comet -ryhmä

Jouni Välisaari kemian laitokselta onnittelee
Joonas Tammista.
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LIIKUNTASAAVUTUKSIA
Alakoulu
Alakoulun oppilaat ovat ahkeroineet ja saavuttaneet urheilumenestystä lukuisissa koulujenvälisissä kilpailuissa.
Syksyllä kisailtiin Harjun urheilukentällä Jyväskylän kaupungin alakoulujen yleisurheilukilpailuissa. Kultamitalin saavuttivat Rasmus
Ervasti (1000m), Juuso Seuri (60m) ja Mette
Laine (pituushyppy ja 60m). Hopeasijalle
ylsivät Verna Jakonen (1000m), Tatu Österlund (korkeushyppy) ja Daniel Savolainen
(60m). Pronssille urheilivat Asta Rahkonen
(1000m), Emma Makkonen (60m), Oliver
Mehtovuori (korkeushyppy), Elias Vääräniemi (korkeushyppy) ja Joonatan Laakkonen
(keihäänheitto).
Helmikuussa sulkapalloiltiin Killerillä kaupungin koulujen kisoissa. Voittoihin omissa sarjoissaan ylsivät neljäsluokkalaiset Leena Mankki
ja Okko Juntunen sekä kuudesluokkalainen
Eedit Myllylä. Hopeaa pelasi Milja Piesanen
ja jaetun kolmannen sijan saavuttivat Atte
Kettunen, Vilma Vastamäki ja Eero Torkkola.
Maaliskuun hangilla hiihdettiin kilpaa Vaajakoskella, missä Laura Sirkka ja Miska Peltonen
sujuttelivat hopeamitalin arvoisesti.
Perinteinen kaukalopalloturnaus pelattiin
Hippoksen harjoitusjäähallissa maaliskuussa.
Viime keväänä saimme kiertopalkinnon lopulliseen hallintaan kolmen peräkkäisen turnausvoiton jälkeen. Nyt koulumme joukkue saavutti
kunniakkaan neljännen sijan pronssimatsin
jännittävän rangaistuslaukauskisan jälkeen.
Voiton nappasi tällä kertaa Jokelan koulu.

Urheiluvuosi huipentui huhtikuussa KLL:n
Keski-Suomen piirin uintikisoihin. Tea Österlund voitti lisenssiuimareiden 50m vapaauinnin. Koululaisuimareiden 3.–4. luokkien
sarjassa 25m vapaauinnissa kultaan kauhoi
Elias Huttunen, hopealle Ellen Huttunen
ja pronssille Siiri Poutamo. Helmi Pölkki ui
vastaavalla matkalla 5.–6. luokkien sarjassa
mestaruuteen.
Kahden viime vuoden aikana Okko Juntunen
(tennis) ja Atte Kettunen (mäkihyppy ja yhdistetty) ovat edustaneet kouluamme myös
valtakunnan tason koululaiskilpailuissa.
Kuluneen lukuvuoden aikana on koululaiskisohin osallistunut koulustamme yli sata oppilasta.
Pääsääntöisesti he ovat edustaneet kouluamme tyylikkäästi ja hyvällä käytöksellä.

Yläkoulu ja lukio
Lukuvuoden 2010–2011 aikana Norssin oppilaat osallistuivat paikallisiin ja valtakunnallisiin
Koululiikuntaliiton kilpailuihin yleisurheilussa,
suunnistuksessa, jalkapallossa, koripallossa,
salibandyssä, hiihdossa, sulkapallossa, uinnissa ja Slope Style -laskettelussa. Kilpailullisen
menestyksen kruunasi Tuukka Jurvakainen
(IIC), hän voitti Ikaalisissa SM-kultaa suunnistuksessa H17-sarjassa.
Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat säväyttivät yleisöä taidollaan ja tyylikkyydellään perinteisissä Wanhojen tansseissa helmikuussa.
Hienosti sujuneet tanssit kruunasi tänä vuonna
Norssin oma tanssi “Let’s go for it!”, jonka
koreograﬁan suunnittelivat itsekin tansseissa
mukana olleet wanhat Anna Hatzitoliou (IIC),
Tiuku Holma (IIC), Emmi Hämäläinen (IIA),
Elli Natunen (IIC), Aino Piirtola (IIC), Anniina
Raasakka (IIC) ja Jasmin Rantanen (IIA).
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Suunnistuksen kultamitalisti Tuukka Jurvakainen

Opetusneuvos Heikki Parkatti valittiin Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien Liiton
kunniajäseneksi.

Oman koulun tanssin koreograﬁt: (vas ylhäällä) Tiuku Holma, Aino Piirtola, Anniina Raasakka,
(vas. alhaalla) Emmi Hämäläinen, Anna Hatzitoliou, Elli Natunen ja Jasmin Rantanen

KERHOTOIMINTA

KERHOTOIMINTA
ALAKOULU

YLÄKOULU JA LUKIO

Koulun kerhotoiminnan tehtävänä on täydentää koulun opetussuunnitelman tavoitteita,
sekä luoda kaikille lapsille mahdollisuuksia
osallistua ohjattuun ja maksuttomaan harrastustoimintaan heti koulupäivän jälkeen.

Liikuntakerhot

Koulumme sai tänä lukuvuonna ensimmäistä
kertaa OPH:n myöntämää kerhotoiminnan
kehittämisrahaa. Niinpä olemmekin pystyneet
rakentamaan varsin monipuolisen kerhotarjottimen. Oppilaat ovat myös valinneet ja
osallistuneet kerhoihin todella innokkaasti.
Osallistujia kerhoissa oli syksyllä 236 ja keväällä 270. Kerhoja ovat ohjanneet sekä omat
opettajat että opettajaopiskelijat.
Lukuvuonna 2010–2011 toteutuneet koulun
järjestämät kerhot:
- Hauskaa matikkaa!
- Koripallokerho
- Viittomakielen kerho
- Pienten ja isojen kuoro
- Palloilukerho
- Comenius-kerho
- Taidekerho
- Teknisen käsityön kerho
- Kieli- ja kulttuurikerho
- Opaskerho
- Partiotaitokerho
- Liikuntakerho
- Kielivalintakerho
- Japani-kerho
- Kantele- & yhteismusisointikerho

Yläkoulun oppilaat ovat liikkuneet vuoden
aikana aktiivisesti harrastekerhossa sekä
palloilukerhossa yksi tai kaksi kertaa viikossa.
Harrastekerho muotoutui kävijöiden perusteella ”tramppakerhoksi”, jossa erityisesti
temppuilusta kiinnostuneet oppilaat kehittivät
taitojaan trampoliinilla ja muilla telinesalin
suorituspaikoilla. Laskettelun, lumilautailun,
parkourin ja ”trikkauksen” kautta suureen
suosioon noussut temppuilukulttuuri on vahvasti edustettuna koulussamme. Kerhoissa
oli hienoa nähdä, kuinka taitavia oppilaita
koulustamme löytyy!
Kilpaurheilukerhotoiminnan kautta koulumme
oppilaat ovat osallistuneet useiden eri lajien
koululaiskilpailutoimintaan. Aivan uutena
lajina koululaisurheiluun tuli tänä vuonna
ensimmäistä kertaa mukaan Laajavuoressa
järjestetty laskettelun slopestyle-kilpailu.

Comenius-kerholaisia turkkilaisten vieraiden seurassa.
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NORMAALIKOULUN
PARLAMENTTIKERHO
Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat nykyään yhteiskunnassamme vielä varsin heikot.
Tilanteen kehitystä hidastavat ennen kaikkea
nuorten riittämätön poliittinen kasvatus ja siten
myös mielenkiinnottomuus oman äänen kuuluville saamisesta. Koulumme parlamenttikerho
tarjoaa halukkaille nuorille mahdollisuuden
perehtyä poliittiseen aktiivisuuteen erilaisin
yhdessä organisoiduin tapahtumin. Kuluneen
lukuvuoden aikana kerho on ehtinyt kokoontua
muutamia kertoja, ja aika on kulunut suunnitellessa ja toteutettaessa muun muassa
erinäisiä poliitikkojen vierailuja, vaalipaneelia
sekä kerhon toiminnan huipentumaa, Helsingin-matkaa.
Parlamenttikerhon kausi käynnistyi kansanedustaja Susanna Huovisen kouluvierailulla
2.10.2010. Huovinen otettiin vastaan Vanhan
aulan suulla. Tervehdysten ja parin sananvaihdon jälkeen siirryttiin auditorioon, jossa
puheenjohtajien Kaisa Helsteen ja Tuomas
Puurtisen juontama kyselytunti pääsi pian alkamaan. Tämä tilaisuus, jonka keskeisimmiksi
pohdinnan kohteiksi muodostuivat nuorten
kuulluksi tulemisen oikeus ja sen käytännön
toimivuus, keräsi paljon kuulijoita niin yläkoulun kuin lukionkin puolelta.
Lyhyehköä alustavaa tapahtuman esittelyä
seurasi demarikansanedustajan Susanna
Huovisen avauspuhe. Puheessaan hän
totesi lain turvaaman lasten ja nuorten
kuulluksi tulemisen oikeuden toteutuvan
huonosti käytännössä. Mainintoja kuului toki
tämänhetkisistä kuulemis mahdollisuuksista,
kuten Nuorisovaltuustoista sekä Nuorten- ja
Lastenparlamenteista. Huovinen ei kuitenkaan
linjannut olevansa täysin tyytyväinen niiden
asemaan. Yhteiskunnassa tulisikin keskustella
siitä, kuinka lasten ja nuorten kuulemista toteutettaisiin paremmin. Huovinen korosti myös
kouluyhteisön merkitystä nuorten mielipiteen
arvostamisessa.

Keskeisen teeman ohella kansanedustaja
vihjaisi myös nuorten vaikuttamisrajojen mahdollisuuksista näin: “Valtaa ei koskaan tulla
antamaan tarjottimella, vaan se täytyy aina
ottaa.” On siis paljolti nuorten omasta asenteesta kiinni, kuinka nuorten äänioikeusasian
kanssa tulevaisuudessa oikein käy.
Seuraavaksi oli 9C:n oppilaiden vuoro esittää
Huoviselle heidän etukäteen valmistelemiaan
kysymyksiä. Aiheet koskivat niin Nuortenparlamentin ja 16-vuotiaiden äänioikeuden kuin
myös Afganistanin rauhanturvaoperaation
riittämättömän tiedotuksen ja Suomen maahanmuuttopolitiikan laitaa. Kahta viimeksi
mainittua tapausta pohtiessa huomioitiin myös
erityisesti nuorten näkökulma asiaan.
Kysymysten käsittelyn jälkeen lukiolainen
Viivi Setälä otti yleisön haltuun esittelemällä
hieman Nuorisovaltuuston edustajiston toimintaa ja pohtimalla keinoja, joilla nuorten ääni
saataisiin paremmin kuuluville: esimerkiksi
Nuorisovaltuustojen järjestäminen kaikkiin
kuntiin piiritasolla Nuva Ry:ssä takaisi yhden
yhteisen kuulemiskanavan nuorille. Myös
Nuorisovaltuuston edustajiston merkityksen
kasvattaminen ja kenties yhteistyö Nuortenparlamentin kanssa veisivät asiaa eteenpäin.
Ennen kaikkea yhteistyön parantaminen joka
tasolla on tärkeää, jotta tuloksia saataisiin
aikaan. Erityisesti yleisöä puhutteli Setälän
painokas lausahdus: “Politiikka on yhteisten
asioiden hoitamista, jota jokainen meistä
nuorista harrastaa tai on harrastanut. Jos
itsensä lisäksi muidenkin asiat kiinnostavat,
niin ei muuta kuin vaikuttamaan, sillä jos vain
osaa ja haluaa pitää ääntä itsestään, niin se
on mahdollista niin kunnallisesti kuin valtakunnallisestikin.”
Käsiteltävää teemaa täydensivät vielä kyselytunnin päätteeksi opettaja Sakari Suutarisen
esittelemät tilastot, joissa vertailut nuorten
osallisuudesta kouluissa tapahtuviin päätöstentekoihin eri valtioissa osoittivat Suomen
jäävän alakynteen.

KERHOTOIMINTA

Kyselytunnin päätyttyä oli aika siirtyä auditoriosta pääkokoustilaan kahvittelemaan ja jatkamaan keskustelua päivän teemasta kyselytunnin vetäjien kanssa. Kahvittelutilaisuudessa
ruuista ja tarjoilusta vastasivat PullAttaret Ny
-yrittäjyyskurssin jäsenet.
Nuorten paremman kuulemisen esteenä
on usein se, että yleistetään ajatus nuorten
välinpitämättömästä asenteesta. Aktiivisia
nuoria kyllä löytyy, mutta pelkästään heitä
varten säädetyt lainmuutokset nähdään kannattamattomina. Siksi olisi tärkeää kehittää ja
tukea lasten ja nuorten poliittista kasvatusta.
Kahvittelun lomassa todettiinkin nuorten tarvitsevan paikan, aikaa ja tilaa oman mielipiteen
ja argumenttien muodostamiselle. Kuulemiskäytävä yhdessä tämän mahdollisuuden
kanssa takaisi sen, että nuorten osallisuus
politiikassa lujittuisi.

Keskustelua käytiin myös muun muassa nuorten velvollisuuksien ja oikeuksien ristiriidasta.
Parlamenttikerhon Helsingin-reissustakin tuli
juteltua alustavasti, ja vieraamme lupautuikin
toimimaan yhteyshenkilönä eduskunnassa.
Kansanedustaja Susanna Huovisen virallinen
vierailuaika päättyi iltapäivällä.
Parlamenttikerhon järjestämä vierailutilaisuus
tarjosi laajoja näkökulmia teemansa käsittelyyn ja haastoi erityisesti nuoria pohtimaan
yhteiskunnallista asemaansa.
Toistaiseksi on turvattu lähinnä mahdollisuus
tutustua poliittisiin toimiin. Nähtäväksi jääkin,
kuinka nuorten kanssa menetellään tulevaisuudessa yhteiskunnallisella tasolla niin kuulluksi tulemisen kuin vaikuttamisen asialla.
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TYHY-TOIMINTAA
Lukuvuoden 2010–2011 aikana toteutettiin
henkilökunnan TYHY-toimintaa monella eri
tavalla. Säännöllisimmin kokoontuivat maanantaisin jumppaajat ja tiistaisin salibandyn
pelaajat. Uutena toimintamuotona aloitti
köriläsjumppa, jossa osallistujat hikoilivat
kuntosalilla Mikko Lindemanin johdolla. Kirjallisuuspiiri jatkoi toimintaansa koko lukuvuoden
ajan. Kirjallisuuspiirin toiminta huipentui teatterimatkaan Tampereelle katsomaan näytelmää
Vuosi 85 Remix. Kevätlukukaudella kitarakerho viritteli toimintansa käyntiin, samoin koulun
oma painonhallintaryhmä.
Erilaisia yksittäisiä TYHY-tapahtumia oli lukuisia lukuvuoden aikana. Syksyllä toteutimme
koko koulun yhteisen sieniretken. Käytimme
osan kerätyistä sienistä Norssin päivänä
järjestettyyn sienikeittoiltaan. Muita yhteisiä
tilaisuuksia olivat SUHO:n kesäpäivien muistelot, pikkujoulut, kalakeittoilta, koripallo-ottelu
BC Jyväskylä–TomPo sekä kevään TYHYiltapäivä.
Koulumme TYHY-ryhmään kuuluivat Mari Kalaja, Marita Kontoniemi, Heidi Mouhu, Helena
Muilu, Annamari Murtorinne, Jouni Mutikainen,
Ilpo Ollikainen, Rami Sipilä ja Marjo Salmenkivi. TYHY-ryhmä kokoontui lukuvuoden aikana
kymmenen kertaa.

TYHY-ryhmän karjalanpiirakkatalkoot

HENKILÖKUNNAN JUMPPA
Maanantain jumpalla kävi koko vuoden mukavasti väkeä, erilaiset jumpat irrottivat hikeä
niin eläkeläisiltä kuin vielä työssä puurtavalta
henkilökunnaltakin. Tämän lukuvuoden suosikkeja ovat olleet kuntonyrkkeily, Body Pump
ja kahvakuulajumppa, kestosuosikki on kerran
kuukaudessa pidetty tehokas circuit.

TYÖHYVINVOINTI

”Köriläsjumppa”
”Köriläsjumppa” pidettiin syksyn ja kevään
aikana yläkoulun kuntosalissa ja telinesalissa. Tässä liikuntakerhossa tarkoituksena
oli aktivoida liikkumaan erityisesti Norssin
henkilökunnan köriläitä, mutta myös kaikki
muut henkilökunnan jäsenet olivat tervetulleita. Vuoden aikana kerhossa keskityttiin
erityisesti kehittämään omaa lihaskuntoa ja
kehonhallintaa toiminnallisen lihaskunto- ja
kuntosaliharjoittelun avulla. Harjoituksissa
käytettiin useita eri harjoitusmenetelmiä
kahvakuulasta gymstickiin, ja uudempien menetelmien lisäksi tehtiin myös perinteisempää
voimaharjoittelua. Kerhossa liikuttiin hyvässä
porukassa ja hyvällä meiningillä. Kuvassa
aktiiviset ”köriläät” Aapo ja Pekka näyttävät
rautaisen kehonhallintansa.
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OHJATUN HARJOITTELUN TOTEUTUMINEN JA
KEHITTÄMINEN
Ohjatun harjoittelun kehittäminen on keskeinen osa koulumme laatutyötä. Jyväskylän
yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelma on integroitu kokonaisuus, jossa ohjattu
harjoittelu on opettajaksi opiskelun tärkeä osa.
Ohjattu harjoittelu tukee opiskelijan kasvua
työtään tutkivaksi ja kehittäväksi asiantuntijaksi. 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 opintojen ja ohjattujen harjoitteluiden opetussuunnitelmaa.
Vuosittain Normaalikoulussa suorittavat
ohjattuja harjoitteluita luokanopettaja-, aineenopettaja-, erityisopettaja- ja opinto-ohjaajaopiskelijat sekä kansainväliset vaihtoopiskelijat. Opiskelijaryhmien välinen yhteistyö
mahdollistuu yhteisten opintojaksojen aikana
ja kohdentuu perusopetukseen.
Koko koulun kehittämishankkeet, kuten tiedeopetus, yrittäjyyskasvatus ja kansainvälisyys,
integroidaan ohjattuihin harjoitteluihin, jolloin
mahdollistuu laaja-alaisen tiedekäsityksen leviäminen myös yhteistyökouluihin. Jyväskylän
normaalikoulussa 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 toteutuneeseen ohjaajakoulutukseen.

YLIOPISTON SISÄINEN
YHTEISTOIMINTA
Harjoittelukoulujen keskeisenä tehtävänä on
pedagoginen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö. Opettajakoulutuksen kehittämiskohteita
ovat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
opetus, maahanmuuttajaopetus sekä tieto- ja
viestintätekniikan käyttövalmiudet opetuksessa. Koulu toimii tutkimuskenttänä opiskelijoiden opinnäytetöissä. Koulumme opettajat
tutkivat sekä toimivat tutkimusyhteistyössä eri
laitosten tutkijoiden kanssa.
Korkeatasoisen ohjatun harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kehittäminen
osana pedagogisia opintoja edellyttävät
kiinteää yhteistyötä ja yhteistä ohjaajakoulutusta yliopiston opettajankoulutusyksikön ja
ainelaitosten kanssa. Jyväskylän yliopistossa
opettajankoulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat
ohjattujen harjoitteluiden opetussuunnitelmallinen kehittäminen, pedagogisten opintojen
laaja-alainen toteuttaminen, soveltuvuuskokeiden ja ainelaitosten suoravalintajärjestelmän
kehittäminen sekä opetuksen laatutyö.
Opetusharjoittelutoimikunta on kuluneena
lukuvuotena kehittänyt yhteistyömuotoja eri
toimijoiden kesken. Opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen on kehitetty uusia
työmuotoja, kuten opiskelijoiden keskinäisen
TVT-tuen toteuttaminen ohjatussa harjoittelussa. Opetussuunnitelman toteutumisesta
vastaavat Normaalikoulun, kasvatustieteen
laitoksen ja OKL:n ohjaajat sekä suoravalintaainelaitosten opettajat. Näiden ainelaitosten
perustamat opettajakoulutuksen yhteistyöryhmät ovat olleet mukana kehittämässä
pedagogisia opintoja.

OHJATUN HARJOITTELUN TOTEUTUMINEN JA KEHITTÄMINEN

YHTEISTYÖ MUIDEN ALAN
TOIMIJOIDEN KANSSA
Monipuolinen yhteistyö kaupungin ja lähikuntien koulutoimen sekä ammattikorkeakoulun, toi-sen asteen oppilaitosten ja vapaan
sivistystyön oppilaitosten kanssa on taannut
riittävät harjoittelumahdollisuudet, vaikka
opiskelijamäärät ovat vaihdelleet eri koulutusväylien kautta.

keisenä tehtävänä. Yhteistyöoppilaitoksissa
toteutettavat tavoitteiltaan erilaiset ohjatut harjoittelut täydentävät pedagogisten opintojen
opetussuunnitelmien toteutumista.

Aineenopettajakoulutuksessa Normaalikoulu
koordinoi ohjattua harjoittelua ja harjoittelusuunnitelmat tehdään siten, että opiskelijat
vuorottelevat Normaalikoulussa ja muissa oppilaitoksissa. Näin opiskelijan on mahdollista
perehtyä laaja-alaisesti opettajan työhön.
Luokanopettajakoulutuksessa harjoitellaan
pääosin Normaalikoulussa. OKL:n koordinoimana on opiskelijoilla ollut opintojen loppuvaiheessa mahdollisuus harjoitella myös
Jyskän koululla. Erityisopettajakoulutuksessa
harjoittelu tapahtuu pääosin Normaalikoulun
ulkopuolella.

Lähes kaikki Norssin opettajat toimivat myös
opettajankoulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun ohjaajina. Ohjaus on oma professionsa, joka vaatii kouluttautumista ja ammatillista
perehtymistä. Normaalikoulu järjestää systemaattisesti ohjaajakoulutusta opettajilleen.
Osa koulutuksesta on kaikille ohjaajille yhteistä, ja osa perustuu valinnaisuuteen.

TULEVAISUUSHAASTEET
Pedagogiset opinnot ja ohjatut harjoittelut tukevat opiskelijoiden kasvua opettajaksi, oman
työnsä tutkijaksi ja kehittäjäksi sekä antavat
valmiuksia toimia pedagogisena asiantuntijana
moniammatillisessa yhteisössä. Pedagogisten
opintojen syventävässä vaiheessa kartoitetaan opettajaksi opiskelevien työelämävalmiudet. Opiskelijan ohjauksen tulee perustua
jatkuvasti kehittyvään näkemykseen opettajuudesta ja sen osa-alueista. Normaalikoulun
ohjaajakoulutussuunnitelman toteuttaminen
takaa jatkuvan täydennyskoulutuksen ohjaajille. Ohjaustyö tuottaa aineistoa arviointia ja
tutkimustyötä varten. Toteuttamiskokemukset,
systemaattiset arvioinnit ja erilaiset palautteet
luovat pohjan jatkuvalle kehittämistyölle.
Jyväskylän normaalikoulussa ohjatun harjoittelun kehittämistä ja opiskelijoiden pedagogisten
valmiuksien monipuolistamista pidetään kes-

OHJAAJAKOULUTUSTOIMINTA

Viime vuosina ohjaajakoulutusten suunnittelu
ja toteutus on tapahtunut opettajankoulutusyksiköiden yhteisen eNorssi-ohjaajakoulutuspalvelukonseptin kautta (http://www.norssi.
ﬁ/ohjaajakoulutuspalvelut). Valtakunnallinen
ohjaajakouluttajaverkosto suunnittelee ja kehittää yhdessä ohjaajakoulutusta sekä tarjoaa
koulutuspalveluita yksiköille. Jyväskylästä verkostoon kuuluvat Ritva-Liisa Järvelä Opettajankoulutuslaitokselta sekä Sakari Suutarinen
ja Markus Leppiniemi Normaalikoululta.
Kuluvana lukuvuonna Jyväskylässä on järjestetty mm. kaksi 3 opintopisteen laajuista
koulutuskokonaisuutta, joihin on osallistunut
yhteensä n. 40 ohjaajaa. Ohjaajia on ollut
mukana Opettajankoulutuslaitokselta, Normaalikoulusta ja Jyväskylän seudun yhteistyökouluilta. Palaute koulutuksista on ollut
erittäin myönteistä.
Tulevina lukuvuosina kouluttautuminen jatkuu
sekä paikallisesti että alueellisesti. Tavoitteena
on tarjota sekä aloitteleville että kokeneemmille ohjaajille sopivaa kustannustehokasta mutta
laadukasta koulutusta.

117

118

OHJATUN HARJOITTELUN TOTEUTUMINEN JA KEHITTÄMINEN

OPETTAJAKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN
OPISKELIJAMÄÄRÄT
LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Opiskelijamäärä eri
harjoittelujaksoissa

Opetusharjoittelu 1

68

Opetusharjoittelu 2 /
Perusharjoittelu

87

Soveltava harjoittelu

60

Syventävä harjoittelu

64

Kansainvälinen harjoittelu

20

Erityisopetusharjoittelu

52

Yhteensä

352

AINEENOPETTAJAKOULUTUS

Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä
perusopinnoissa aineopinnoissa

Biologia ja maantieto

10

10

Englannin kieli

38

41

Erityisopetus

-

17

Filosoﬁa

5

5

Fysiikka

9

13

Historia ja yhteiskuntaoppi

20

18

Kemia

15

13

Kuvataide

-

-

Liikunta

53

44

Matematiikka

25

29

Musiikki

8

13

Opinto-ohjaus

-

4

Psykologia

5

-

Ranskan kieli

3

5

Ruotsin kieli

17

17

Saksan kieli

16

14

Terveystieto

12

8

Tietotekniikka

8

9

Venäjän kieli

3

-

Äidinkieli ja kirjallisuus

28

26

Yhteensä

275

KAIKKI YHTEENSÄ

269
896

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA
Alakoulun henkilökunnan ensisammutusharjoitukset.

119

120

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Syksyllä tehtiin henkilökunnan sieniretki.

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Comenius-kerholaiset kansainvälisten ruokien laitossa.
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KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Tarzan jakaa nimmareita

Tarzan näytelmän iloiset toteuttajat

Koreograﬁa vie tunnelmaan

123

124

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Niilo Agorassa tiedesirkuksessa.

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Uusi kielistudio otettiin toukokuussa käyttöön

Markku Sakkinen lahjoitti helmikuussa 2011 koululle kaksi Mikko Asunnan relieﬁmaalausta:
”Alahalosen” ja ”Alasimperin”.
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KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

Alakoulun hiihtopäivä Ladun Majalla.

KUVIA LUKUVUODEN VARRELTA

6b leirikoulun pyörteissä.

Kolmasluokkalaiset luontoretkellä.
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TIEDOTUKSIA
Lukion hylättyjen kurssien uusintakoe ja perusopetuksen ehtolaiskuulustelut ovat perjantaina
10.6.2011 klo 9.15.
Uuden lukuvuoden aloitus on torstaina 11. elokuuta 2011.
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 2011-2012
syysloma

ma 17.10.2011 – pe 21.10.2011

joululoma

pe 23.12.2011 – to 5.1.2012

talviloma

ma 27.2.2012 – pe 2.3.2012

pääsiäisloma

to 6.4.2012 – ma 9.4.2012

Syyslukukausi päättyy torstaina 22.12.2011, ja kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2012 ja
päättyy lauantaina 2.6.2012.

